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O Sistema Renina Angiotensina (SRA) antes conhecido tradicionalmente como 

o maior controlador da pressão arterial e modulador do balanço eletrolítico, 

mostra-se recentemente responsável pelo controle e modulação de diversas 

respostas fisiológicas, além de controlar importantes funções no músculo 

esquelético, desempenhando um papel fundamental na perfusão e no 

metabolismo local da musculatura esquelética. Pesquisas observaram forte 

relação entre SRA e o rendimento físico, quando perceberam que o 

polimorfismo do gene da ECA estava relacionado à variação da concentração 

sérica da ECA. Desta forma, indivíduos com o genótipo D/D possuíam maiores 

concentrações plasmáticas da ECA, que indivíduos com o genótipo I/D 

(concentrações intermediarias) e indivíduos com alelo I/I, (concentrações mais 

baixas), os indíviduos com alelo I está associado a maior capacidade 

cardiorrespitória com maior consumo de oxigênio em comparação com alelo D, 

que está associado a maior capacidade de força. São poucos os estudos que 

buscam avaliar os efeitos da Ang-(1-7) no rendimento físico, portanto se fez 



necessário avaliar o possível efeito na melhoria da eficiência metabólica da 

Ang-(1-7), vindo a ser identificado um recurso ergogênico nutricional sem 

efeitos colaterais. A partir das evidências, tanto em modelos animais, quanto 

em humanos, apontadas sobre os efeitos fisiológicos da Ang-(1-7), o presente 

estudo visa avaliar o efeito da formulação oral Ang-(1-7) no rendimento físico 

de atletas praticantes de mountain bike (MTB). Quinze atletas/praticantes de 

MTB, foram submetidos a testes, máximo e progressivo, em um ciclo 

ergômetro de perna, em 2 dias com intervalo de 7 dias entre eles. Utilizou-se o 

método Cross over randomizado duplo cego em cápsulas de Ang- (1-7) (34 mg 

/ kg) e o placebo, 3 horas antes dos testes. Foi avaliado frequência cardíaca 

(FC) e pressão arterial (PA) como parâmetros cardiovasculares. O 

desempenho físico foi avaliado com os registros de Quociente Respiratório 

(QR) e Trabalho Mecânico (TM). Os resultados para FC e PA não 

demonstraram diferenças significativas tanto em repouso quanto no esforço 

máximo entre as condições. O TM apresentou diferenças estáticas (p<0,04) 

entre a condição tratada em relação à condição placebo. Para QR não foi foi 

reportado diferenças estatísticas. Ressalta que a utilização da Ang- (1-7) não 

apresentou diferenças significativas nos resultados de FC e PA tanto em 

repouso quanto no pico de esforço máximo entre as condições. Ao contrário de 

outros recursos ergogênicos utilizado para o rendimento esportivo como as 

anfetaminas e drogas simpaticomiméticas, que estimulam o sistema nervoso 

central, aumentando bruscamente a frequência cardíaca causando arritmia 

cardíaca, aumentando a pressão arterial e a força de contração. Em relação ao 

Trabalho mecânico a Ang- (1-7) proporcionou um tempo maior de esforço no 

teste do ciclo ergômetrico, acredita assim, que há uma maior eficiência 

metabólica, com maior disponibilidade de oxigênio para uso no metabolismo 

aeróbio, de modo que, os indivíduos tratados ficaram mais tempo em esforço e, 

consequentemente, maior tempo total de esforço. Este estudo salienta a 

importância de novas pesquisas para identificar a Ang- (1-7) como um recurso 

ergogênico nutricional. 
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A obesidade é um grave problema de saúde pública cuja prevalência tem 

aumentado em todas as idades e sexo no Brasil, atingindo cerca de 20% da 

população brasileira. As etiologias mais comuns, além de predisposição 

genética, são hábitos alimentares e sedentarismo. Como consequência, pode 

levar a desenvolvimento de várias morbidades, como doenças 

cardiovasculares. Dado ao aumento da incidência, fica claro que terapêuticas 

convencionais como alimentação saudável, alguns tipos de medicamentos e 

atividade física não têm sido eficazes para todos os indivíduos. Logo, fica 

evidente a necessidade de novas estratégias terapêuticas para o tratamento da 

obesidade. Uma dessas estratégias é utilização de partes de Psidium guajava 

(goiabeira). Já foi demostrado que P. guajava possui capacidade termogênica e 

de inibir enzimas digestivas com capacidade de oxidar o conteúdo intestinal de 

gorduras e carboidratos. O objetivo deste trabalho foi verificar a atividade 

antioxidade e eficácia na redução de ganho de peso do shake obtido a partir de 

P. guajava. Formulação de Shake foi elaborada tendo como bioativos P. 

guajava (BR102019001482-2). A atividade antioxidante foi adaptada de Santos 



e colaboradores utilizando DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazila, C18H12N5O6). 

Para avaliação do efeito sobre ganho de peso corporal do shake, foram 

utilizados ratos Wistar com 15 semanas de idade sob dieta normal. Os animais 

foram divididos em dois grupos: tratados com shake e não tratados. Os animais 

foram tratados por 4 semanas a partir da 15ª semana de idade. A atividade 

antioxidante do shake, expressa em porcentagem de DPPH consumido nos 

tempos 0 e 30 minutos, foi 20% no tempo 0 e 89% no tempo 30 minutos. 

Quanto a sua atividade biológica, verificou-se que os animais tratados com 

shake tiveram estagnação do ganho de peso corporal após o início do 

tratamento. Assim, sugere-se que o shake obtido de P. guajava pode ser uma 

alternativa terapêutica utilizada para redução e/ou manutenção de peso 

corporal. 
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O paracetamol (APAP) é um medicamento amplamente utilizado pela 

população, no qual tem sido evidenciado por ser uma das principais causas de 

lesão hepática induzida por drogas (DILI), sendo esta lesão cada vez mais 

utilizada em diversos trabalhos para testar possíveis agentes hepatoprotetores. 

Por outro lado, o coco, Cocos Nucifera L., é um fruto rico em ácidos graxos de 

cadeia média e seu óleo extra virgem tem sido propagado como sendo 

alimento benéfico devido à presença de fitoesteróis, polifenóis e tocoferóis, que 

podem ser usados para atenuar o estresse oxidativo. O objetivo desta pesquisa 

foi avaliar o efeito hepatoprotetor do óleo de coco em um modelo de 

hepatotoxicidade causado pelo paracetamol em ratos Fischer. Vinte e quatro 



ratos, foram utilizados e divididos em 3 grupos de 8 animais: Controle (C), 

Paracetamol (P), Paracetamol + Óleo de Coco extra virgem (OC + P). O 

período experimental foi de 1 semana, sendo a água filtrada e o pré tratamento 

com óleo de coco extra virgem (1º ao 7º dia) e a droga (835mg/Kg no 7º dia), 

administrados via gavagem orogástrica. No oitavo dia, os animais foram 

eutanasiados para coleta do sangue e fígado. Foram avaliados os metabólitos 

séricos, marcadores do estresse oxidativo, enzimas antioxidantes e perfil 

histopatológico. A intoxicação com paracetamol (P) foi capaz de alterar o perfil 

lipídico, aumentando o LDL e diminuindo o HDL. Houve dano hepático, 

aumentando os níveis das enzimas ALT, AST e fosfatase alcalina; da mesma 

forma foram alterados marcadores da função renal, com aumento dos níveis de 

creatinina e ureia. Além disso, o grupo P aumentou a carbonilação de proteínas 

e a concentração de GSSG, além de reduzir a quantidade de sulfidrilas e a 

razão GSH/GSSG. Na avaliação histopatopatológica, o grupo P aumentou o 

percentual de hiperemia, além de aumentar o percentual e o grau de 

hemorragia e inflamação no fígado. A associação do paracetamol com óleo de 

coco foi capaz de aumentar glicose, LDL, AST, ALT, Fosfatase Alcalina, 

Creatinina, TBARS, GSSG, percentual de Hiperemia, percentual e grau de 

Hemorragia, esteatose macrovesicular e Inflamação além de reduzir o HDL e 

sulfidrilas em relação ao grupo C. Ainda, o grupo OC+P aumentou os níveis de 

creatinina e GSSG, assim como reduziu a razão GSH/GSSG em relação ao 

grupo P. Em vista de nossos resultados, concluímos que o tratamento com óleo 

de coco não foi capaz de melhorar as alterações dos metabólitos séricos 

induzidos pelo APAP. Além disso, não observamos ação do óleo de coco como 

antioxidante e, ao contrário contribuiu negativamente para o sistema de defesa 

contra danos oxidativos. Assim concluímos que a partir do nosso modelo não 

podemos apontar benefícios do uso do óleo de coco. Estudos futuros devem 

ser feitos para esclarecer melhor esta aparente contradição encontrada na 

associação de óleo de coco extra virgem com paracetamol. O presente 

trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001, 

FAPEMIG, UFOP e CNPq. 
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INTRODUÇÃO: O câncer de mama é a doença maligna mais comum em 

mulheres, e a maioria das suas complicações e mortes estão associadas à 

metástase tumoral. O aumento no consumo de frutas, ricas em compostos 

fenólicos, tem sido proposto como uma estratégia dietética viável para reduzir o 

risco de desenvolver câncer de mama ou como tratamento complementar para 

combater a sua agressividade, e dessa forma aumentando a sobrevida e o 

prognóstico das mulheres acometidas. A cereja (Prunus avium), uma fruta de 

clima temperado, contém compostos fenólicos com potencial quimiopreventivo 

e quimioterápico. Neste sentido, o objetivo do presente estudo foi avaliar o 

efeito de extratos fenólicos isolados da cereja sobre o crescimento celular de 

diferentes linhagens de câncer de mama e, posteriormente, verificar os 



possíveis mecanismos moleculares pelos quais estão exercendo os seus 

efeitos. 

MÉTODOS: O extrato fenólico da cereja (EFC) ou suas frações enriquecidas 

em ácidos fenólicos (F1), antocianinas (F2), flavonoides (F3) ou procianidinas 

(F4), obtidos por extração em fase sólida, foram avaliados quanto a sua 

atividade antiproliferativa contra três linhagens celulares de câncer de mama 

mais agressivos (BT-474, MDA-MB -453 e MDA-MB-231), e contra células de 

mama normais (MCF-10A), através do ensaio de viabilidade celular utilizando o 

regente resazurina. Os níveis celulares de espécies reativas de oxigênio (ERO) 

foram detectados com sonda de permeabilidade celular carboxy-H2DFFDA. 

Biomarcadores pró-oncogênicos e pró-metástases foram analisados quanto à 

sua expressão gênia via qRT-PCR após 8 hs de tratamento com EFC, F2 e F4; 

e quanto à sua expressão proteica via Western Blot após 24 hs com os 

respectivos tratamentos.  

RESULTADOS: Dentre as três linhagens celulares avaliadas, a ordem de 

sensibilidade ao EFC foi MDA-MB-453 > MDA-MB-231 > BT-474. Já com 

relação às frações, F2 e F4 foram mais eficazes para suprimir o crescimento 

celular da linhagem MDA-MB-453 (IC50 ~ 68,0 e 48,5 mg / L, 

respectivamente), sem toxicidade para MCF-10A. A inibição do crescimento 

celular da linhagem MDA-MB-453 por EFC, F2 e F4 foram mediados pela 

redução de ERO (até 28%, 56% e 58% do controle, respectivamente), no qual 

medeiam a proliferação celular e outros eventos necessários para a progressão 

do tumor. Isto foi acompanhado por uma redução na expressão dos genes Akt, 

mTOR, p38 e survivin, sugerindo mecanismos antiproliferativos e apoptóticos 

de ambos os extratos avaliados. Além disso, verificou-se através da análise da 

expressão proteica que EFC e as frações F2 e F4 tiveram como alvo as vias 

apoptóticas intrínseca e extrínseca, como foi verificado pela clivagem da 

caspase-8, e aumento do citocromo c e BAX que culminam na clivagem da 

caspase-9, -3 e PARP.  

CONCLUSÃO: Os resultados, em conjunto, sugerem que os compostos 

fenólicos e as frações fenólicas presentes na cereja, principalmente as frações 

enriquecidas em antocianinas e procianidinas, possuem potencial 

quimiopreventivo e terapêutico no câncer de mama, uma vez que modularam 

vias celulares ligadas à proliferação, apoptose e invasão do tumor. Outros 

mecanismos moleculares subjacentes ainda estão sendo investigados in vitro e 

in vivo. 
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Introdução: O aumento do tecido adiposo ativa a resposta imune, a qual 

desencadeia uma cascata de processos inflamatórios. A contagem de células 

do sistema imune, tais como leucócitos, neutrófilos, linfócitos, plaquetas e 

razões neutrófilos/linfócitos (NLR) e plaquetas/linfócitos (PLR) são 

considerados marcadores de inflamação usados como testes de prognóstico de 

complicações associadas a obesidade e as suas comorbidades. Nesse sentido, 

cresce a busca por alimentos com potencial antiinflamatório que possam atuar 

reduzindo a inflamação causada pelo tecido adiposo. A semente de chia 



(Salvia hispânica L.) se mostra como uma interessante alternativa, por meio da 

atuação de propriedades funcionais de seus nutrientes e compostos bioativos, 

tais como o ácido alfa-linolênico, peptídeos bioativos, vitaminas, minerais e 

fibras alimentares. Objetivo: Avaliar o efeito do consumo da semente e do óleo 

de chia na inflamação em ratos com excesso de peso corporal. Método: Estudo 

experimental realizado com 40 ratos Wistar machos. O estudo foi dividido em 

duas fases, sendo a fase I, indução do excesso de peso e alterações 

metabólicas, tendo dois grupos experimentais: AIN93-M (controle magro) 

(n=10) e HFHF (n=30), contendo 30% de banha de porco e 20% de frutose 

durante 8 semanas. Na fase II, os animais do grupo controle magro 

continuaram recebendo a mesma dieta, e os animais do grupo HFHF foram 

randomizados em três grupos (n=10): HFHF (controle obeso), HFHF + semente 

de chia (SC) (14,7%), HFHF + óleo de chia (OC) (4%) durante 10 semanas. Ao 

final desse período, os animais foram eutanasiados por punção cardíaca e o 

sangue foi coletado para análise do hemograma para contagem de leucócitos, 

neutrófilos totais, linfócitos, plaquetas, NLR e PLR. Os dados foram submetidos 

à ANOVA seguido pelo teste de Tukey (a=0,05) por meio do programa 

GraphPad Prism versão 6. Resultados: Os animais do grupo obeso 

apresentaram maior (p<0,05) NLR quando comparado ao grupo controle 

magro, o que demonstra que a dieta HFHF induziu a inflamação. O óleo de 

chia adicionado a dieta HFHF reduziu a razão NLR equiparando-a ao grupo 

controle magro. Conclusão: O óleo de chia reduziu a razão neutrófilo/linfócito, o 

que pode demonstrar ser um alimento com efeito anti-inflamatório. 
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O paracetamol (APAP), fármaco analgésico e antitérmico, é um medicamento 

de venda livre e que associado ao desconhecimento da população sobre seus 

malefícios do consumo em excesso, tem sido considerado um dos principais 

causadores de lesão hepática induzida por drogas (DILI). Além da importância 

de se encontrar possíveis meios para reduzir danos causados por APAP, o 

modelo de DILI com APAP vem sendo utilizado para testar potenciais agentes 

hepatoprotetores. As frutas são reconhecidas por serem fontes de vitaminas e 

minerais, além de fornecerem compostos bioativos que atuam na capacidade 

antioxidante. A uvaia (Eugenia uvalha Cambess) é um fruto proveniente da 

Mata Atlantica, pouco conhecido pela população, mas rico em carotenoides, 



compostos fenólicos, e vitamina C, portanto possui potencial anti-inflamatório e 

antioxidante. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito 

hepatoprotetor do suco de uvaia em ratos Fischer tratados com APAP. Vinte e 

quatro animais foram utilizados e divididos em 3 grupos de 8: Controle (C), 

Paracetamol (P), Suco de uvaia + Paracetamol (UV+P). O experimento teve 

duração de 1 semana, sendo a água filtrada (1mL), o pré tratamento com o 

suco (2mL - 1º ao 7º dia) e a droga (835mg/Kg – 7º dia) administrados 

oralmente via gavagem. No oitavo dia, os animais foram eutanasiados, sangue 

e fígado foram coletados para análise de metabólitos séricos, marcadores do 

dano oxidativo, enzimas antioxidantes e perfil histopatológico. A intoxicação 

com paracetamol (grupo P) aumentou LDL, ALT, AST, fosfatase alcalina, ureia, 

creatinina, além de aumentar a carbonilação de proteínas e GSSG, em 

contrapartida, reduziu HDL, sulfidrilas e GSH/GSSG, comparados ao grupo C. 

A dosagem tóxica de APAP, contribuiu para o aumento do percentual de 

hiperemia, percentual e grau de hemorragia e inflamação no fígado. O pré 

tratamento com o suco de uvaia associado ao paracetamol, no entanto, reduziu 

os níveis de HDL, Sulfidrilas, TBARS e GSH/GSSG em relação ao C. A adição 

do suco de uvaia também reduziu os níveis séricos de colesterol total e 

fosfatase alcalina dos animais. Atuou na redução do estresse oxidativo através 

da diminuição da peroxidação lipídica pelos níveis de TBARS, e redução da 

carbonilação de proteínas. SOD, CAT, glutationa total e GSH não foram 

observadas alterações, porém houve aumento de GSSG diminuindo portanto a 

razão GSH/GSSG. Por fim, o grupo UV+P obteve redução do percentual e grau 

de hemorragia, percentual de esteatose microvesicular e inflamação. Conclui-

se que a associação do suco de uvaia com APAP teve efeito 

hipocolesterolêmico, hepatoprotetor, e antioxidante pela redução dos 

biomarcadores do dano oxidativo, porém não demonstrou efeito pela 

modificação das enzimas antioxidantes endógenas. Nossos resultados 

sugerem que o fruto Eugenia uvalha Cambess promove hepatoproteção e 

novos estudos devem ser feitos para confirmar esse efeito promissor. O 

Presente trabalho foi financiado pela CAPES (código 001), FAPEMIG, UFOP e 

CNPq. 
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Introdução: O carcinoma hepatocelular (HCC) é a neoplasia primária mais 

frequente que acomete o fígado, a terceira principal causa de morte 

relacionada à doença e apresenta mau prognóstico. Grande parte dos casos de 

HCC se desenvolve sob o contexto de fibrose e cirrose hepática causada por 

inflamação crônica. Segundo estudos prévios do grupo, a ß-ionona (ßI), um 

isoprenóide presente em uvas e aromatizantes de vinho, apresenta potencial 

quimiopreventivo na hepatocarcinogênese, atuando principalmente na redução 

de lesões pré neoplásicas (LPNs) e na proliferação celular. No entanto, sua 

possível ação no desenvolvimento da fibrose hepática ainda permanece pouco 

esclarecida.  

Objetivo: Este estudo pretendeu investigar o potencial efeito quimiopreventivo 

da ßI na hepatocarcinogênese associada à fibrose hepática.  

Metodologia: Ratos machos Wistar receberam via intragástrica (i.g.) óleo de 

milho (OM) [0,25 ml / 100 g de peso corporal (p.c.); Grupo de OM] ou ßI (16mg 



/ 100g p.c.; Grupo ßI) via i.g. durante 14 semanas. Após as duas semanas 

iniciais, todos os animais receberam uma dose semanal de dietilnitrosamina 

(DEN - 50 mg / Kg p.c.) intraperitoneal até a 14ª semana. Os animais foram 

eutanasiados na 10ª semana (grupos OMP1 e ßIP1) e na 14ª semana (grupos 

OMP2 e ßIP2). Os fígados foram coletados e avaliados quanto ao grau de 

fibrose (H&E), concentração de colágeno (picrosirius) e marcação de 

imunoistoquímica (GSTP positiva). Além disso, foi determinada a concentração 

hepática de ßI por cromatografia a gás acoplado a um detector seletivo de 

massas. O experimento foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Animais de Experimentação (CEUA: 507). 

Resultados: Não foi encontrada diferença estaticamente significante (p =0,05) 

quanto ao número de nódulos macroscópicos nos animais dos grupos OMP1 e 

ßIP1. No entanto, a microscopia demonstrou que os animais do grupo ßIP1 

apresentaram número e porcentagem de área do corte ocupada por de LPN 

GSTP positivas menores (p < 0,05) que as do grupo OMP1. A análise 

macroscópica não demonstrou diferença (p =0,05) quanto ao número de 

nódulos macroscópicos nos animais dos grupos OMP2 e ßIP2. Porém, a 

microscópica apresentou redução (p < 0,05) no número e na porcentagem de 

área do corte ocupada por de LPNs GSTP positivas no grupo ßIP2 quando 

comparado ao grupo OMP2. Em relação ao grau de fibrose hepática, não foi 

observada diferença (p =0,05) entre os grupos OMP1 e ßIP1. No entanto, o 

grupo ßIP2 demonstrou menor (p < 0,05) grau de fibrose quando comparado 

ao grupo OMP2. Os grupos OMP1 e ßIP1 também não foram diferentes (p 

=0,05) quanto à concentração de colágeno hepática. Esse parâmetro foi menor 

(p < 0,05) no grupo ßIP2 quando comparado ao grupo OMP2. Observou-se 

ainda maior (p < 0,05) concentração hepática do isoprenóide nos fígados dos 

animais dos grupos ßIP1 e ßIP2 quando comparados aos seus respectivos 

controles OMP1 e OMP2.  

Conclusão: Os dados obtidos até o presente sugerem um efeito protetor da ßI 

no desenvolvimento da hepatocarcinogênese e na evolução da fibrose 

hepática. 
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INTRODUÇÃO: O 5-fluorouracil (5-FU) é quimioterápico amplamente utilizado 

em tratamentos oncológicos. No entanto, seu  mecanismo de ação leva a 

diversos efeitos colaterais, como náuseas, vômitos, diarréia, neutropenia e 

mucosite. A mucosite é caracterizada pela inflamação das mucosas 

gastrointestinais, que pode levar à piora do estado nutricional, aumento do 

tempo de internação e custos hospitalares. Diversos estudos têm demonstrado 

que a modulação da microbiota intestinal, pode ser alternativa benéfica na 

prevenção e melhora da mucosite. OBJETIVO: Avaliar os efeitos da 

suplementação com o Lactobacillus rhamnosus viável (LRV), sobre a 

homeostase intestinal em modelo experimental de mucosite intestinal induzida 

por 5-FU. MÉTODOS: Camundongos Balb/c machos foram divididos em quatro 

grupos de tratamento. Os animais dos grupos Controle (CTL) e Mucosite 

(MUC) receberam gavagem diária de 0,1 mililitros (mL) de solução salina uma 



vez ao dia; enquanto os grupos CTL LRV e MUC LRV receberam 0,1ml de 

solução contendo 108 UFC/mL de LRV. No 10° dia, camundongos dos grupos 

MUC e MUC LRV receberam injeção intraperitoneal (IP) (300 mg/Kg) de 5-FU 

para indução da mucosite, enquanto os grupos CTL e CTL LRV receberam 

solução salina intraperitoneal. Setenta e duas horas após a indução da 

mucosite, os animais foram anestesiados, eutanasiados e  sangue e íleo 

coletados para análises. RESULTADOS: Os animais com mucosite que 

receberam tratamento com o probiótico vivo apresentaram menor perda de 

peso em relação aos animais do grupo MUC (p<0,05). No entanto, não houve 

alteração do consumo alimentar (p>0,05). Como esperado, não foi observado 

perda de peso e redução do consumo alimentar nos animais dos grupos CTL e 

CTL+LRV. O grupo MUC apresentou maior permeabilidade intestinal (PI) 

quando comparado aos demais grupos (p<0,05). Contudo, os animais tratados 

com L. rhamnosus vivo apresentaram redução na PI (p>0,05). Além disso, os 

resultados das análises histológicas demostraram que o tratamento com LRV 

preveniu os danos na mucosa intestinal, por meio da preservação das 

vilosidades e das criptas. CONCLUSÃO: A administração do L. rhamnosus 

viável apresentou eficácia na proteção da barreira intestinal, reduzindo a perda 

de peso e a PI em modelo experimental de mucosite induzida por 5-FU. 

Nossos dados sugerem que a suplementação do L. rhamnosus, antes e após a 

administração de 5-FU, possam contribuir prevenção e melhora da mucosite 

intestinal. 

 



 

RESUMO COPGAN - COPGAN - NUTRIÇÃO BÁSICA E EXPERIMENTAL 

 

 

REDUÇÃO DO DANO HEPÁTICO, O ESTRESSE OXIDATIVO E A 

INFLAMAÇÃO EM CAMUNDONGOS COM ESTEATOSE HEPÁTICA NÃO 

ALCOÓLICA TRATADOS COM FILTRADO DA POLPA DE AÇAÍ 

 

 

Mayara Medeiros De Freitas Carvalho (mayara18@gmail.com) 

Nara Nunes Lage (naranlage@gmail.com) 

Alice Helena De Souza Paulino (alicehpaulino@gmail.com) 

Letícia Trindade De Almeida (leticia.trindade.almeida@gmail.com) 

Tales Fernando Da Silva (talesf@hotmail.com.br) 

Cíntia Lopes De Brito Magalhães (Cintia.magalhaes@gmail.com) 

Wanderson Geraldo De Lima (wandersonufop@gmail.com) 

Marcelo Eustáquio Silva (marcelsil@gmail.com) 

Maria Lucia Pedrosa (mlpedrosa@gmail.com) 

Joyce Ferreira Da Costa Guerra (joycecguerra@gmail.com) 

 

 

 

 

 

A Doença Hepática Gordurosa não Alcoólica (NAFLD) é caracterizada pelo 

acúmulo de triacilgliceróis nos hepatócitos e pode abranger estágios mais 

avançados como esteato-hepatite e cirrose. Estresse oxidativo, inflamação, 

disfunção mitocondrial, apoptose e alterações na homeostase do retículo 

endoplasmático (RE) são citados como eventos implicados na sua patogênese. 

Como estratégia para prevenção da NAFLD, são considerados promissores os 

compostos fenólicos pelo seu modo de ação multifatorial e nesse contexto 



encontram-se os alimentos ricos em compostos fenólicos como o Açaí (Euterpe 

oleracea Mart.). O Açaí é um fruto típico da região amazônica, reconhecido 

pelo seu alto teor de polifenóis, alta capacidade antioxidante e potencial 

atividade anti-inflamatória, características consideradas promissoras para inibir 

os eventos desencadeados por dieta hiperlipídica. Neste trabalho avaliamos o 

efeito antioxidante in vitro do filtrado da polpa de açaí e do seu potencial 

terapêutico in vivo.  Polpa de açaí comercial foi mantida a -20° C até o uso, 

posteriormente foi descongelada e filtrada com auxílio de papel de filtro e 

bomba à vácuo, o extrato aquoso de açaí (EAA) resultante foi utilizado nesse 

estudo. Foram utilizados trinta e dois camundongos swiss divididos nos grupos: 

Controle (C) e Hiperlipídica (HF) que receberam dieta padrão (AIN93) e dieta 

hiperlipídica (32% de banha e 1% de colesterol), respectivamente. Após seis 

semanas os grupos foram subdivididos em C e CA, e em HF e HFA. Os grupos 

CA e HFA passaram a receber por gavagem a dose de 3g de filtrado da polpa 

de açaí por kg de peso corporal e o experimento foi mantido por mais seis 

semanas. O filtrado do açaí exibiu alta capacidade antioxidante in vitro pelo 

método ORAC: 36,608 µMTE/mL, e de inibição da produção de espécies 

reativas de oxigênio em células HepG2, sem efeito citotóxico. In vivo, a 

administração do açaí atenuou o dano hepático, observado pela redução do 

peso do fígado, conteúdo de lipídios hepático e na atividade sérica da alanina 

aminotransferase. Também houve redução do processo inflamatório, avaliado 

pela quantificação do número de células inflamatórias e níveis de TNFa sérico.  

O menor estresse oxidativo foi observado pela redução da peroxidação lipídica, 

avaliada pelo método de TBARS, e pela análise de proteínas carboniladas 

avaliada por OxyBlot. A administração de açaí modulou a atividade das 

enzimas antioxidantes: glutationa redutase, SOD e catalase. Na avaliação 

histopatológica do fígado não foi observada nenhuma alteração no conteúdo de 

colágeno, indicando a ausência de fibrose. Não foram encontradas diferenças 

na expressão dos genes relacionados ao estresse no reticulo endoplasmático e 

expressão proteica da caspase-3, marcador de apoptose. Dessa forma 

demonstramos o efeito hepatoprotetor do açaí pela redução da esteatose e de 

fatores chave envolvidos na patogênese e progressão da NAFLD. Esses 

achados indicam que o filtrado do açaí pode representar uma estratégia 

terapêutica na NAFLD. 
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Introdução: A resistência à insulina (RI) é uma anormalidade primária e 

precede o diabetes mellitus, caracterizada pela diminuição da capacidade da 

insulina em estimular o uso de glicose pelo músculo e tecido adiposo, o que 

dificulta a supressão da lipólise mediada pela insulina. A adiposidade 

desempenha um papel no desenvolvimento crónico da resistência à insulina, e 

existem indicações de que certos macronutrientes alimentares podem agravar 

este processo e / ou promover a resistência à insulina. A sensibilidade à 

insulina pode ser avaliada pela simples medida de glicose e insulina em jejum, 

através do método HOMA e dele são extraídos dois índices (HomaIR e 

Homabeta), que visam traduzir sensibilidade à insulina e capacidade secretora 

de insulina da célula beta, ou seja, resistência à insulina e função da célula 

beta. A hipótese desse trabalho é que a dieta induz resistência à insulina e que 

essa está correlacionada ao excesso de adiposidade. Os objetivos do presente 

trabalho são: 1) Avaliar as alterações glicometabólicas induzidas pela dieta e 2) 

Avaliar correlação dos índices HomaIR e Homabeta com medidas de 

adiposidade. Material e Métodos: Ratos Wistar recém-desmamados foram 

divididos em grupos sedentários: dieta padrão (DP), n = 8 e dieta rica em 

carboidratos simples (DCS) n = 12. A dieta DCS apresenta 68% de 



carboidratos (40,45% de dieta padrão, 40,45% de leite condensado, 8,58% de 

açúcar cristal) e as dietas foram ofertadas ad libitum por 15 semanas. Após o 

período experimental, os animais foram eutanasiados, o sangue coletado para 

exames bioquímicos, como insulina e glicose, e os depósitos de gordura 

(inguinal, retroperitoneal, epididimal e marrom) foram resseccionados. Os 

testes estatísticos foram o Teste T-Student e correlação de Pearson para 

dados paramétricos e Spearman para dados não paramétricos. Resultados e 

Discussão: A dieta DCS aumentou o ganho de peso, a insulina, os níveis 

séricos de VLDL, de triglicérides, o índice de adiposidade e o índice Homa IR. 

Não foram encontradas correlações significativas entre os parâmetros. 

Conclusão: Os achados mostram que a dieta DCS induziu resistência à insulina 

e alterou os parâmetros glicometabólicos. 
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Introdução: A microbiota intestinal é essencial para a saúde humana e em 

função disso, desbalanços na sua composição (disbiose) tem sido associado 

com o aumento do risco para o desenvolvimento da obesidade. Considerando 

a elevada prevalência mundial dessa doença, é crescente o número de estudos 

que buscam novas estratégias terapêuticas adjuvantes para o tratamento da 

obesidade com base na modulação da composição da microbiota intestinal. 

Objetivo: Investigar o efeito do tratamento regular com um antimicrobiano e/ou 

probiótico sobre parâmetros associados com a obesidade em um modelo 

animal. Métodos: Camundongos C57BL/6J machos foram submetidos a um 

protocolo de indução da obesidade (dieta high-fat com 60% das calorias 

provenientes dos lipídios e solução de frutose à 10% no lugar da água de 

beber) durante 12 semanas. Posteriormente, iniciou-se a fase de tratamento, 

com duração de 4 semanas, onde os tratamentos foram administrados 

diariamente via gavagem. Os animais foram divididos nos grupos: controle (n = 

7), tratado com água; antimicrobiano (n = 7), tratado com ceftriaxona (500 

mg/kg); probiótico (n = 7), tratado com Lactobacillus gasseri (109 UFC); e 



antimicrobiano+probiótico (n = 7), que nas 2 semanas iniciais foi tratado com 

ceftriaxona (500 mg/kg) e nas 2 semanas subsequentes recebeu L. gasseri 

(109 UFC). O peso corporal e o consumo alimentar dos animais foram 

acompanhados durante todo o experimento. Após a eutanásia dos animais, 

amostras de tecido adiposo foram coletadas e processadas para que o número 

e a área dos adipócitos pudessem ser aferidos. Resultados: Os grupos 

antimicrobiano e antimicrobiano+probiótico apresentaram o menor ganho de 

peso em comparação aos demais. Em contrapartida, o grupo probiótico foi o 

que exibiu o maior ganho de peso (p = 0,030). Ainda, durante toda a fase de 

tratamento todos os grupos consumiram quantidades semelhantes de dieta (p 

= 0,124). Quanto à análise histológica, o grupo antimicrobiano+probiótico exibiu 

um número superior de adipócitos/campo quando comparado aos grupos 

controle e probiótico (p = 0,001). Este resultado seria consequência da menor 

área apresentada pelos adipócitos do grupo antimicrobiano+probiótico em 

comparação aos grupos controle e probiótico (p = 0,001). Conclusão: O 

tratamento com o antimicrobiano+probiótico foi o que exibiu os melhores 

resultados, possivelmente, em consequência de um “efeito eubiótico” 

proporcionado pelo tratamento, que teria contribuído para um menor ganho de 

gordura corporal nesse grupo. 
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Introdução: A disbiose está associada a desordens intestinais que favorecem o 

desenvolvimento do câncer colorretal, porém, o restabelecimento de uma 

microbiota equilibrada reduz o risco da doença Os probióticos/simbióticos 

podem impactar positivamente a composição e atividade metabólica da 

microbiota, uma vez que são capazes de produzir metabólitos como os ácidos 

graxos de cadeia curta(AGCC) que, além de apresentarem atividade 

anticarcinogênica, estimulam seletivamente a colonização por bactérias 

benéficas. Objetivo: Investigar os efeitos de um probiótico isolado ou associado 

a um concentrado a base de yacon(PBY) na atividade metabólica e 

composição da microbiota em camundongos induzidos à carcinogênese 

colorretal. Métodos: Camundongos C57BL6 foram distribuídos em três grupos: 

controle (dieta padrão), probiótico (dieta padrão e probiótico VSL#3®) e 

simbiótico (dieta padrão com PBY e probiótico VSL#3®). As dietas foram 

ofertadas por 13 semanas e os animais submetidos à indução de lesões pré-



neoplásicas, posteriormente quantificadas no cólon. Amostras fecais foram 

coletadas no ceco e utilizadas para avaliar: AGCC (Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência); pH fecal e microbiota intestinal. O DNA bacteriano foi extraído 

com kit PowerSoil®, seguido de amplificação do gene 16S rDNA (Reação em 

Cadeia da Polimerase-PCR), utilizando primers específicos para “Bacterias 

Totais”, “Filo Firmicutes” e “Filo Bacteroidetes”. A microbiota foi avaliada por 

Eletroforese em Gel com Gradiente Desnaturante-DGGE e os resultados 

ilustrados em dendrogramas, baseados na análise de fingerprint (Software 

BioNumerics). A diversidade e riqueza foram avaliadas pelo Índice de Simpson 

e Taxa-S, respectivamente. Resultados: A incidência de lesões pré-neoplásicas 

foi menor no grupo simbiótico comparado ao controle (48,7±9,3x 30,1±5,5; 

p=0,001); o grupo probiótico não diferiu dos demais. A incidência das lesões foi 

inversamente correlacionada à concentração dos AGCC totais (r=-0,591; 

p=0,010) e diretamente correlacionada ao pH fecal (r=0,671; p=0,009). O grupo 

simbiótico apresentou significativamente maior produção dos ácidos acético, 

propiônico, butírico, isobutírico e menor pH fecal, demonstrando o efeito da 

fermentação da fibra e produção de ácidos orgânicos na acidificação do meio. 

Na análise por agrupamento do Domínio Bacteria, observou-se formação de 

clusters pouco distintos, com o grupo simbiótico exercendo maior influência na 

modulação da microbiota; animais do grupo controle e probiótico apresentaram 

perfil de agrupamento semelhante. Para o Filo Firmicutes, os animais do grupo 

probiótico apresentaram maior similaridade, compondo um cluster bem 

definido, com maior efeito sobre a microbiota. O Filo Bacteroidetes apresentou 

dois clusters distintos, um composto pelo grupo probiótico e outro pelo 

simbiótico, contudo, houve também um cluster formado por animais de 

diferentes grupos. O Índice de Simpson e a Taxa-S foram significativamente 

maiores nos grupos controle e probiótico. Conclusão: Nossos resultados 

demonstram que a intervenção utilizada modula a atividade metabólica e 

composição da microbiota. Em geral, o probiótico impactou mais diretamente o 

Filo Firmicutes, enquanto o Filo Bacteroidetes foi influenciado pelo probiótico e 

simbiótico. Essa diferença pode ser explicada, parcialmente, pela 

disponibilidade de substratos fermentáveis fornecidos pelo simbiótico, que são 

utilizados por grupos bacterianos produtores de AGCC. A análise do 

microbioma é um campo de pesquisa em rápida expansão e a modulação da 

microbiota é uma estratégia promissora para controle da carcinogênese 

colorretal. Agradecimentos: CNPq, CAPES, FAPEMIG. 
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A Terapia Nutricional Enteral Domiciliar (TNED) caracteriza-se pelo suporte 

nutricional no domicílio para a manutenção das demandas nutricionais dos 

indivíduos, sem que haja a necessidade de longos períodos de internação e 

apresenta benefícios econômicos, além de evitar a desnutrição dos pacientes. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar os dados socioeconômicos, 

as características da dieta, perfil nutricional, dados bioquímicos e clínicos dos 

pacientes em TNED do município de Lavras-MG. Os dados foram obtidos por 

meio de visitas domiciliares, onde primeiramente foi realizada a aplicação de 

um questionário semiestruturado para investigar os dados socioeconômicos, 

características da dieta e dados clínicos. Para a avaliação do estado 

nutricional, foram utilizadas as medidas antropométricas circunferência da 

panturrilha (CP) e circunferência do braço (CB), e para o cálculo do Índice de 

Massa Corporal (IMC), peso e estatura foram utilizadas equações preditivas. 



Os dados bioquímicos foram coletados por meio de punção capilar, sendo 

avaliados a glicemia, colesterol total e triglicerídeos. Os dados foram 

analisados pelo software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

Foram visitados 43 pacientes, sendo 81,4% do sexo feminino (n=35). A média 

das idades foi de 80,30 ± 11,29. Em relação ao estado civil, 9,3% são solteiros 

(n=4), 30,2% casados (n=13), 55,8% viúvos, (n=24) e 4,7% divorciados (n=2). 

Analisando a escolaridade, 7% são analfabetos (n=3), 55,8% apresentaram 

ensino fundamental completo e incompleto (n=24), 7% apresentaram ensino 

médio completo e incompleto (n=3), 11,6% apresentam ensino superior 

completo e incompleto (n=4) e 18,6% declararam que não sabem (n=8). 

Quanto à via de administração da dieta, foi observado que 46,5% dos 

pacientes recebem a nutrição enteral pela via nasogástrica (n=20) e 53,5% são 

gastrostomizados (n=23). O tipo de administração gravitacional foi mais 

prevalente, sendo 97,7% (n=42). Quanto a densidade da dieta foi observado 

que 4,7% dos pacientes recebem a dieta de densidade 1.0 Kcal/mL (n=2), 

74,4% recebem a 1.2 (n=32) e 20,9% recebem a 1.5 (n=9). Em relação às 

doenças acometidas por estes pacientes, observou-se a presença de uma ou 

mais doença na amostra avaliada, sendo mais prevalentes as doenças 

neurológicas 81,4% (n=35), Diabetes mellitus 18,6% (n=8) e Hipertensão 

Arterial Sistêmica 39,5% (n=17). Quando avaliou-se o perfil nutricional, foi 

observado que em relação ao IMC 39,5% da amostra encontravam-se em 

desnutrição (n=17), 53,5% eutróficos (n=23) e 7% com sobrepeso/obesidade 

(n=3), e em relação a CB 39,5% apresentaram baixa reserva de gordura 

(n=17), 30,2% nível de gordura abaixo da média (n=13), 27,9% reserva 

adequada (n=12) e 2,3% excesso de gordura (n=1). A avaliação através da CP 

demonstrou que 97,7% (n=42) estavam desnutridos. Na análise dos dados 

bioquímicos foi demonstrado que 97,3% (n=29), 80% (n=16) e 58,8% (n=10) da 

população apresentavam níveis glicêmicos, colesterol e triglicerídeos 

adequados, assim respectivamente. Em suma, os dados demonstraram que a 

população em questão, em sua maioria, são viúvos, frequentaram ensino 

fundamental, quanto a via de recebimento da dieta destacou-se a gastrostomia 

e recebem a dieta de densidade 1.2 Kcal/mL. A doença de base mais 

prevalente foram as doenças neurológicas e quanto aos dados bioquímicos os 

parâmetros avaliados encontravam-se em normalidade. 
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Introdução: A pancreatite crônica (PC) consiste na presença de processo 

inflamatório persistente que levam a destruição das células do parênquima 

pancreático e sua substituição por um tecido fibrótico cicatricial. É uma doença 

progressiva de caráter irreversível levando a insuficiência endócrina e exócrina 

e perda da função do órgão. A Associação Americana de Diabetes categorizou 

a perda da função endócrina como Diabetes Mellitus (DM) tipo III.C.1, 

atribuindo isso à destruição das células acinares que resulta na redução da 

secreção pancreática de insulina e glucagon. O cuidado nutricional na PC é 



considerado um desafio pela presença de hipercatabolismo, disfunções 

exócrinas (que reduzem a absorção de nutrientes) e endócrinas, podendo levar 

até mesmo a síndrome consumptiva. Esta última é originada pela perda de 

peso maior que 10,0% do peso basal num período de 6 a 12 meses associado 

à deficiência humoral e celular mediada sendo distinguido pela atrofia 

muscular, com depleção das reservas protéico somáticas e adiposas causadas 

pela desnutrição devido ao metabolismo acelerado e/ou aumento da perda de 

energia. Objetivo: Descrever o caso de um paciente com diagnósticos clínicos 

de pancreatite crônica secundária ao álcool associada à diabetes mellitus 

descompensada e síndrome consumptiva, enfatizando aspectos e cuidados 

nutricionais a ser empregado concomitante ao tratamento medicamentoso. 

Métodos: Foi realizado, em conjunto com equipe multiprofissional, 

acompanhamento nutricional diário de um paciente internado em uma 

enfermaria de clínica médica de investigação diagnóstica no Hospital 

Universitário Professor Edgard Santos localizado no município de Salvador, 

Bahia, Brasil, entre os dias 14 de julho a 02 de agosto de 2018. A partir da 

coleta da história clínica e nutricional, antropometria, semiologia, avaliação de 

exames bioquímicos e monitoramento de glicemias capilares de jejum, pré e 

pós prandiais, foi prescrita dieta hipercalórica, hiperproteica, normolípidica e 

normoglicídica com distribuição de carboidratos em percentuais conforme 

recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes, prescrição médica de 

insulina e monitoramento de glicemias, ademais foi realizada terapia nutricional 

oral com uso de suplemento de baixo índice glicêmico, também ofertado 

probiótico, especiarias e compostos bioativos como estratégias nutricionais 

auxiliares no manejo do controle glicêmico. Resultados: Paciente do sexo 

masculino, 52 anos, negro, com diagnóstico nutricional de desnutrição grave, 

possui como destaque no seu histórico nutricional o emagrecimento ao longo 

do tempo (perda ponderal importante por volta de 25Kg, iniciada em 2014) e 

agudização há 3 meses da admissão hospitalar estando nesta com peso de 

39,4Kg, altura 1,8 metros e circunferência do braço (CB) 17,5 centímetros. 

Durante o internamento em questão, evoluiu com ganho ponderal de 4,7kg em 

20 dias, correspondendo a 11,93% do peso inicial observado ao longo da 

evolução nutricional e aumento de 3,5cm em CB no mesmo período, afastando 

a suspeita inicial de síndrome consumptiva irreversível. Conclusão: O cuidado 

nutricional, associado ao uso de terapia medicamentosa, é uma abordagem a 

ser empregada em pacientes portadores de pancreatite crônica com diabetes 

mellitus descompensada, uma vez que contribui no controle das manifestações 



clínicas da doença e minimizam a deterioração do estado nutricional de 

pacientes portadores de pancreatite crônica. 
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Introdução: A predisposição genética tem sido apontada como importante fator 

de risco para obesidade, e com o aumento da sua prevalência o estudo de 

genes candidatos para a obesidade tem aumentado. Entre as variantes que 

conferem risco de sobrepeso/obesidade na infância e adolescência estão as no 

gene do receptor de leptina (LEPR). Embora um número relativamente grande 

de estudos tenha avaliado a associação de variantes no gene LEPR com 

excesso de peso em crianças e adolescentes , poucos são aqueles voltados 

para o estudo do LEPR na população infantil brasileira. Objetivo: Avaliar a 



associação entre variantes do gene LEPR e excesso de peso em crianças e 

adolescentes. 

Métodos: Estudo de corte transversal de base populacional aninhado a uma 

coorte voltada para o estudo dos fatores de risco para asma em Salvador, 

intitulada Social Changes, Asthmaand Allergy in Latin America Programme 

(SCAALA), 1211 participantes de 4 a 11 anos foram incluídos no presente 

estudo por apresentarem informações completas para as variáveis de 

interesse. A extração de DNA foi realizada de acordo com o protocolo Gentra® 

Puregene® Blood Kit (Quiagen), utilizando a plataforma de genotipagem 

HumanOmni2.5-8, Kit BeadChip (Illumina), da qual foram extraídas para 

análise 149 variantes do gene LEPR presente no chip. Medidas e peso e altura 

foram obtidas e para avaliar o estado antropométrico foi utilizado como padrão 

de referência as tabelas da OMS 2006 e 2007 baseadas em escore-z para os 

índices de massa corporal de acordo com sexo e idade. Análise de regressão 

logística foi utilizada para avaliar a associação entre variantes do gene LEPR e 

excesso de peso. Cada variante do gene LEPR foi analisado separadamete. 

Devido ao baixo número de homozigotos para os alelos de risco, os genótipos 

foram analisados usando o modelo genético de hereditariedade dominante, 

ajustado para sexo, idade, estrutura populacional (determinado pelos três 

primeiros componentes principais) e consumo de energia. As análises 

estatísticas foram realizadas utilizando os softwares STATA, versão 12.0, um 

valor de p =0,05 foi considerado estatisticamente significativo. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto de Saúde Coletiva, Universidade 

Federal da Bahia, Brasil (registro CEP: 003-05/CEP-ISC). Resultados: Dos 

participantes, 13,4% apresentavam excesso de peso (8,8% sobrepeso; 4,6% 

obesidade).  Na análise multivariada de associação entre variantes do gene 

LEPR e excesso de peso os alelos de risco de risco de quatro variantes 

mostraram-se positivamente associadas com excesso de peso rs115650230 

(G) (OR: 2,19; IC 95%: 1,08-4,45), rs116239759 (G) (OR: 2,25; IC 95%: 1,11-

4,58), rs202069668 (C) (OR: 1,51; IC 95%: 1,07-2,13) e rs79353784 (A) (OR: 

2,84; IC 95%: 1,19-6,75). O alelo de risco (G) da variante rs1177681 mostrou-

se associado, embora em nível borderline de significância estatística, com 

excesso de peso (OR: 1,42; IC 95%: 1,00-2,00), já o alelo (G) da variante 

rs78005150 mostrou efeito protetor em relação ao excesso de peso (OR: 0,41; 

IC 95%: 0,17-0,95). Conclusão: Na população avaliada, as variantes 

rs115650230, rs116239759, rs202069668, rs79353784 e rs1177681 no gene 



LEPR mostraram-se positivamente associadas ao excesso de peso em 

crianças e adolescentes. 
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O Ângulo de Fase (AF) obtido por meio da bioimpedância vem sendo utilizado 

na avaliação e monitoramento nutricional, devido à sua alta sensibilidade ao 

estado nutricional (LLAMES et al., 2013). Já a medida da força da pressão 

manual, obtida por meio da dinanometria é uma ferramenta importante na 

avaliação função muscular na prática clínica (STESSMAN et al., 2017), já que 

valores reduzidos, estão associados à incapacidade física, declínio da cognição 

e mortalidade (LING et al., 2010). O objetivo foi avaliar o comportamento do 

ângulo de fase e da força da pressão manual em pacientes dependentes da 

terapia nutricional enteral domiciliar no município de Lavras – Minas Gerais. 

Para obtenção dos valores AF foi a realização da bioimpedância elétrica, 

utilizando a bioimpedância Biodynamics® 310e, versão 8.1, 

BiodynamicsCorporation. O exame foi realizado com o paciente deitado, com 

as pernas e os braços paralelos ao corpo e afastados do tronco. Eletrodos 



foram posicionados dois a dois na mão e no pé, foi necessário a retirada de 

todos os objetos de metal como anéis e brincos. Os dados de dados de 

resistência (R) e reactância (Xc) obtidos por meio BIA foram utilizados para 

cálculo do AF por meio da equação: ângulo de fase (graus) = arc-tangente (Xc / 

R) x (180° x p). Já o exame de dinanometria foi realizado utilizando 

dinamômetro hidráulico da marca Jamar, com indicador estático, escala de 0 a 

90 kg (0 a 200 liras), resolução de 2kg (5 libras) e com ajuste para 

mãos/falanges em 5 posições diferentes. Foram coletados dados de 43 

pacientes, que apresentaram média de idade igual a 80,30 ± 11,29, sendo 

88,40%(n=38) acamados e 53,50%(n=23) não Lúcidos e orientados no tempo e 

espaço (LOTE). A média do AF apresentada foi de 6,85 ± 3,39 (n=38), sendo 

que 20,9% (n=9) dos pacientes apresentaram valores reduzidos de AF 

(percentil <5), destes 55,55% (n=5) foram diagnosticados com suspeita de 

desnutrição ou moderadamente desnutrido e 44,45% (n=4) com desnutrição 

grave pela AGS. Não foi possível a realização da mensuração da força da 

pressão manual em 95,35% (n=41) dos pacientes, principalmente devido a 

problemas cognitivos desencadeados pelas doenças neurológicas que 

acometem esses pacientes em maior proporção 81,4% (n=35). Os 4,7% (n=2) 

que conseguiram realizar o exame apresentaram valores abaixo do 

recomendado para o sexo e idade, além terem sido diagnósticos com suspeita 

de desnutrição ou moderadamente desnutrido pela AGS.  A utilização do AF 

como marcador do estado nutricional vem sendo muito estudado, porém a 

interpretação dos dados ainda é um desafio, devido à falta de padronização em 

utilizar o AF e o AF padronizado, além da variação de acordo com a idade, 

sexo e doença de base. Baixos valores de AF são encontrados em pacientes 

desnutridos, o que indica uma tendência do mesmo em refletir o 

comprometimento do estado nutricional.  Os baixos valores da força da pressão 

manual tem sido relacionados com a desnutrição, porém neste estudo cabe a 

reflexão se este seria um método realmente efetivo, eficaz e eficiente para o 

público em questão devido às suas características especificas. 
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A desnutrição é considerada um problema de saúde pública devido à sua alta 

prevalência, piora de estado clínico e à associação com a hospitalização 

principalmente em pacientes institucionalizados e idosos (VILLAR TAIBO et al., 

2018). Porém, o diagnóstico da desnutrição ainda é um desafio, já que não 

existe uma definição unificada e um método padrão para triagem e diagnóstico 

dos pacientes desnutridos, (BHARADWAJ et al., 2016). Tem-se como principal 

objetivo avaliar o estado nutricional dos pacientes dependentes da TNED no 

município de Lavras-Minas Gerais. Por meio de visitas domiciliares 

previamente agendadas por telefone, foi realizada na casa do paciente a 

avaliação do estado nutricional utilizando a Avaliação Global Subjetiva (AGS), 

medidas antropométricas como circunferência da panturrilha (CP), 

circunferência do braço (CB), peso e estatura que foram calculados por meio 

de fórmulas preditivas e a partir dos valores encontrados foi possível o cálculo 

do Índice de Massa Corporal(IMC). Os dados foram analisados pelo software 



StatisticalPackage for the Social Sciences (SPSS). Foram visitados 43 

pacientes, estes apresentaram predominantemente doenças neurológicas 

81,4% (n=35) e média de idade de 80,30 ± 11,29. Por meio da AGS, foi 

verificado que 58,1% (n=25) estão com suspeita de desnutrição ou 

moderadamente desnutrido e 41,9% (n=18) apresentam desnutrição grave. A 

CP mostrou que 97,7%(n=42) dos pacientes estão desnutridos e apenas 2,3% 

(n=1) eutróficos. Já em relação à CB 39,5% (n=17) apresentam baixa reserva 

de gordura, 30,2%(n=13) nível de gordura abaixo da média (n=13), 27,9% 

reserva adequada (n=12) e 2,3% excesso de gordura (n=1). O IMC mostrou 

que 39,5% (n=17) estavam desnutridos, 53,5% (n=23) eutróficos e 7% (n=3) 

com sobrepeso/obesidade. A partir dos dados é possível perceber que 

independente no método utilizado, a desnutrição se faz presente em parcela 

considerável dos idosos dependentes da TNED, sabe-se que um dos principais 

objetivos da mesma é a recuperação nutricional mais rápida uma vez que o 

paciente estará em sua casa, próximo da família e longe do ambiente 

hospitalar. Assim é necessário um acompanhamento desses pacientes a fim de 

verificar se a TNED está cumprindo o seu propósito. 
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Introdução: As neoplasias do trato gastrointestinal (TGI) são consideradas 

importantes causas de mortalidade. Entre 2018 e 2019 são estimados 600 mil 

novos casos de câncer, para cada ano. Objetivo: Avaliar o perfil 

sociodemográfico e o estado nutricional de pacientes pré-cirúrgicos com 

neoplasias do trato gastrointestinal. Metodologia: Estudo transversal, realizado 

na Unidade de Cirurgia Geral de um hospital público em Santa Maria/RS, entre 

agosto e outubro de 2018, com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Franciscana sob nº 1.369.154. Participaram do estudo pacientes 

pré-cirúrgicos com idade igual ou superior a 18 anos, de ambos os gêneros, 

lúcidos, com neoplasias do TGI, e admitidos em até 72 horas. Excluíram-se 

aqueles sem neoplasias e que realizaram cirurgias das clínicas cabeça e 



pescoço, cardiovascular, traumatologia, torácica e urologia. Foram analisados 

os dados sociodemográficos, como idade, gênero (masculino e feminino), cor 

da pele (branco, não branco e negro), escolaridade (analfabeto, ensino 

fundamental ou médio incompleto ou completo, graduação, pós-graduação), 

estado civil (solteiro, casado, viúvo, separado), número de filhos, renda 

individual e familiar, tabagismo (não, sim, ex-tabagista) e etilismo (não, sim, ex-

etilista), assim como, os tipos de neoplasias. O peso e altura foram aferidos 

para calcular o Índice de Massa Corporal, classificado como magreza, eutrofia 

e excesso de peso, para adultos e idosos. Resultados: Em três meses de 

acompanhamento, 39 indivíduos internaram para realizar cirurgia do TGI. 

Destes, dez foram excluídos, sete não tinham neoplasias, dois não aceitaram 

participar do estudo, e um teve a cirurgia desmarcada. Deste modo, foram 

acompanhados 29 pacientes com idade média de 60,4±11,6 anos (variando 

entre 31 a 83 anos), 58,6% (n=17) eram do sexo masculino e 41,4% (n=12) do 

feminino. Com relação ao estágio de vida, 55,2% eram adultos (n=16) e 44,8% 

(n=13) idosos. A maioria dos pacientes se considerava de cor branca (82,6%; 

n=24), 72,4% (n=21) tinham ensino fundamental incompleto, 79,3% (n=23) 

eram casados, e a média de filhos foi de 2,2±1,3. A renda individual média foi 

de 1,4±1,3 salários mínimos e a renda familiar de 2,2±1,2 salários mínimos. 

51,7% (n=15) era ex-tabagista, 37,9% (n=11) etilista, e 37,9% (n=11) não 

etilista. Em relação às clínicas de internação, 37,9% (n=11) estavam internados 

na cirurgia oncológica, 31% (n=9) na digestiva, 17,2% (n=5) na coloproctologia, 

e 13,8% (n=4) na cirurgia geral. A localização do tumor foi no cólon e reto em 

52,9% (n=9) dos homens, e em 50% (n=6) nas mulheres. Já, para a 

classificação do IMC, a maioria, 87,5% (n= 14) apresentou excesso de peso, e 

12,5% (n=2) eutrofia. Nos idosos, 46,1% (n=6) apresentaram eutrofia, 30,8% 

(n=4) excesso de peso, e 23,1% (n=3) magreza. Conclusão: O TGI é um 

sistema importante na digestão e absorção dos nutrientes por meio da 

alimentação, e quando há um comprometimento neste sistema, como o 

desenvolvimento de uma neoplasia, o risco de o paciente agravar o seu estado 

nutricional é muito elevado. Diante disso, o acompanhamento para avaliar o 

estado nutricional é importante para diminuir e/ou reduzir as complicações que 

acometem estes pacientes. 
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Introdução: A insatisfação corporal é caracterizada como uma avaliação 

negativa do próprio corpo a partir de uma imagem idealizada pela mente. 

Estudos recentes com crianças e adolescentes têm encontrado associação da 

insatisfação corporal com excesso de peso, magreza e inadequação do 

perímetro da cintura e da relação cintura/estatura (RCE), além do perfil 

bioquímico. Desta forma, a avaliação destas alterações ainda na infância e na 

adolescência pode prevenir o risco de doenças futuras e de insatisfação 

corporal na vida adulta. 

 

Objetivo: Comparar a prevalência de inadequações no perfil antropométrico e 

bioquímico de crianças e adolescentes com e sem insatisfação corporal. 



 

Métodos: Trata-se de estudo transversal com 296 crianças e adolescentes de 

ambos os sexos de 8 a 14 anos, de escolas públicas de Vitória/ES. Foram 

obtidas medidas de peso, estatura, perímetro da cintura, perímetro do quadril, 

perímetro do pescoço e calculou-se o Índice de Massa Corporal (IMC) e a 

RCE. A massa livre de gordura, massa de gordura e percentual de gordura 

corporal foram obtidas através da bioimpedância elétrica vertical com oito 

eletrodos táteis (Inbody230®). Avaliou-se glicemia de jejum, insulina 

plasmática, colesterol total e frações (HDL e LDL), triglicerídeos, ácido úrico e 

proteína C reativa (PCR). A resistência à insulina foi avaliada pela fórmula: 

HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment-Insulin Resistance) = [(insulina de 

jejum (µU/mL) x glicemia de jejum [mmol/L])/22,5], considerando-se resistência 

à insulina =3,16. A insatisfação corporal foi avaliada por meio da Escala de 

Silhuetas de Kakeshita et al (2009), validada para crianças e adolescentes. 

Utilizou-se o Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e o Teste do Qui-

Quadrado ou Teste Exato de Fischer para avaliar a associação entre 

inadequações na composição corporal e no perfil bioquímico e a insatisfação 

corporal, considerando p<0,05. O projeto teve aprovação pelo Comitê de Ética 

em Pesquisas com Seres Humanos da Universidade Federal do Espírito Santo 

(parecer n° 1.565.490). 

 

Resultados: Dos participantes, 54,4% eram do sexo feminino, 53,7% eram 

adolescentes e 88,9% apresentaram insatisfação corporal. As maiores 

prevalências de alterações na amostra total foram referentes ao excesso de 

gordura corporal (54,1%); excesso de peso (40,5%); triglicerídeos aumentados 

(36,1%); HDL baixo (27,7%) e resistência à insulina (26,4%). Observou-se 

maior prevalência de excesso de peso, excesso de gordura corporal, perímetro 

da cintura elevado, RCE elevada, insulina de jejum elevada e PCR elevada nas 

crianças e adolescentes com insatisfação corporal (p<0,05). 

 

Conclusão: O grupo com insatisfação corporal obteve os maiores percentuais 

de alterações na composição corporal, além de insulina de jejum elevada e 

PCR elevada quando comparado ao sem insatisfação corporal, sendo 

importante a avaliação o mais precocemente possível destas alterações para 

prevenção de doenças na vida atual e futura. 



 

Financiamento: UFES (2015), FAPES, CAPES e Laboratório Tommasi de 

Vitória. 
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Introdução: 

Nos últimos anos foi desenvolvido por uma equipe de pesquisa da 

Universidade de São Paulo, a recente estrutura conceitual da NOVA 

classificação de alimentos. Baseada no grau de processamento industrial do 

alimento, e não em termos de nutrientes ou tipos de alimentos, a classificação 

esta presente na mais recente versão do Guia Alimentar para a População 

Brasileira, publicado em 2014. 

O Guia Alimentar é um instrumento de apoio e incentivo às práticas alimentares 

saudáveis no campo individual e coletivo, visa auxiliar políticas, programas e 

ações no âmbito da saúde e Segurança Alimentar e Nutricional da população. 



Sabe-se que a alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes, além disso, 

deve ser entendida como um ato sociocultural, e todos os aspectos envolvidos 

nesse contexto influenciam a saúde e o bem-estar dos indivíduos. 

Os alimentos e bebidas ultraprocessados apresentam desequilíbrio nutricional, 

por serem gordurosos, salgados, ou açucarados, pobres em fibras, proteínas e 

micronutrientes. A melhoria dos hábitos alimentares é fundamental para 

prevenção e tratamento das doenças crônicas, sendo esses agravos mais 

predominantes dentre as doenças acometidas no Brasil, tornando uma das 

principais metas do país a diminuição da ocorrência destas.  

 

Objetivo:  

Criar materiais didáticos para auxiliar na melhoria da escolha alimentar dos 

indivíduos, tanto em atendimentos ambulatoriais bem como em grupos de 

Educação em Saúde.  

 

Métodos:  

Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, que apresenta a 

construção de materiais lúdicos em nutrição baseado no “Guia Alimentar para 

População Brasileira (2014)”, desenvolvidos no contexto da Residência 

Multiprofissional e elaborados com a participação conjunta das nutricionistas 

residentes da área de Saúde do Adulto com Ênfase em Doenças Crônicas 

Degenerativas do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de 

fora (HUUFJF), sendo elaborado em julho de 2016.  

 

Resultados:  

O presente relato de experiência procurou descrever os materiais que foram 

confeccionados, baseados no Guia Alimentar para a População Brasileira 

(2014). Os materiais criados foram: “Roda dos Alimentos”; pasta com rótulos de 

alimentos industrializados; folder educativo; caderno de receitas.  

A Roda dos Alimentos possui ilustrações de alimentos separados pelas 

categorias definidas pelo guia, sendo elas: alimentos in natura ou minimamente 

processados (cor verde); alimentos processados (cor azul); óleos, gorduras, sal 

e açúcar, os quais são nomeados de “ingredientes culinários” (cor amarelo) e, 



os alimentos ultraprocessados (cor vermelha). A pasta apresenta rótulos de 

diversos alimentos industrializados, tem o intuito de instruir os indivíduos a ler e 

interpretar as informações nutricionais contidas nos rótulos. O folder educativo 

possui espaço para o planejamento da lista de compras, baseado na NOVA 

classificação de alimentos supracitado, além de conter os alimentos da safra 

referente a cada mês. O caderno de receitas apresenta diversas receitas com 

preparações salgadas, doces, sucos entre outras, com intuito de auxiliar as 

práticas culinárias, sendo esta prática bastante incentivada pelo guia. 

 

Conclusão:  

Os materiais construídos serão úteis para possibilitar aos indivíduos melhor 

visualização dos alimentos que devem prevalecer em seu dia-a-dia, maior 

chance de sucesso nas alterações dos hábitos alimentares, possibilitando 

qualidade e empoderamento da escolha alimentar dos mesmos, através de 

uma alimentação nutricionalmente equilibrada. 
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Introdução: O consumo de bebidas adoçadas (BA) é cada vez mais comum nas 

dietas atuais, por proporciona praticidade e maior palatabilidade aos alimentos, 

sendo que o excesso do consumo destas bebidas induz a vários distúrbios 

fisiológicos, incluindo aumento da lipogênese, hipertensão arterial, 

hiperuricemia, injurias renais e causa alterações metabólicas e 

cardiovasculares. Considerando esses efeitos e estudos que também associam 

o consumo excessivo dos carboidratos simples ao comprometimento do 

rendimento físico, faz-se necessário buscar maior compreensão sobre a 

relação entre o consumo excessivo de carboidrato simples e a fisiopatogênese 

dessas doenças.Este estudo avaliou o efeito da ingestão de BA em variáveis 

bioquímicas, desempenho físico e parâmetros cardiovasculares de indivíduos 



fisicamente ativos. Dezessete voluntários, entre 18 e 32 anos, consumiram 

bebida placebo (PA), composta de suco com sabor Clight® (sem carboidratos) 

e bebida com sacarose (SU) - 300g de sacarose - todos reconstituídos com 

água para 1,5 litro. Os sujeitos foram aleatoriamente designados para uma das 

duas condições, PA ou SU, em que permaneceram por 15 dias. No 16º dia, os 

dados foram coletados, seguidos de um intervalo de 7 dias, após o qual o 

sujeito foi realocado na segunda condição. Antes e após a ingestão das 

bebidas foram realizadas avaliações sobre o rendimento físico (VO2max), 

pressão arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD), frequência cardíaca (FC) em 

pico de esforço, variáveis bioquímicas e antropométricas. Os resultados foram 

analisados pelo programa GraphPad Prisma 2006. Resultados: Os dados 

mostram que houve redução do VO2max (p=0,0406), FC (p=0,0295), aumento 

da PAS (p=0,0292) em pico de esforço, após a ingestão da sacarose.  No 

entanto essas alterações ocorrem nos indivíduos que iniciarão os experimentos 

alocados na condição placebo. A piora do perfil lipídico e o aumento do esforço 

percebido foram afetados quando as BA foram utilizadas antes da condição 

placebo. O presente estudo mostra que 15 dias de consumo de BA podem 

piorar os parâmetros bioquímicos associados ao risco cardiovascular e 

prejudicar o desempenho 
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Introdução: A desnutrição e a lesão por pressão são complicações presentes 

após o Acidente Vascular Cerebral. Além disso, pacientes pós Acidente 

Vascular Cerebral, geralmente, apresentam disfagia. Essa condição está 

relacionada ao comprometimento da saúde geral do indivíduo, o que pode levar 

à pneumonia, à desidratação, à desnutrição, e acarretar no aumento do tempo 

de internação hospitalar e da morbimortalidade. Objetivo: Realizar associação 

entre a disfagia e o risco de lesão por pressão em pacientes hospitalizados pós 

Acidente Vascular Cerebral. Métodos: Estudo transversal descritivo, com 

amostra composta por 52 adultos e idosos hospitalizados pós Acidente 



Vascular Cerebral. Os pacientes foram submetidos à avaliação em até 72 h 

após admissão hospitalar. Foram incluídos indivíduos com diagnóstico de 

Acidente Vascular Cerebral, que se alimentavam por via oral e/ou nutrição 

enteral, deambulando ou não. Foi avaliado a presença de disfagia, e o  

diagnóstico de disfagia e de Acidente Vascular Cerebral foram realizados por 

profissionais da área médica e fonoaudiologia, respectivamente. Os dados 

foram coletados por meio dos prontuários dos pacientes.  A escala de Braden 

foi aplicada para avaliar o risco de desenvolvimento da lesão por pressão. O 

estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade 

Franciscana, por meio do CAAE número 51109315.4.0000.5306.  Os dados 

obtidos foram tabulados e armazenados no programa Excel e posteriormente 

analisados no programa Statistica 10.0. Foi aplicado Anova, uma via seguida 

de Tukey para comparações de médias das categorizações. Os dados foram 

considerados estatisticamente significativos quando p<0,05. Resultados: De 

acordo com as sub-escalas e a pontuação dos escores de Braden pode-se 

observar que 34% (n=17) dos pacientes apresentaram percepção sensorial 

totalmente limitada, 82% (n=41) encontraram-se ocasionalmente molhados; 

69% (n=36) encontraram-se acamados; 38% (n=19) com mobilidade limitada; 

76% (n=38) com nutrição provavelmente adequada e 42% (n=21) com 

problema de fricção e cisalhamento. Em relação a disfagia, 27% (n=14) dos 

pacientes hospitalizados pós Acidente Vascular Cerebral não tinham disfagia, e 

73% (n=38) apresentavam disfagia. Os pacientes que não apresentaram 

disfagia tiveram risco significativamente menor de desenvolver lesão por 

pressão em relação aos pacientes com disfagia (P= 0,0002). Conclusão: Diante 

dos resultados observou-se uma associação importante entre a disfagia e o 

risco de desenvolver lesão por pressão nestes pacientes. Por isso, a presença 

de disfagia deve ser avaliada e monitorada, pois compromete a deglutição e 

prejudica o consumo alimentar. Isso pode impactar negativamente na aceitação 

da dieta durante a internação e levar ao aumento do risco de desnutrição e 

lesão por pressão. 
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Introdução: Nas últimas décadas, as prevalências da obesidade e sobrepeso 

aumentaram de forma significativa mundialmente. O controle do apetite é um 

fator determinante para prevenção e controle da obesidade. Metanálise sobre 

os efeitos do chá verde na regulação do peso corporal identificou que as 

catequinas contribuem para um efeito positivo, embora pequeno, na redução e 

manutenção do peso corporal. Objetivo: Avaliar o efeito agudo da ingestão de 

chá verde na sensação de saciedade, fome, plenitude e ingestão alimentar 

prospectiva. Métodos: Estudo experimental, randomizado, no qual 11 

voluntários saudáveis (4 homens e 7 mulheres; idade: 29,1±6,2anos; IMC 

médio: 22,5±1,5kg/m2) participaram de dois tratamentos (após jejum de 12 

horas): ingestão  de desjejum padrão (500kcal; 60%CHO, 15%PTN, 25%LIP) 

acompanhado por 200mL de água (controle) ou o mesmo desjejum 

acompanhado de contendo 200mL de chá verde (5g), preparado por infusão, 

com washout de no mínimo de 7 dias. Esta pesquisa foi aprovada no COEP da 



UFMG (CAAE 91702918.2.0000.5149). Os voluntários assinaram o TCLE e 

atenderam aos critérios de inclusão (peso estável nos últimos três meses, não 

ter hábito de fumar, não fazer uso de suplementos e medicamentos, não 

praticar atividade física, seguir uma dieta habitual e raramente fazer uso de 

pimentas e bebidas contendo cafeína). Imediatamente antes, imediatamente 

após e uma vez a cada hora durante as três horas depois da ingestão do 

desjejum padrão os indivíduos completaram escala visual analógica para 

reportarem as sensações de fome, saciedade, plenitude, e consumo alimentar 

prospectivo. Essa escala incluiu palavras ancoradas em cada extremidade de 

uma reta com 10cm, expressando de pouco (0cm) a muito (10cm). Os deltas 

de cada tempo em relação ao jejum foram avaliados por meio do teste t 

pareado, com auxílio do software SPSS (nível de significância p<0,05). 

Resultados: Foi observada diferença significativa (p=0,028) apenas na escala 

que avaliou a sensação de saciedade entre os tempos de jejum e 1 hora após 

a ingestão do desjejum padronizado (Delta:+0,27±3,31cm com o controle e 

+4,36±2,61cm com o desjejum + chá verde). Na escala relacionada ao grau de 

fome sentido, os voluntários relataram menor grau de fome entre os tempos 

antes e 1 hora após o desjejum com chá verde (-2,72±3,10cm) em relação ao 

desjejum controle (-4,72±2,49cm), porém sem significância estatística 

(p=0,058). Para todas as outras avaliações, não foi observada diferença 

significativa entre os grupos (p>0,05). Conclusão: Os resultados deste estudo 

mostram o desjejum padronizado com o chá verde influenciou positivamente a 

sensação de saciedade após 1 hora de sua ingestão, sem efeito para as outras 

avaliações. Estudos de longo prazo são necessários para que se possa 

esclarecer se esses achados interferirão de fato na ingestão alimentar 

subsequente e, consequemente, peso corporal.  

APOIO: Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPEMIG) 
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Introdução: O câncer de cavidade oral (CCO) é considerado um problema de 

saúde pública no mundo. Aproximadamente 35 a 60% dos acometidos estão 

desnutridos ao diagnóstico aumentando as taxas de morbimortalidade. Quando 

a desnutrição é associada à anorexia, aumento do gasto energético e 

inflamação é denominada caquexia. A suplementação do ácido 

eicosapentaenóico (EPA) tem sido proposta para reverter o catabolismo 

proteico e modular processos inflamatórios. Objetivo: Investigar o efeito da 

suplementação nutricional com fórmula enriquecida com EPA na composição 

corporal e perfil inflamatório de indivíduos com CCO. Metodologia: Estudo 

clínico, randomizado e controlado realizado com indivíduos com CCO em pré-

tratamento. Os pacientes foram randomizados em dois grupos: controle(CON) 

e intervenção(EPA). O CON recebeu suplemento hipercalórico/hiperproteico e 

o EPA, suplemento hipercalórico/hiperproteico enriquecido com EPA 

(2g/440ml), por 4 semanas. Foi realizada avaliação antropométrica, 

composição corporal (bioimpedância elétrica), bioquímica (albumina, pré-

albumina, PCR) e inflamação (interleucina-6) na primeira consulta (T0) e no 

final da intervenção (T1). Os dados foram analisados no software SPSS. 



Resultados: Cinquenta e três indivíduos completaram o estudo (CON=24; 

EPA=29). Os tumores mais frequentes foram: língua (49%), assoalho da boca 

(18,9%) e gengiva (13,2%), com estadiamento avançado. Os grupos CON e 

EPA apresentaram perda de peso inicial de 8,3kg (4,3-14,5kg) e 6,9kg (0,6-

17,5 kg), correspondendo a 14,2% e 13% do peso usual, respectivamente 

(p=0,601). Na análise intra-grupo (T0xT1), observou-se que indivíduos do 

grupo CON apresentaram perda ponderal significativa (T0:57,2kg, T1:56,4kg; 

p=0,019), redução do IMC (T0:22,6kg/m², T1:22,0kg/m²; p=0,006), 

circunferência do braço (T0:27,4cm; T1:26,7cm; p=0,038) e massa gorda 

(T0:17,3kg, T1:15,3kg; p=0,043). A suplementação com EPA foi capaz de 

manter o peso e massa magra durante as quatro semanas; no entanto, houve 

redução do percentual de gordura (T0:27,1%, T1:26,5%; p=0,050). Ainda, após 

suplementação, 71% do grupo CON apresentaram perda de peso; no grupo 

EPA, essa perda ocorreu em 41,3%. A análise de regressão logística mostrou 

que indivíduos do grupo EPA tiveram 80% menos chance de apresentar perda 

de peso comparados ao CON (p=0,031; IC95%:0,045-0,860; OR:0,19), 

ajustados por sexo, idade, estadiamento e perda de peso inicial. O número de 

refeições realizadas aumentou em ambos os grupos após intervenção 

(p<0,05). A análise bioquímica intra-grupo demonstrou redução significativa 

nas concentrações de albumina no grupo CON; pré-albumina, PCR, IL-6 e a 

relação PCR/albumina, permaneceram inalteradas. Resultado semelhante 

ocorreu no grupo EPA; no entanto, houve redução de PCR comparado ao 

CON. A relação PCR/albumina também reduziu no EPA, com média inferior 

aos valores de referência. PCR e albumina estiveram inversamente 

correlacionadas (CON: r=-0,70, p=0,000; EPA: r=-0,63, p=0,000), assim como 

IL-6 e albumina (CON: r=-0,59, p=0,015; EPA: r=-0,64, p=0,002). Correlação 

direta foi observada entre IL-6 e PCR (CON: r=0,52; p=0,038; EPA: r=0,53; 

p=0,012). A suplementação com EPA reduziu em 50% a chance de 

apresentarem risco nutricional segundo relação PCR/albumina (IC95%: 0,16-

1,60; OR=0,50), além de conferir menor risco de concentrações de albumina e 

pré-albumina inferior aos valores de referência (IC95%: 0,081-3,50, OR=0,53; 

IC95%: 0,20-2,17, OR= 0,67, respectivamente). Conclusão: Sugerimos que 

indivíduos com CCO em pré-tratamento podem se beneficiar do uso de 

suplemento nutricional enriquecido com EPA. ReBEC:U1111-1177-3678. 
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INTRODUÇÃO: O uso de substâncias psicoativas é uma prática milenar e 

universal, sendo que seu consumo sempre existiu ao longo dos tempos. Dentre 

as substâncias psicoativas destaca-se o álcool, que é a única substância 

psicoativa que fornece calorias consideradas "vazias" (7,1 kcal/g), pois não 

fornece outros nutrientes. Estudos mostram que, durante a recuperação de 

alcoolistas em abstinência, estes indivíduos podem desenvolver padrões 

alimentares inadequados e ganho de peso excessivo. Observam-se práticas 

alimentares disfuncionais utilizando os alimentos como substitutos para o uso 

de drogas, bem como para satisfazer desejos nos momentos de fissura. Desta 

forma, o consumo excessivo de calorias provenientes do álcool em associação 

à alimentação habitual, pode influenciar no estado nutricional. A leptina 

desempenha um papel importante na regulação da ingestão de alimentos, 

gasto e balanço energético de todo o corpo. A ingestão crônica de etanol pode 

alterar os níveis séricos de leptina por meio de diferentes mecanismos. A 

desregulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenocortical é um mecanismo 

possível de interação da leptina com o álcool. Estudos apontam efeitos diretos 

e indiretos da leptina nos aspectos motivacionais, nas estruturas mesolímbicas 

e no estresse neuroendócrino. As pesquisas indicam um possível uso da 



leptina como um marcador biológico que se correlaciona com o desejo e 

alterações durante a abstinência alcoólica.  Neste contexto, a identificação de 

parâmetros biológicos na avaliação do comportamento adicto e a verificação 

das deficiências dietéticas, associadas com o padrão de consumo de álcool, 

têm sua relevância para subsidiar a intervenção nutricional e clínica no 

tratamento da dependência química. OBJETIVOS: Verificar a associação entre 

o estado nutricional e os níveis séricos de leptina com o padrão de consumo de 

álcool. MÉTODOS: Estudo longitudinal, realizado num Hospital Público de 

Porto Alegre, com coleta de dados na baixa hospitalar e após 15 dias de 

internação. A amostra será composta por 47 indivíduos internados na unidade 

de Adição. Serão incluídos homens de 18 a 60 anos, que declararam o álcool 

como sendo a principal droga relacionada à dependência química. Serão 

excluídos pacientes que usam cocaína e/ou crack. Será realizada aferição de 

peso e estatura para cálculo do IMC, a avaliação da composição corporal será 

realizada por Bioimpedância elétrica, a dosagem de leptina será por meio do kit 

Sensitive Human Leptin RIA (MILLIPORE) e serão utilizados os valores 

referidos do padrão de consumo de álcool disponíveis no prontuário do 

paciente. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que os pacientes 

alcoolistas tenham aumento de peso e elevação da concentração sérica de 

leptina no período de abstinência. 
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Introdução: A obesidade trás agravos a saúde do indivíduo como o diabetes 

tipo 2,  hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia associada ao maior risco 

para as doenças cardiovasculares. A atividade física tende a melhorar as 

comorbidades associadas a obesidade, auxilia no controle de peso e tem 

impacto positivo na qualidade de vida dos indivíduos. Todavia, as variações 

psicossociais podem afetar a disposição dos indivíduos na prática da atividade 

física após a cirurgia bariátrica (CB). 

Objetivo: Avaliar a evolução do nível de atividade dos indivíduos, a qualidade 

de vida após a CB, os paramêtros clínicos, laboratoriais e os fatores de risco 

cardiometabólicos em 12 meses após CB em grupos de diferentes anos 

atendidos pelo sistema único de saúde nos últimos 10 anos. 



Metodologia: Participaram do estudo 78 pacientes submetidos à cirurgia 

bariátrica (CB). Os avaliados foram divididos em quatro grupos: 12 indivíduos 

pós-operatório entre 1-2 anos de CB (CB2), 14 indivíduos de 2-4 anos de CB 

(CB4), 22 indivíduos de 4-6 anos de CB (CB6), e 30 indivíduos entre 6-10 anos 

de CB (CB+6). Foram avaliados peso, índice de massa corporal, percentual de 

excesso de peso, indicadores bioquímicos, comorbidades associadas a 

obesidade (ACRO), o nível de atividade física através do IPAQ e a qualidade 

de vida avaliado por BAROS. Para verificação das possíveis diferenças entre 

os grupos divididos por tempo de pós operatório de CB, foi utilizado o teste 

ANOVA (One Way), Post Hoc de Bonferroni para BAROS e PEP nos diferentes 

grupos. Para os demais indicadores analisados foi utilizado o teste ANOVA 

(Two Way), (Grupo X Momentos) e Post Hoc de Bonferroni. No que se refere 

ao ACRO foi realizada a contagem dos indivíduos em relação ao ponto de 

corte. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Hospital Universitário de Aracaju da Universidade Federal de Sergipe na data 

07 de agosto de 2017 sob o protocolo número: 2.203.872. 

Resultados: Houve melhoras na evolução do peso corporal nos diferentes 

momentos, no IMC, na circunferência da cintura, com mudanças significativos 

no perfil lípidico nos primeiros 12 meses de pós operatório, melhora no risco 

cardiometabólico, na hipertensão, na dislipidemia, e no diabetes após CB. O 

nível de atividade física aumentou de forma significativa em CB2, CB4, CB6, no 

primeiro ano de pós operatório e teve queda no momento atual mantendo a 

classificação de ativos, IPAQ 1 ano CB2 (207,50±30,79 min), CB4 

(210,67±33,69 min), CB6 (220,00±42,78 min). Na qualidade de vida CB2 e CB4 

como excelente, CB4 e CB+6 como muito boa. 

Conclusão: A cirurgia bariátrica predispõe a prática de atividade física tende a 

ter resultado positivo sobre as comorbidades e a melhoria da qualidade de 

vida. O nível de atividade física após a cirurgia bariátrica aumentou nos 

diferentes grupos investigados ao mesmo tempo que número de sujeitos com 

diabetes, dislipidemia e hipertensão, sofreram diminuição em todos os grupos 

ao longo do tempo, com diferenças significativas no perfil lípidico dos diferentes 

grupos. 
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Introdução: O sedentarismo é um estilo de vida cada vez mais presente em 

crianças e adolescentes, onde tem se observado alta prevalência de 

inatividade física, assim como maior tempo de tela, levando desta forma, ao 

sobrepeso e consequentemente a alterações metabólicas associadas, entre 

elas a resistência à insulina (RI). A RI já é observada em crianças e 

adolescentes e tem como principais fatores de risco, além do excesso de peso 

e/ou de gordura corporal e alterações metabólicas associadas, hábitos 

alimentares inadequados, sedentarismo e elevado tempo de tela. Todavia, 

estudos que avaliam os fatores associados, principalmente o tempo total de 

tela e sua relação com a resistência à insulina, nessa fase, são escassos.  

 

Objetivo: Avaliar os fatores associados com a resistência à insulina em 

crianças e adolescentes do município de Vitória-ES.  



 

Métodos: Trata-se de estudo transversal com 296 crianças e adolescentes de 8 

a 14 anos de escolas públicas de Vitória/ES. Procedeu-se a determinação da 

glicemia de jejum, insulina plasmática, colesterol total e frações (HDL e LDL) e 

triglicerídeos plasmáticos (TGC). Calculou-se o tempo total de tela, somando o 

tempo despendido na TV, computador, vídeo game e tablete ou celular, 

considerando a mediana da mesma = 5h/dia como categoria de referência. A 

resistência à insulina foi avaliada pela fórmula: HOMA-IR (Homeostasis Model 

Assessment-Insulin Resistance) = [(insulina de jejum (µU/mL) x glicemia de 

jejum [mmol/L])/22,5], considerando-se resistência à insulina =3,16. Foram 

obtidas medidas de peso, estatura, perímetro da cintura (PC), perímetro do 

pescoço (PP), perímetro do quadril (PQ) e percentual de gordura corporal 

(%GC). Utilizou-se teste de normalidade de Shapiro Willk, Correlação de 

Spearman e modelos de regressão logística simples e múltiplo, considerando 

p<0,05. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres 

Humanos da Universidade Federal do Espírito Santo (parecer n° 1.565.490). 

 

Resultados: Dos participantes, 54,1% apresentavam excesso de gordura 

corporal, 48,6% tempo total de tela >5h/dia e 26,4% apresentavam resistência 

à insulina. A adolescência apresentou maior chance de inadequação do uso do 

tablete ou celular e do tempo total de tela. O sexo feminino e a adolescência 

apresentaram maiores chances de inadequação de insulina e RI. Todas as 

variáveis antropométricas, tempo no tablete ou celular, tempo assistindo 

televisão (TV) e o tempo total de tela se correlacionaram positivamente com a 

insulina e o HOMA-IR. Os indivíduos que apresentaram excesso de peso, 

inadequação no PC, PQ, PP, excesso de gordura corporal, inadequação da 

glicose, HDL, TGC, razão TGC/HDL, insulina, maior tempo assistindo TV, 

maior tempo de tela, demonstraram mais chance de ter RI. No modelo final de 

regressão múltipla permaneceram relacionados a RI na amostra total o 

excesso de gordura corporal e o tempo assistindo TV superior a 2h/dia.  

 

Conclusão: O tempo de tela, principalmente o tempo assistindo TV, assim 

como o excesso de gordura corporal, estiveram associados à resistência à 

insulina, enfatizando assim a importância de se recomendar uma redução no 

tempo total de tela, para a prevenção de alterações metabólicas.  



 

Financiamento: UFES (2015), FAPES, CAPES e Laboratório Tommasi de 

Vitória. 
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Introdução:  

O controle da hiperfosfatemia, altamente prevalente em pacientes que realizam 

diálise, é de grande importância, uma vez que a presença deste quadro está 

associada com o aumento da morbidade e da mortalidade, constituindo, então, 

um dos principais objetivos dos profissionais de saúde. E para que se alcance 

o sucesso no tratamento, o paciente deve compreender e aderir as orientações 

propostas, incluindo as questões dietéticas, realização da diálise e o uso 

correto de quelantes de fósforo, quando necessário. 

 

Objetivo:  

Avaliar o impacto de uma intervenção de educação alimentar e nutricional para 

controle da hiperfosfatemia nos níveis séricos de fósforo (P) em pacientes em 

tratamento dialítico de um hospital universitário.  



 

Método:  

Trata-se de um estudo transversal, realizado no período de agosto a dezembro 

de 2016, incluindo 68 pacientes em tratamento hemodialítico, de ambos os 

sexos, com idade = 18 anos, que havia passado por, pelo menos, uma consulta 

com a nutricionista do setor para orientações e plano alimentar individualizado. 

Foram coletados dados de prontuário como idade, sexo, cor da pele 

autodeclarada e escolaridade para caracterização da amostra e exames 

bioquímicos de P mensais antes da intervenção (agosto) e após a intervenção 

(dezembro).  

A intervenção foi realizada durante as sessões de diálise, mediante aplicação 

individual da cartilha educativa com informações referentes ao tratamento da 

hiperfosfatemia, assim como ilustrações para melhor compreensão. Os 

pacientes foram divididos em grupo intervenção (GI) com 35 pacientes e grupo 

controle (GC) com 33 pacientes. Ambos os grupos durante o período do estudo 

receberam orientações e plano alimentar individualizado conforme rotina de 

serviço do setor. 

Para a análise estatística, utilizou-se o software SPSS® (versão 20.0). O nível 

de significância adotado foi de 5,0%. 

 

Resultados:  

A média de idade da amostra foi de 58,73 ± 17,02 anos, com predomínio do 

sexo masculino (54,4%). A maioria, 55,8%, se autodeclararam negros/pardos e 

quanto a escolaridade, 38% tinham ensino fundamental completo e 14,2% 

eram analfabetos. A prevalência de hiperfosfatemia no GI no período inicial era 

de 60% e a média de P sérico era de 5,9 ± 1,2 mg/dL e no GC, 45,4% 

apresentavam hiperfosfatemia e a média de P sérico era de 5,9 ± 2,0 mg/dL. 

Após a intervenção, a prevalência de hiperfosfatemia no GI reduziu para 25,7% 

e a média de P sérico para 4,9 ± 1,7 mg/dL, enquanto que, no GC, 36,3% dos 

pacientes ainda apresentavam hiperfosfatemia e a média de P sérico foi para 

5,1 ± 1,5 mg/dL. Quando comparados os níveis séricos finais de P de ambos 

os grupos, não houve diferença significativa nas reduções. Entretanto, quando 

comparadas as reduções dentro do GI, observou-se diferença significativa 

entre os níveis séricos de P inicial e final (p=0001).  



 

Conclusão:  

Os resultados mostraram que a intervenção educativa, associada ao 

acompanhamento nutricional individualizado contribuíram para uma melhor 

compreensão e adesão ao tratamento, repercutindo na diminuição dos níveis 

séricos de P nesta população. 
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Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) representam a principal causa 

de morbimortalidade prematura no Brasil e no mundo. Dentre as DCV, a 

Síndrome Coronariana Aguda (SCA) ocupa lugar de destaque. Existe a 

recomendação para adoção de um padrão dietético saudável após a ocorrência 

da SCA. Porém, diversos fatores podem influenciar na adesão ao tratamento 

proposto. 

Objetivo: Investigar o perfil dietético em pacientes com SCA e que foram 

assistidos em rede pública e privada de saúde. 



Métodos: Estudo observacional, prospectivo e longitudinal em pacientes com 

SCA admitidos nos hospitais de referência cardiológica (três para usuários do 

serviço privado e um, do público). Os parâmetros dietéticos foram coletados 

por meio do questionário de frequência alimentar semiquantitativo referente aos 

seis meses anteriores ao evento agudo e decorridos 180 dias da SCA. A 

qualidade da dieta foi avaliada com base no Alternative Healthy Eating Index 

(2010). Elaborou-se um modelo de regressão linear múltipla para as variáveis 

associadas a qualidade da dieta. As análises estatísticas foram realizadas 

utilizando o Programa R Core Team 2016, versão 3.3.2 com nível de 

significância de p<0,05. 

Resultados: Foram estudados 581 voluntários, sendo 325 (55,9%) do serviço 

privado e 256 (44,1%) do público. Menor percentual de pacientes do serviço 

público recebeu orientação dietética na alta hospitalar quando comparados aos 

pacientes do serviço privado (p=0,002) e estas foram realizadas 

predominantemente por médicos, especialmente no serviço público (p=0,035). 

Houve aumento estatisticamente significativo (p<0001) no índice dietético dos 

pacientes após SCA, porém a qualidade da dieta permanece insatisfatória, 

sendo registrado redução no consumo de componentes cardioprotetores, como 

verduras e legumes, frutas, ácido graxos eicosapentaenóico e ácido 

docosahexaenóico (p<0,001). Comparados com os pacientes do serviço 

privado, aqueles do serviço público apresentaram pior qualidade dietética 

(p<0,001) com menor ingestão de componentes cardioprotetores e maior 

ingestão de itens preditores de risco cardiovascular (p<0,001). A melhor 

qualidade dietética esteve associada a indivíduos mais jovens (p<0,001), em 

estado civil de união estável (p=0,016); do sexo feminino (p<0,001), que foram 

assistidos pela rede privada (p<0,001) e que receberam orientação dietética na 

alta hospitalar (p<0,001).  

Conclusão: Apesar do discreto aumento na qualidade global da dieta após 

SCA, esta manteve-se insatisfatória, especialmente, nos componentes 

cardioprotetores, sendo identificadas maiores inadequações nos pacientes da 

rede pública. A condição sociodemográfica e o modelo/qualidade assistencial 

foram determinantes nas diferenças da qualidade dietética desses pacientes. 
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Introdução: a Doença Renal Crônica (DRC) configura um grave problema de 

saúde pública em todo o mundo. No Brasil, 10 milhões de indivíduos 

apresentam algum grau de alteração renal, sendo que os idosos, obesos, 

hipertensos e, ou diabéticos, são os grupos mais propensos a problemas 

renais. Destaca-se que esta doença cursa de forma silenciosa e sua evolução 

depende da qualidade do atendimento ofertado antes da falência renal. Neste 

contexto, os profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde (APS) têm 

importante papel no diagnóstico precoce, acompanhamento e encaminhamento 

dos pacientes a especialistas, quando necessário. Objetivo: avaliar a 

prevalência de DRC em indivíduos diagnosticados com hipertensão arterial 

cadastrados na APS do município de Porto Firme, Minas Gerais. Métodos: 

estudo transversal realizado entre 2016 e 2017 com 293 indivíduos hipertensos 

selecionados aleatoriamente e acompanhados pela estratégia de saúde da 



família da zona urbana de Porto Firme, Minas Gerais. Os 293 indivíduos, 

correspondem a 42% dos hipertensos do município. A coleta de dados se deu 

por meio de entrevistas semiestruturadas, avaliações clínicas (pressão arterial 

sistólica e diastólica), antropométrica (peso, estatura, circunferência da cintura 

e índice de massa corporal) e bioquímica (creatinina sérica e relação 

albumina/creatinina urinária). Para a identificação da ocorrência da DRC, 

utilizou-se a fórmula CKD-EPI. Utilizou-se o teste de qui-quadrado de Pearson 

ou teste exato de Fisher para comparação de proporções e foram estimadas 

razões de prevalência e os intervalos de confiança de 95% para as 

associações entre variáveis explicativas e a DRC. Resultados: em relação a 

caracterização da amostra, a maioria dos indivíduos avaliados eram do sexo 

feminino (74%), idosos (69%), com baixa renda (90%), baixa escolaridade 

(84%) e excesso de peso (66,9%). A prevalência de DRC foi de 38,6% (IC 

95%: 33,0 - 44,2), sendo que, aproximadamente 14% estavam em estágio 

avançado da doença. Ao comparar as variáveis nos diferentes estágios, 

observou-se relação estatisticamente significante da DRC com a idade, 

escolaridade, uso de álcool, excesso de peso, risco cardiovascular, creatinina e 

microalbuminúria. Quanto à razão de prevalência, observou-se associação 

estatisticamente significante com idade e creatinina. Conclusão: o estudo 

revelou uma prevalência alarmante de DRC na população estudada e 

demonstrou o papel significante da APS no diagnóstico precoce por meio da 

inclusão rotineira do cálculo da taxa de filtração glomerular estimada, que 

identifica a doença nos seus estágios iniciais, evita sua progressão, reduz 

gastos no tratamento e melhora a qualidade de vida da população.  A 

necessidade de capacitação da equipe de saúde envolvida no tratamento da 

hipertensão arterial na atenção primária, também fomenta a prevenção e 

diagnóstico da DRC nos estágios iniciais. 

APOIO: FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 

Gerais), processo número APQ - 03510-13. 
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Introdução: Muitos estudos mostraram que o excesso de gordura na região 

central, comparado a gordura periférica, está associado ao desenvolvimento de 

resistência à insulina. Nesse aspecto, estudos com adultos demonstraram a 

relação entre a razão gordura androide-ginoide (RAG) e alterações 

cardiometabólicas, sendo escassos os estudos com o público infantil.  

Objetivo: Avaliar a associação entre a RAG e a resistência à insulina em 

crianças.  

Métodos: Trata-se de um estudo transversal com amostra representativa de 

373 crianças de 8 e 9 anos matriculadas em todas as escolas públicas e 



privadas da área urbana do município de Viçosa – MG. Os percentuais de 

gordura androide e ginoide foram determinados pelo dual-energy X-ray 

absorptiometry (DXA). A gordura androide compreendeu a região entre as 

costelas e a pelve, e a gordura ginoide incluiu as regiões do quadril, coxas e as 

sobreposições das regiões das pernas e do tronco. A RAG foi calculada pelo 

percentual de gordura androide dividido pelo percentual de gordura ginoide, 

sendo que os valores iguais ou superiores ao percentil 90 da amostra, de 

acordo com o sexo, foram considerados aumentados. As amostras de sangue 

foram coletadas com as crianças em jejum de 12 horas, sendo analisadas as 

concentrações séricas de glicemia e insulina de jejum para o cálculo do 

homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR). Crianças com 

valores de HOMA-IR iguais ou maiores a 3,16 foram consideradas com 

resistência à insulina. Os dados foram apresentados em frequência relativa e 

em médias ± desvio padrão. Foi realizado o teste t de Student para comparar 

as médias de RAG entre crianças com e sem resistência à insulina. A 

associação foi testada por meio da regressão logística, ajustando-se pelo sexo, 

tendo a odds ratio (OR) como medida de associação. Para todas as análises, 

foi adotado o nível de significância de 5%. Este estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Viçosa (parecer n° 663.171/2014). 

Resultados: A prevalência de resistência à insulina na amostra foi de 2,4%, 

sendo que as médias da RAG e HOMA-IR foram de 0,51 ± 0,20 e 1,20 ± 1,10, 

respectivamente. Crianças com resistência à insulina (0,78 ± 0,20) 

apresentaram maiores médias de RAG comparadas às sem tal alteração (0,50 

± 0,20; p<0,001). A chance de ter resistência à insulina entre as crianças com 

RAG aumentada é 12,42 vezes maior que a chance daquelas com RAG 

normal, independente do sexo (OR: 13,42; IC95%: 3,37-53,46; p<0,001).  

Conclusão: A RAG está associada à resistência à insulina em crianças, sendo 

esta uma nova medida que pode ser utilizada na triagem de tal alteração em 

estudos epidemiológicos e na condição da ausência de marcadores 

bioquímicos. 
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Introdução: O ambiente alimentar é dividido em duas dimensões, o macro e o 

microambiente; o microambiente compreende os locais de comércio de 

alimentos, enquanto que o macroambiente diz respeito à infraestrutura, 

envolvendo características socioeconômicas. O ambiente alimentar é capaz de 

influenciar as escolhas alimentares das pessoas, contribuindo para desfechos 

na saúde da população.  

Objetivo: Avaliar a distribuição dos estabelecimentos de comércio de alimentos 

nas áreas urbanas da cidade de Belo Horizonte. 

Métodos:  Trata-se de um estudo de análise espacial, realizado na cidade de 

Belo Horizonte, que teve como unidade de análise os bairros. Para os cálculos 

utilizou-se informações de renda média, população total e a área dos bairro, 

tais dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o 

Índice de Vulnerabilidade à Saúde (IVS) de 2012 foi obtido na Prefeitura de 

Belo Horizonte. As informações sobre os estabelecimentos de comércio de 



alimentos foram obtidas de duas fontes de  dados da Subsecretaria da Receita 

Estadual, Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais e Diretoria 

de Informações Econômico-Fiscais do Governo de Minas Gerais e da 

Secretaria Municipal Adjunta de Fiscalização e realizou-se a conferência virtual 

desses dados. Os estabelecimentos de comércio de alimentos foram 

classificados de acordo com o tipo de alimento comercializado em saudáveis, 

não saudáveis, mistos e hipermercados e supermercados. Foi realizada uma 

análise descritiva estratificada por tercil de renda, análise de cluster, mapas de 

densidade de Kernel e mapas graduados. As análises foram realizadas 

utilizando o programa SPSS 15.0; e os mapas foram construídos utilizando o 

QGIS versão 2.10.1.  

Resultados: Os resultados mostraram que a maioria dos estabelecimentos 

(61,41%) são restaurantes e lanchonetes. Os bairros com maior tercil de renda 

são aqueles que apresentam maiores concentrações de todas as categorias de 

estabelecimentos, isso ocorre também quando se compara a porcentagem de 

estabelecimentos por mil habitantes e por quilometro quadrado. Quando os 

dados foram estratificados pelo IVS, encontraram-se resultados semelhantes 

ao da renda, bairros de IVS alto (mais vulneráveis) apresentam menor 

concentração de estabelecimentos e os estabelecimentos que comercializam 

alimentos ultraprocessados/ não saudáveis são os mais prevalentes nessas 

áreas.  A análise de cluster resultou na formação de três clusters, sendo que o 

bairro centro correspondeu a um cluster, apresentando este, a maior 

concentração de todos os tipos estabelecimentos.  

Conclusão: Verificou-se que a região central da cidade tem a maior 

concentração de todos os tipos de estabelecimentos e regiões mais vulneráveis 

apresentam poucos estabelecimentos de comércio de alimentos podendo ser 

potenciais desertos alimentares. 
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Análises de Resultados e Intervenção do PNAE MT-Brasil 

 

A finalidade inicial deste estudo, apoio-se na busca da melhoria do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar -PNAE-MT-Brasil, a partir de uma educação 

alimentar e nutricional, que pudesse oferecer contribuição significativa para a 

execução do Programa de Alimentação Escolar (PAE-MT), através da 

visualização dos problemas/limitações encontradas na execução do programa, 

e isso foi possível mediante análises das respostas que os gestores, pais, 

estudantes e técnicos em alimentação (manipuladores), descreveram durante a 

pesquisa; pontualizadas no desenvolvimento deste trabalho. Entretanto o 

resultado apontado pelos técnicos em alimentação foi mais relevante que 

levou-nos elaborar o projeto de Intervenção Pedagógica (2016). As escolas 

brasileiras têm grande desafio promover a educação alimentar e nutricional nas 

escolas infantis nos centros escolares sobre a responsabilidade das 

autoridades educativas e professionais integrantes. As escolas têm por objetivo 

transmitir conhecimentos adequados, capacidade de eleger os alimentos 

saudáveis, a quantidade adequada e equilibrada, além do autocontrole em 

alimentar-se, entre outros. Para tal, é necessário que estes temas sejam parte 

integrante dos conteúdos curriculares e que os professionais recebam a 



formação compatível com sua ação formativa. Por ser uma análise da 

Intervenção Pedagógica, no qual os profissionais participantes são os 

avaliadores e auto avaliadores, sendo eles que cumprem funções dentro do 

PAE/MT.  

A avaliação e auto avaliação estão fundamentadas na avaliação em execução: 

Identificar o grau de dificuldade dos profissionais que executam o PAE/MT nas 

746 escolas de Mato Grosso, Identificar o grau de dificuldade da Equipe 

Técnica Escolar e CDCE’s em prestarem conta dos recursos financeiros 

recebidos pelo PNAE e em realizarem licitação dos produtos alimentícios e por 

último a Equipe Técnico Escolar e Técnico em Alimentação Escolar reconhecer 

as dificuldades em executar o PAE/MT. Os resultados encontrados nesta 

investigação nos levam a reconhecer os pontos débeis dos procedimentos 

operacionais padronizados (POP’S) e Procedimentos Operacionais 

Administrativos (POA) do PAE/MT, com possibilidades de intervir nas etapas 

preestabelecidas conjuntamente, possibilitando-nos proporcionar um Projeto de 

Formação, para Mato Grosso. 

Para chegar ao Projeto de formação investigamos a situação do PNAE, ação 

mundial para a alimentação e suas recomendações para infância, adolescentes 

e adultos bem como, sua evolução e perspectiva, estado nutricional mundial, 

as guias alimentares para América Latina, Caribe e alguns países da Europa, 

alimentação na União Europeia, alimentação escolar no mundo, modelo prático 

para alimentação nutricional apoiada na gastronomia, etnografia e no contexto 

médico. 

Devido à complexidade do programa de alimentação escolar examinado desde 

o ponto de vista social. Este ponto de vista, levou-nos a uma exposição 

detalhada do PNAE/Brasil e PAE/MT, tratando de mostrar as relações entre os 

programas para assim entender o conjunto. 

Quando se trata de enfrentar problemas, mostramos nossa visão clara e 

objetiva de como somos e como pensamos. Na medida em que tratamos de 

melhorar a qualidade de vida, a solucionar os problemas e avance relacionada 

com o meio ambiente, nossa experiência permite à participação a implicação 

de todos, trazendo contribuições significativas. 
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Introdução: O crescente aumento da prevalência do excesso de peso infância é 

preocupante, pois pode predispor o risco de doenças crônicas não 

transmissíveis, como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Sabe-se que 

as manifestações clínicas das doenças cardiovasculares ocorrem na vida 

adulta, porém fatores de risco presentes durante a infância favorecem a 

manifestação precoce de co-morbidades associadas ao risco cardiometabólico, 

como a aterogênese e as lesões vasculares. Objetivo: Investigar a associação 

entre o excesso de peso e os fatores de risco cardiometabólico em crianças. 

Métodos: Trata-se de um estudo transversal realizado com crianças de 8 e 9 

anos matriculadas em todas as escolas públicas e privadas da área urbana do 



município de Viçosa – MG, provenientes da Pesquisa de Avaliação da Saúde 

do Escolar (PASE). As medidas antropométricas obtidas foram: peso, estatura 

e perímetro da cintura (PC). Com os dados de peso e estatura, foi calculado o 

Índice de Massa Corporal (IMC), sendo o estado nutricional classificado de 

acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2007). O PC foi obtido por 

meio da aferição do ponto médio entre a crista ilíaca e a última costela, e a 

obesidade abdominal foi classificada de acordo com Filgueiras et al. (2019). A 

coleta de sangue foi realizada após 12 horas de jejum para análise das 

concentrações séricas de colesterol total, lipoproteína de alta densidade de 

colesterol (HDL-c), lipoproteína de baixa densidade de colesterol (LDL-c) e 

triglicerídeos. O perfil lipídico foi classificado segundo a Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (2017). A análise estatística foi realizada no software SPSS versão 

20, sendo adotado o nível de significância de 5%. Foi utilizado o teste One way 

ANOVA para comparar a mediana do número de fatores de risco 

cardiometabólico entre as crianças com eutrofia, sobrepeso e obesidade. Este 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de Viçosa (parecer n° 663.171/2014). Resultados: As 

prevalências de hipercolesterolemia (23,1%), HDL-c baixo (35,0%), LDL-c alto 

(15,4%) hipertrigliceridemia (47,2%) e obesidade abdominal (22,5%) foram 

altas na população estudada. Quase metade das crianças (41,2%) 

apresentaram um ou mais fatores de risco cardiometabólico. O número de 

fatores de risco cardiometabólico aumentou significativamente em crianças 

com sobrepeso/obesidade (p<0,001). Conclusão: Cerca de metade das 

crianças apresentaram um ou mais fatores de risco cardiometabólico, sendo o 

número destes fatores aumentados significativamente com a prevalência do 

excesso de peso. As alterações metabólicas presentes na infância podem 

representar maior risco para doenças crônicas não transmissíveis na vida 

adulta e devem ser identificadas precocemente. 
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A gestação é uma fase do ciclo da vida em que ocorrem diversas mudanças 

corporais e fisiológicas alterando o funcionamento do organismo da mulher. 

Para prevenir o aparecimento de intercorrência na gestação é necessário um 

acompanhamento assistencial efetivo durante todo o período, desde a 

descoberta da gravidez até o momento do parto.  Avaliar a insegurança 

alimentar e nutricional (situação em que o indivíduo não tem acesso regular e 

permanente a alimentos seguros, tanto em quantidade, quanto em qualidade) 



associada aos dados antropométricos é um meio de monitorar a 

vulnerabilidade nutricional, principalmente em gestantes, quando a demanda 

nutricional é maior. A escala brasileira de insegurança alimentar (EBIA) é 

dividida em quatro categorias: segurança alimentar (acesso à alimentos em 

quantidade e qualidade adequadas, sem comprometer outras necessidades), 

insegurança alimentar leve (famílias que não têm certeza ou apresentam 

preocupação sobre o que comerão no futuro ou em qualidade e quantidade 

insuficientes), insegurança alimentar moderada ou grave (quando há queda no 

consumo alimentar pela falta de alimentos acessíveis). Nessa última 

classificação é possível identificar quando alguém fica o dia inteiro sem comer 

por falta de dinheiro para comprar alimentos. Neste contexto, é importante 

identificar a condição de [in]segurança alimentar e avaliar o estado nutricional 

das gestantes atendidas na rede pública. O presente estudo faz parte de uma 

pesquisa mais ampla intitulada “Programa Bolsa Família: avaliação dos 

impactos na Segurança Alimentar e Nutricional das famílias participantes e 

acompanhamento das condicionalidades de saúde sob a ótica dos 

profissionais”. A pesquisa foi previamente submetida e aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Lavras 

(CAEE n° 74972517.0.0000.5148). A amostra foi composta por mulheres em 

período gestacional atendidas na rede pública de saúde do município de 

Lavras. O recrutamento das gestantes foi realizado por meio de busca ativa 

com auxílio das Enfermeiras e Agentes Comunitários de Saúde que trabalham 

nas Unidades de Saúde / Estratégia de Saúde da Família, totalizando 177 

gestantes. A avaliação do estado nutricional se deu por cálculo do índice de 

massa corporal (IMC) e a classificação antropométrica adotada foi a proposta 

por Atalah. A percepção sobre insegurança alimentar foi avaliada pela EBIA. A 

maior parte da amostra era adulta, parda, com renda mensal de 1 a 2 salários 

mínimos e tinha o homem como responsável pela família. Em relação ao IMC 

gestacional 33,3% (n=59) estavam com peso adequado, 18,6% (n=33) com 

baixo peso e 48% (n= 85) estavam com excesso de peso. De acordo com a 

escala 52,5% (n=93) das gestantes estavam em situação de segurança, 

enquanto 47,5% (n=84) apresentaram algum grau de insegurança alimentar. 

Essa insegurança alimentar pode estar relacionada não apenas com a pouca 

quantidade de alimentos, mas com a qualidade dos alimentos, visto que a 

maioria das gestantes estava com excesso de peso de acordo com a idade 

gestacional. Esse diagnóstico pode contribuir para expansão da cobertura e 

melhoria da qualidade de saúde materno-infantil. 
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Introdução:  

Nos últimos anos têm-se observado mudanças no padrão alimentar da 

população, com crescente aumento do consumo de alimentos 

ultraprocessados, em detrimento dos alimentos in natura, sobretudo na 

população mais jovem. Escolhas alimentares baseadas em alimentos mais 

calóricos, com baixa qualidade nutricional já tem sido associado ao surgimento 

de sobrepeso e obesidade e outros agravos à saúde.  



 

Objetivo:  

Avaliar o consumo calórico por grau de processamento em adolescentes e sua 

associação com o estado nutricional. 

 

Métodos:  

Estudo transversal incluindo adolescentes entre 14 e 19 anos, de ambos os 

sexos, de escolas públicas de Juiz de Fora/MG. Os participantes foram 

selecionados por meio de amostragem estratificada proporcional, com sorteio 

aleatório simples. 

Para avaliação do consumo alimentar e classificação segundo grau de 

processamento, foram realizados em dias alternados, dois recordatórios 

alimentares de 24h. Os alimentos foram classificados em três grupos, segundo 

grau de processamento, conforme a classificação proposta por Monteiro et al. 

Grupo 1 (G1) foi composto por alimentos in natura ou minimamente 

processados e preparações culinárias à base desses alimentos, grupo 2 (G2) 

alimentos processados e grupo 3 (G3) alimentos ultraprocessados. Foram 

coletados peso e estatura conforme protocolo padrão para posterior cálculo de 

índice de massa corporal (IMC), sendo o mesmo classificado segundo os 

escores-z para idade propostos pela Organização Mundial de Saúde. 

Para a análise estatística, utilizou-se o software SPSS® (versão 20.0). Para 

comparação de variáveis quantitativas, foi usado o teste de Mann-Whitney. O 

nível de significância adotado foi de 5,0%. 

 

Resultados:  

A amostra foi composta por 108 adolescentes, sendo 54,6% do sexo feminino 

com média de idade de 16,36 ± 1,12 anos. Segundo a classificação de IMC, 

27,8% apresentavam-se com excesso de peso, sendo a média de IMC de 

22,17 ± 4,00 Kg/m². A média de consumo calórico total do primeiro recordatório 

foi de 2024,18 ± 873,93 Kcal, com maior participação dos alimentos do G1 

(935,94 ± 576,39 Kcal), representando 46,2% do consumo energético do dia. 

Quando analisado o segundo recordatório, o consumo calórico total foi maior 

que o encontrado no primeiro (2139,61 ± 967,90 Kcal), com maior contribuição 



dos alimentos do G3 (996,84 ± 858,21 Kcal), representando 46,6% do consumo 

energético do dia.  

Verificou-se que em todos os grupos o consumo energético foi maior nos 

adolescentes que apresentavam eutrofia quando comparados com aqueles 

com excesso de peso, com exceção do G1 no primeiro recordatório, no qual o 

consumo foi inverso. Ademais, foram observadas diferenças significativas 

apenas para o consumo calórico total do segundo recordatório (p=0,02) e o 

consumo do G3 em ambos os recordatórios (p<0,05). 

 

Conclusão:  

O consumo calórico proveniente dos alimentos ultraprocessados é excessivo 

tanto em adolescentes com eutrofia quanto em adolescentes com excesso de 

peso, reforçando a importância de medidas que auxiliem no incentivo à 

alimentação saudável nesta população. Financiamento: FAPEMIG (CDS APQ 

02891-18), CAPES e UFJF. 
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INTRODUÇÃO: O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), 

adotado pelo Ministério da Saúde no âmbito da atenção Básica, permite gerir 

informações de todas as fases da vida com ênfase em populações tradicionais 

e grupos sob vulnerabilidade social.  Apesar da evolução do SISVAN enquanto 

sistema de informação em saúde, a avaliação do mesmo tem se mostrado 

incipiência em sua operacionalização e falha em relação à interlocução com a 

Vigilância Alimentar e Nutricional em si, ao mesmo tempo que prevalecem 



desvios nutricionais graves em todas as faixas etárias da população.Diante 

desta incoerência entre a proposta de Vigilância Alimentar e Nutricional e a 

situação nutricional da população brasileira, faz-se necessário avaliar o 

SISVAN a fim de identificar lacunas em seu processo de informação-decisão-

ação.  

OBJETIVO: Avaliar o grau de atuação da Vigilância Alimentar e Nutricional, por 

meio de um modelo lógico de avaliação, em sete municípios polo da Zona da 

Mata Mineira.  

MÉTODOS: Refere-se a um estudo exploratório, do tipo avaliativo que agrega 

um processo estruturado de avaliação, com utilização de um modelo lógico e 

aplicação da tríade de Donabedian: Estrutura, Processo e Resultado. O 

universo da pesquisa foram sete municípios da Zona da Mata Mineira: 

Cataguases, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Ponte Nova, Ubá e Viçosa. 

Realizou-se entrevistas com Coordenadores da Atenção Primária a Saúde, 

Referência Técnica do SISVAN, nutricionistas e digitadores. Construiu-se um 

sistema de escores, atribuindo pontuação de 0 a 10, para cada critério 

avaliado, a fim de obter a classificação da atuação em cada uma das 

dimensões e subdimensões avaliadas, sendo a pontuação final de cada 

indicador a média aritmética final da pontuação. Os pontos de corte utilizados 

foram: incipiente (até 5,99 pontos), intermediário (entre 6, 0 e 7,99 pontos) ou 

avançado (entre 8,0 e 10 pontos). O projeto de pesquisa foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Viçosa, sob o número 2.370.346 de 08/11/2017, financiado pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) sob o processo 

número CDS – APQ-01201-14.  

RESULTADOS: O grau de atuação da Vigilância Alimentar e Nutricional foi 

classificado como incipiente nos sete municípios, sendo a pontuação regional 

final 4,24 pontos. Na dimensão Estrutura a maior fragilidade encontrada foi a 

subdimensão gestão administrativa (1,98 pontos), enquanto recursos 

tecnológicos apresentou melhor avaliação (7,31 pontos). Em Processo 

Avaliação e monitoramento apresentou menor pontuação (1,96 pontos) e 

Parcerias/Intersetorialidade a maior (7,74 pontos). Em Resultado a dimensão 

com menor grau de avaliação foi análise do dado/gestão do dado (1,42 pontos) 

e a Satisfação profissional apresentou melhor pontuação (6,28 pontos). 



CONCLUSÃO: A avaliação das dimensões do SISVAN na Zona da Mata 

Mineira indica a existência de grandes adversidades a serem enfrentadas, já 

que em sua totalidade as vigilâncias municipais apresentaram atuação 

incipiente, com oferta de atenção à saúde desarticulada e fragilizada. O 

SISVAN funciona com limitações, não tendo natureza analítica na organização 

do serviço de saúde sendo necessário investimentos tanto gerenciais quanto 

financeiros em todas as suas dimensões. 
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INTRODUÇÃO: O aleitamento materno oferece benefícios não somente aos 

lactentes, mas também para as lactantes e as famílias. Os bebês se beneficiam 

das propriedades nutricionais e imunológicas do leite materno, permitindo seu 

crescimento e desenvolvimento saudável. Para as mães, estudos sugerem que 

a prática reduz alguns tipos de fraturas ósseas, câncer de mama e de ovários, 

além de diminuir o risco de morte por artrite reumatoide (REA, 2004). Quanto à 

família, as vantagens estão relacionadas na economia, praticidade e estímulo 

do vínculo mãe-filho (ARAÚJO et al, 2004). OBJETIVO: Investigar o 

conhecimento de mães de recém-nascidos acerca dos benefícios que a prática 

do aleitamento materno pode proporcionar à família. MATERIAL E MÉTODOS: 

Foi realizado um estudo descritivo com 78 puérperas nos primeiros 15 dias 

pós-parto. Todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e essa pesquisa apresenta aprovação do Comitê de Ética de nº 

2.647.053. As participantes foram entrevistadas durante os meses de maio e 

junho de 2018 em Pouso Alegre, MG. Utilizou-se um questionário adaptado de 

Ramos (2014). RESULTADOS: O perfil das participantes mostra que 46,2% 

tinham o ensino médio completo, 51,3% eram casadas, 93,6% mantinham 



relacionamento com o pai do bebê e 79,4% delas tinham entre 1 a 2 filhos 

vivos. Quanto aos benefícios que o aleitamento materno pode proporcionar às 

famílias tem-se que: 28,2% das mães alegaram a economia por ser um 

alimento sem custo financeiro; 12,8% delas citaram a relação afetiva que 

envolve a aproximação dos membros familiares enquanto ocorre a 

amamentação; 7,7% afirmaram menos “trabalho” para família e menos idas ao 

médico uma vez que acreditam que a amamentação resulta em uma criança 

mais saudável; 3,8% das mães levaram em consideração a facilidade e a 

praticidade e 1,3% delas afirmaram que o bebê que amamenta fica mais 

tranquilo e isso causa menos estresse na família. Dessas puérperas, 39,7% 

souberam relatar 1 benefício enquanto que 5,1% souberam relatar 2 e 1,3% 

souberam relatar 3 benefícios. O desconhecimento dos benefícios que o leite 

materno pode proporcionar às famílias é revelado quando 47,4% das mães não 

souberam citar nenhum e acrescenta-se que 6,4% afirmaram que amamentar 

não oferecia nenhum benefício à família. CONCLUSÕES: Essa pesquisa revela 

um grande desconhecimento dos benefícios que o aleitamento materno pode 

proporcionar a toda família e o mais citado se refere a economia financeira. 

Torna-se necessário maior divulgação acerca dos benefícios que o ato da 

amamentação pode proporcionar.    
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A distorção da percepção do peso é um fenomeno complexo resultado da 

interrelação de distintos fatores e que pode apresentar potenciais impactos 

sobre a saúde dos escolares. A adolêscencia é uma fase particularmente 

susceptível a esse tipo de alteração da imagem corporal. O objetivo do 

presente estudo foi investigar características sociodemográficas, 

comportamentos relacionados à saúde, contextos familiar e escolar associados 

à distorção da percepção do peso em escolares brasileiros. Trata-se de um 

estudo transversal que utilizou dados da Pesquisa Nacional de Saúde do 

Escolar (PeNSE-2009), realizada em escolares do 9º ano das capitais 

brasileiras e do Distrito Federal. A variável resposta foi à distorção da 

percepção do peso, obtida pela discrepância entre o índice de massa corporal 

e o peso percebido, classificada em concordância, subestimação e 

superestimação. As variáveis explicativas foram: características 

sociodemográficas (sexo, idade, cor ou raça, escolaridade materna); 

comportamentos relacionados à saúde (consumo regular de frutas e/ou 

hortaliças, consumo regular de refrigerantes, lazer sedentário, consumo de 



álcool, tabagismo, uso de drogas ilícitas e relação sexual); contexto familiar 

(composição familiar, realizar refeições com a mãe ou responsável, faltar às 

aulas sem consentimento dos pais ou responsáveis nos últimos 30 dias e sofrer 

agressão física na família nos últimos 30 dias); e contexto escolar 

(dependência administrativa da escola, pares gentis ou prestativos nos últimos 

30 dias e bullying nos últimos 30 dias). Foi estimada a prevalência de distorção 

da percepção do peso e verificada associação com as variáveis explicativas 

pelo Qui-Quadrado de Pearson com nível de significância de 5%. Foi realizada 

análise multivariada para estimar associações independentes por meio de 

regressão logística multinomial, a categoria de referência foi a concordância. 

Dos 57.535 adolescentes, 52,9% eram meninas e 47,2% tinham 14 anos de 

idade. Metade dos escolares apresentava distorção da percepção do peso, a 

subestimação foi mais frequente (35%). Os meninos apresentaram maior 

frequência de subestimação (37%) e as meninas de superestimação (17,9%). 

Meninos que raramente/nunca realizavam refeições com mãe/responsável 

(OR:1,15;IC95%:1,02-1,29) e meninos e meninas de escola privada 

apresentaram maior chance de subestimação. Consumo frutas e/ou hortaliças 

e relação sexual foram associados à menor chance de subestimação em 

ambos os sexos. Meninos de escola privada (OR:1,24;IC95%:1,05-1,47), que 

relataram pares gentis/prestativos às vezes (OR:1,31;IC95%:1,08-1,59) e 

bullying apresentaram maior chance de superestimação; assim como as 

meninas que raramente/nunca realizaram refeições com a mãe/responsável 

(OR:1,30;IC95%:1,15-1,48), faltaram às aulas, sofreram agressão física familiar 

e bullying maior parte das vezes/sempre (OR:1,25;IC95%:1,00-1,56). Consumo 

de refrigerante e relação sexual foram associados à menor chance de 

superestimação em meninos e meninas. Este estudo mostrou alta prevalência 

de distorção da percepção do peso. Além de estar associada às características 

sociodemográficas e aos comportamentos relacionados à saúde, os resultados 

revelam que a distorção da percepção do peso foi associada a aspectos do 

contexto familiar e escolar. O contexto familiar parecer ser mais relevante para 

as meninas, enquanto o ambiente escolar, especialmente o bullying, parece ser 

mais importante para os meninos. Os programas para promoção a saúde nas 

escolas devem considerar a distorção da percepção do peso como um 

problema de saúde. 
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Introdução: Não se sabe como a discordância entre percepção e consumo de 

frutas e hortaliças (FH) pode afetar a evolução do comportamento alimentar, 

sobretudo após intervenções nutricionais. 

Objetivo: Analisar o efeito da discordância entre percepção e consumo de 

frutas e hortaliças sobre a evolução dos estágios de mudança para consumo 

de FH entre adultos e idosos, após intervenção nutricional. 

Métodos: Ensaio comunitário controlado randomizado com 3414 usuários do 

Programa Academia da Saúde (PAS) no município de Belo Horizonte - MG, 

identificados a partir de amostra representativa por conglomerado simples, 

estratificada pelas regionais administrativas do município. A percepção de 

adequação do consumo de FH foi avaliada pelos estágios de mudança do 

Modelo Transteórico (MT), e o consumo de FH foi estimado por questões 

breves validadas. Participantes cuja percepção de adequação era condizente 

com o seu consumo mantiveram a classificação em um dos cinco estágios 

originais do Modelo Transteórico (pré-contemplação, contemplação, 



preparação, ação, manutenção), enquanto aqueles com baixo consumo mas 

que o consideravam como adequado foram reclassificados no estágio de 

pseudomanutenção (PM), e aqueles com consumo adequado mas que não o 

reconheciam como tal foram reclassificados em ação não refletiva (ANR). 

Indivíduos com percepção e consumo condizentes foram agrupados como 

“percepção concordante”, enquanto aqueles em PM e ANR foram agrupados 

como “percepção discordante”. O grupo intervenção participou de intervenção 

de incentivo ao consumo de FH, com duração de sete meses, pautada no MT e 

aplicada por equipe multiprofissional treinada. O grupo controle participou das 

atividades usuais do serviço (prática de atividade física três vezes por semana) 

e de ações de educação em saúde não relacionadas ao consumo de FH. O 

comportamento alimentar e o consumo de FH foram reavaliados após a 

intervenção. 

Resultados: A maioria dos participantes era mulheres de meia idade, com baixa 

escolaridade, consumo de FH abaixo das recomendações e discordância entre 

percepção e consumo (24,4% em PM e 6,7% em ANR para frutas; 47,8% e 

4,1% para hortaliças, respectivamente). Após a intervenção, 2241 participantes 

foram reavaliados (grupo intervenção = 936; grupo controle = 1305). Usuários 

com percepção discordante na linha de base tiveram menores chances de 

regredir para estágios anteriores [odds ratio ajustada: 0,47 (0,36-0,60) frutas; 

0,17 (0,13-0,22) hortaliças] e também de progredir para estágios superiores 

[odds ratio ajustada: 0,06 (0,04-0,09) frutas; 0,01 (0,01-0,02) hortaliças]. 

Conclusão: A influência da percepção discordante aparentemente ocorre em 

duas direções, reduzindo tanto as chances de regredir quanto de progredir nos 

estágios. Isto pode denotar a necessidade de trabalhar melhor a consciência 

crítica dos participantes sobre o seu estágio, e como isto pode favorecer ou 

não a mudança de comportamento. Para isto, se faz necessária a 

reclassificação prévia dos participantes segundo os estágios de PM e ANR no 

início da intervenção. 
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Introdução: O Programa Bolsa Família (PBF) nos últimos anos vem sendo 

objetivo de muitos estudos, que apontam como resultados o impacto na 

redução de até 30% da extrema pobreza. Além disso, a transição nutricional, 

fenômeno que contribui para o aumento da prevalência de doenças crônicas 

transmissíveis, tem sido observada não só entre a população adulta, mas 

também entre as crianças em todos os níveis socioeconômicos e até mesmo 

nos mais vulneráveis.    



Objetivo: Este estudo objetivou avaliar a situação alimentar e nutricional de 

crianças menores de sete anos participantes do PBF do município de Lavras 

(MG). Métodos: Trata-se de um estudo transversal, realizado mediante visitas 

domiciliares entre os meses de março e dezembro de 2018. Participaram do 

estudo 187 crianças pertencentes às famílias sorteadas. Foram realizadas 

perguntas referentes às condições socioeconômicas e demográficas das 

famílias, além da utilização da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar 

(EBIA). A introdução alimentar entre as crianças menores de dois anos foi 

avaliada utilizando questionário pré-testado e o consumo alimentar entre as 

crianças maiores de dois anos no dia anterior à entrevista, a partir do marcador 

de consumo alimentar do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN) com adaptações. Foi realizada avaliação antropométrica segundo os 

Protocolos do SISVAN egerados os indicadores antropométricos: P/I, E/I, P/E, 

IMC/I utilizando-se os softwares WHO Anthro e WHO Anthro PLUS. A dosagem 

de hemoglobina das crianças participantes foi realizada mediante punção 

capilar e leitura em hemoglobinômetro portátil. Para a análise estatística, 

utilizou-se o software Epi- Info versão 3.5.4.  A pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Lavras e financiada 

pelo CNPq. 

Resultados: Do total de crianças participantes, 44 eram menores de dois anos 

e 143 entre dois e sete anos de idade, sendo 47,6% do sexo feminino e 52,4% 

do sexo masculino. Em relação à duração do aleitamento materno exclusivo, 

verificou-se que a média foi de 82,2 dias. Constatou-se introdução precoce de 

alimentos ultraprocessados como iogurte (54,6%), bolacha sem recheio 

(52,3%) e a gelatina (45,5%). Em relação ao consumo alimentar no dia anterior 

à entrevista entre as crianças de dois a sete anos, foi observado que 79,7% 

ingeriram bebidas adoçadas e 78,3% tinham o hábito de realizar as refeições 

em frente a dispositivos eletrônicos. Observou-se prevalência considerável de 

risco de sobrepeso/ excesso de peso segundo IMC/I. A prevalência global de 

anemia ferropriva foi de 38,2%.  

Conclusão: Mediante o exposto, fica evidenciado a necessidade de ações de 

promoção da saúde e prevenção de doenças, que integram a agenda prioritária 

da Nutrição no âmbito do Sistema Único de Saúde e na implementação de 

políticas públicas em saúde, trazendo impactos econômicos, sociais e 

científicos positivos para a melhoria dos indicadores de saúde desta população 

e do município. 
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Introdução: A Constituição Federal Brasileira coloca com um dos objetivos do 

país “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 

e regionais”. Como estratégia para alcançar esta erradicação, foi criado em 

2003 o Programa Bolsa Família (PBF), que tem entre seus objetivos “Promover 

o acesso à rede de serviços públicos, de saúde, educação e assistência 

social”; e, “Combater a fome e promover a Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN)”. Como estratégia para o alcançar o acesso aos serviços básicos pelos 

beneficiários, o Programa prevê o cumprimento de condicionalidades nas áreas 

de saúde, educação e assistência social. As condicionalidades de saúde são: o 

comparecimento em consultas pré-natal e puerpério por gestantes e nutrizes; 

e, cumprimento do calendário vacinal e acompanhamento do crescimento e 



desenvolvimento de menores de 7 anos. Este acompanhamento deve ser 

ofertado pelo SUS por meio de uma Estratégia de Saúde da Família, pelos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) ou por uma Unidade Básica de Saúde. 

Objetivo: Identificar a compreensão do acompanhamento das 

condicionalidades em saúde por beneficiários e profissionais do município de 

Lavras/MG. Métodos: O estudo faz parte de um projeto maior financiado pelo 

CNPq e aprovado por Comitê de Ética. Tem delineamento transversal, com 

metodologia qualitativa. O corpo de pesquisa consiste em beneficiários do PBF 

e profissionais de saúde ligados ao programa. Foram realizadas entrevistas em 

profundidade com 14 beneficiários, 4 profissionais de saúde de nível técnico e 

superior e 14 ACS. A quantidade de respondentes foi definida utilizando o 

método de saturação de dados. Já os resultados foram obtidos por análise de 

conteúdo e estão apresentados em três categorias. Resultados: Categoria 

1,“Benefícios do Programa para a melhoria da qualidade de vida”, a percepção 

mais observada por parte dos beneficiários é de que o programa possibilita 

melhorias principalmente na alimentação. Citaram os alimentos que são mais 

adquiridos, sendo a maioria ultraprocessados, como bebidas lácteas e 

biscoitos. Já os profissionais relatam que o programa ajuda apenas algumas 

famílias, pois várias usam o dinheiro com bebidas e drogas. Categoria 2, 

“Qualificação do acompanhamento das condicionalidades”, beneficiários e 

profissionais dizem desconhecer os objetivos das condicionalidades. Os 

beneficiários relatam que fazem pela obrigatoriedade, já os profissionais 

afirmaram não ver objetivo no que é realizado e questionam a gestão municipal 

do Programa por não fazer uma fiscalizam adequada. Categoria 3, “Desafios e 

dificuldades”, teve colocações apenas dos profissionais, que relataram 

principalmente a resistência dos beneficiários, sobrecarga de trabalho e falta de 

informação sobre a atividade. Conclusão: Mesmo quando o recurso é utilizado 

na compra de alimentos, isso não garante a promoção da SAN pela tendência 

à compra de ultraprocessados. Outro empecilho ao funcionamento adequado 

do programa é o desconhecimento da importância do acompanhamento das 

condicionalidades como estratégia de promoção social de uma população 

vulnerável. 

O estudo ressalta a importância da gestão compartilhada no município, bem 

como a capacitação continuada dos profissionais envolvidos. Isso permitirá um 

trabalho mais alinhado com os objetivos do Programa permitindo, por exemplo, 

a oferta de educativas para os beneficiários, que auxiliariam inclusive, na 

melhor utilização do recurso. 
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Introdução: Com o crescimento demasiado da preocupação com a estética, os 

jovens em especial tendem a utilizar atitudes extremas para controle do peso 

corporal em busca do corpo perfeito. Todavia, ainda há lacunas no 

conhecimento científico sobre a influência das condições socioeconômicas 

sobre estes comportamentos. Objetivo: Avaliar a associação das condições 

socioeconômicas com atitudes extremas para controle do peso corporal entre 

adolescentes da cidade de Salvador-Bahia. Métodos: Trata-se de um estudo 

transversal, de base de dados da Pesquisa Nacional de Saude do Escolar – 

PENSE 2009 com 2.064 escolares, de ambos os sexos, do 9º ano do ensino 

fundamental de escolas públicas e privadas de Salvador-Bahia. Os 

adolescentes foram convidados a responder um questionário autoaplicável com 

questões de sim/não em relação às atitudes extremas para controle do peso 

corporal (uso de laxante ou prática de vômito, uso de medicamentos/fórmulas 

para perder ou manter o peso, e uso de medicamentos/fórmulas para ganhar 



peso ou massa muscular). Foram realizadas análises descritivas para 

caracterizar a população investigada e a prevalência do uso de estratégias 

para alcançar o peso corporal desejado. Para avaliar possíveis diferenças no 

uso de estratégias entre os sexos, foi utilizado o teste Qui-quadrado (x²). Para 

avaliar a associação das condições socioeconômicas: dependência 

administrativa, da escolaridade materna e da raça/cor, com as variáveis 

comportamentais (uso de estratégias extremas), foi realizada a regressão 

logística ajustada para idade e sexo. Adotou-se p valor < 0,05 e intervalos de 

confiança de 95%. A análise dos dados foi realizada através do software SPSS 

versão 17.0. A Pesquisa teve sua aprovação registrada na Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa – CONEP, sob o n° 11.537. Resultados: Observou-se 

que 63,2% dos adolescentes tentavam controlar o peso corporal. As meninas 

desejavam perder peso (25,9%) e os meninos ganhar massa muscular (26,2%) 

(p = 0,000). Estudantes de escolas particulares apresentam maior chance de 

usarem laxantes ou prática de vômitos (OR: 1,62; IC 95% 1,01 – 2,59) e de 

usarem medicamentos para perda ou manutenção do peso (OR: 1,86; IC 95% 

1,18 – 2,93), como estratégia de controle de peso, quando comparados aos 

estudantes de escola pública. Demais associações não foram estatisticamente 

significantes. Conclusão: Adolescentes de melhor classe social tiveram maior 

chance de utilizar atitudes extremas para controle do peso (uso de laxante ou 

prática de vômitos, além do uso de medicamentos para perda ou manutenção 

do peso. Desta forma, é necessário desenvolver estratégias de promoção da 

saúde que melhorem a percepção da imagem corporal e oriente quanto às 

práticas de controle de peso saudáveis, especialmente para os grupos mais 

vulneráveis. 
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A fim de obter um monitoramento adequado do estado nutricional de idosos o 

nutricionista pode usar os métodos antropométricos. Contudo, há casos em 

que o idoso não apresenta condições adequadas para a mensuração de 

medidas antropométricas. Nesses casos, são utilizados métodos de estimativa. 

Alguns desses métodos não são aplicáveis para a população idosa brasileira 

ou apresentam medidas antropométricas de difícil mensuração, que impedem 

seu uso para idosos com mobilidade restrita. Nesse sentido, esse estudo 

objetiva desenvolver equações para estimativa de peso em idosos 

institucionalizados. É vinculado a dois projetos de pesquisa: a) 

“Envelhecimento humano e saúde - a realidade dos idosos institucionalizados 

da cidade do Natal/RN”; b) “Perfil antropométrico e de consumo alimentar de 

idosos institucionalizados: desenvolvimento e validação de métodos de 

estimativa”. Os projetos foram submetidos ao CEP da UFRN, sendo aprovado 

sob os números do CAAE 0290.0.051.000-11, parecer 308/2012 e 

84319418.5.0000.5292, parecer 2.731.187/2018, respectivamente. Os 

indivíduos e os responsáveis pelas Instituições assinaram o TCLE, conforme 

determina a Resolução CNS 466/2012. Foram convidadas a participar da 



pesquisa as 14 ILPI cadastradas na Coordenadoria de Vigilância Sanitária do 

município de Natal/RN, no período de outubro/2013 a junho/2014. A coleta de 

dados foi realizada por uma equipe técnica composta por nutricionistas 

discentes da Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFRN. Os 

antropometristas passaram por capacitação prévia, visando minimizar os erros 

intra e inter examinadores e se calibraram por meio do Erro Técnico de Medida. 

Foram coletadas as medidas de peso, estatura, perímetro braquial, da 

panturrilha e cintura, dobra cutânea subescapular e triciptal, altura do joelho e 

comprimento da ulna. Nos idosos acamados, mensurou-se o peso a partir de 

uma balança com quatro células de pesagem (SECA® 985), que foram 

posicionadas em cada “pé” da cama, sendo deduzido o peso do idoso pela 

função pré-tara. Analisaram-se os dados por meio do programa IBM SPSS® 

versão 14.0. Realizou-se teste de correlação de Pearson para identificar qual 

medida antropométrica se correlacionava mais com o peso. Essa medida foi 

utilizada em uma curva ROC para encontrar um ponto de corte que 

diferenciasse os modelos de estimativa. A partir do ponto de corte identificado 

por meio da curva ROC, foram elaborados dois métodos de estimativa do peso. 

O modelo de regressão encontrado levou em conta a mensuração de medidas 

de fácil realização em idosos cadeirantes e acamados, a saber os perímetros 

do braço, panturrilha e altura do joelho. As equações de predição foram 

avaliadas por testes de significância usando o coeficiente de determinação e o 

erro padrão de estimativa. Foi adotado valor de significância de p <0,05. Os 

modelos de regressão linear encontrados foram divididos em PB = 27 cm e PB 

> 27 cm. Os modelos tiveram coeficiente de determinação de 0,802 e 0,576, 

respectivamente. Sendo um método de fácil aplicação e estatisticamente 

confiável, principalmente para o público com PB = 27 cm, ou seja, os que tem 

mais déficit nutricional e a possibilidade de precisar de um método de 

estimativa de peso. 
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Introdução: Estima-se que os gastos do Ministério da Saúde em função das 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e seus agravos estejam em torno 

R$ 7,5 bilhões por ano. A falta de prevenção e de um bom gerenciamento 

destas patologias acaba demandando uma assistência médica de custos 

crescentes, em função da permanente incorporação tecnológica. No que diz 

respeito à saúde do trabalhador, o aumento da prevalência dos casos de DCNT 

pode resultar em absenteísmo, invalidez, e repercutir na qualidade do trabalho. 

Atualmente no Brasil existem 250 mil Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 

desenvolvendo atividades de promoção de saúde, prevenção de doenças e 



fortalecimento do vínculo entre a comunidade e as Equipes de Saúde da 

Família. O levantamento dos fatores de risco presentes nos ACS que podem 

levar ao surgimento das DCNT’s, tais como inatividade física, obesidade, baixa 

qualidade da alimentação e tabagismo, são importantes pontos de investigação 

para atuar na qualidade de vida desses profissionais, com impactos positivos 

no trabalho produzido. A avaliação do estado nutricional e das práticas 

alimentares da população, bem como a qualificação da força de trabalho no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) estão entre as prioridades de 

pesquisas estabelecidas para a gestão da Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição. Objetivo: Avaliar a prevalência de DCNT’s e seus fatores de risco em 

ACS. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal descritivo e quantitativo, 

com 123 ACS de um município do sul de Minas Gerais. Foi aplicado 

questionário de saúde e consumo alimentar (adaptado do Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional - SISVAN). Foram aferidas as medidas de pressão 

arterial, circunferência da cintura, peso e altura (calculado IMC). Este estudo 

faz parte de um projeto maior intitulado “Modos de vida de agentes 

comunitários de saúde de um município do interior de Minas Gerais”, aprovado 

pelo Comitê de Ética. Resultados: 23% dos ACS entrevistados consideram sua 

saúde como regular ou ruim; 74% apresentaram excesso de peso, mas apenas 

8% relataram realizar atividade física para tentar adequar o peso; 18% dos 

ACS disseram tentar adequar o peso fazendo dieta por conta própria, mesmo 

com nutricionista presente em todas as Equipes de Saúde da Família do 

município. Valores de pressão arterial alterados foram encontrados em 11,3% 

dos ACS e 66% apresentaram CC acima dos pontos de corte para risco de 

doença cardiovascular.  O consumo de ultraprocessados no dia anterior à 

entrevista foi relatado por 40% dos entrevistados. Em relação às DCNT: a 

prevalência de hipertensão arterial foi de 9%, 3% de dislipidemia, e 1,6% de 

diabetes. Conclusão: A vigilância e a prevenção de DCNT e controle dos 

fatores de risco precisa ser prioridade nos planejamento em saúde dos 

municípios, focando também na saúde dos trabalhadores. 
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Introdução: O campo de estudos sobre saúde indígena apresenta-se em fase 

singular no país e passa por alterações profundas, englobando desde questões 

relacionadas às aceleradas transformações em seu perfil epidemiológico e 

nutricional, até a reestruturação do sistema de assistência à saúde indígena. 

Pesquisas têm indicado deterioração da saúde dos índios ao trocar hábitos 

tradicionais pelo comportamento da sociedade urbana, hoje eles vivenciam 

doenças até então desconhecidas, como as crônicas não transmissíveis. 

Dentre o quadro complexo de doenças crônicas não transmissíveis, destaca-se 

a hipertensão arterial e excesso de peso, que tem apresentado prevalência 

crescente e alarmante entre os indígenas brasileiros.  

Objetivo: Estimar a prevalência da hipertensão arterial e excesso de peso entre 

os indígenas das aldeias Krenak do Estado de Minas Gerais.  



Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico de delineamento transversal 

com componente descritivo, desenvolvido com os indígenas Krenak do Estado 

de Minas Gerais. A amostra foi composta por indígenas que apresentavam 

idade > 18 anos, de ambos os sexos. A pesquisa foi realizada entre o período 

de agosto/2016 a abril/2017. Os dados coletados foram sexo, idade, peso, 

altura e pressão arterial (sistólica e diastólica). Para o cálculo do índice de 

massa corporal (IMC) utilizou-se o peso dividido pelo quadrado da altura, foi 

considerado excesso de peso quando IMC > 25kg/m2. A pressão arterial foi 

aferida por meio de método oscilométrico utilizando tensiômetro digital de braço 

com monitor automático com manguito adequado ao perímetro braquial. Para o 

diagnóstico sugestivo de hipertensão arterial levou-se em consideração quando 

a pressão arterial sistólica (PAS) > 140mmHg e pressão arterial diastólica 

(PAD) > 90mmHg e/ou fizessem uso de fármacos anti-hipertensivos 

regularmente. Os dados foram analisados no pacote estatístico Stata versão 

12. Para análise descritiva foram utilizadas frequências absolutas e relativas. A 

prevalência da hipertensão arterial e obesidade foram calculadas com seus 

respectivos intervalos de confiança de 95%.  

Resultados: Foram avaliados 183 indígenas, destes 52,5% era do sexo 

feminino, tinha entre 30 a 39 anos de idade (39,3%). O excesso de peso esteve 

presente em 74% (IC 95% 67,92 – 80,70) dos indígenas Krenak, sendo maior 

no sexo feminino (40,6%) e na faixa etária > 40 anos de idade. A prevalência 

estimada de hipertensão arterial entre os adultos Krenak foi de 31,1% (IC 95% 

24,37 – 37,92), o sexo feminino foi o que apresentou maior prevalência de 

hipertensão arterial (34,4%), já a faixa etária > 50 anos foi a que apresentou 

maior prevalência (66,8%).  

Conclusão: É possível observar com os dados apresentados que os indígenas 

Krenak apresentaram uma prevalência alarmante de hipertensão arterial e 

excesso de peso. Os resultados dessa pesquisa servem de norteamento para 

ações de saúde e nutrição que podem repercutir no controle e redução das 

doenças crônicas não transmissíveis entre os indígenas brasileiros. Tais ações 

devem levar englobar o incentivo a modificação de hábitos alimentares que 

afetam diretamente o perfil nutricional e de saúde. 
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Introdução: Objetivando minimizar erros na coleta de dados dietéticos, fotos de 

porções alimentares têm sido desenvolvidas como ferramentas de auxílio na 

estimação do tamanho da porção durante a avaliação do consumo alimentar. 

Por outro, no Brasil, são escassos os estudos que avaliaram a eficácia de fotos 

de porções alimentares, bem como era evidente a inexistência de um álbum de 

fotografias nacional, considerando as disparidades alimentares regionais 



existentes no país. Nessa perspectiva, o “Projeto Valida” desenvolveu um 

álbum fotográfico brasileiro de porções alimentares. Objetivo: Avaliar o erro na 

quantificação alimentar de indivíduos adultos ao utilizarem as fotos de porções 

alimentares do álbum, bem como investigar o efeito de covariáveis 

confundidoras e de distintas localidades na avaliação do consumo alimentar 

com e sem a utilização do álbum. Metodologia: 140 adultos foram convidados a 

realizar uma refeição (almoço) em Curitiba (70) e Aracaju (70). Foram servidos 

10 alimentos (arroz, feijão, almôndega, alface, cenoura, sal, vinagre, suco, 

água e fruta). O consumo dos alimentos foi registrado por pesagem. No dia 

seguinte, os indivíduos retornaram e relataram as quantidades consumidas na 

refeição, utilizando um Recordatório 24 horas Computadorizado – Globodiet. 

Durante o Recordatório 24h os participantes foram aleatorizados em dois 

grupos, com e sem utilização do álbum. As médias do tamanho das porções 

consumidas e relatadas, e a diferença entre elas (erro bruto e relativo) foram 

estimadas. As porcentagens de acertos (na faixa de ±10% e ±25% de acerto) 

foram comparadas entre os dois grupos e apresentadas por meio de RC 

(Razão de Chances) e IC (intervalo de confiança) utilizando regressão logística 

simples. O efeito das localidades e covariáveis confundidoras nas chances de 

acerto foi avaliado por meio de regressão logística múltipla. Resultados: Nas 

análises de regressão simples, as chances de acerto na faixa de ±25%, para o 

grupo que utilizou o álbum, foram maiores quanto ao consumo de arroz (RC 2,9 

IC 1,4-5,9  p=0,003) e feijão (RC 3,6 IC 1,5-8,3 p=0,002). Entretanto, para o 

consumo de almôndega as chances de acerto foram menores (RC 0,38 IC 0,1-

0,7 p=0,008) para o grupo que utilizou o álbum. Na análise de regressão 

múltipla, foi observado que houve diferença na chance de acerto entre as 

cidades no uso do álbum para feijão (RC 9,9 IC 2,8-38,7 p=0,0008 em Curitiba) 

e almôndega (RC 0,087 IC 0,02-0,3 p=0,0001 em Curitiba). Da mesma forma, 

escolaridade alta influenciou positivamente nas chances de acerto para alguns 

alimentos, como arroz (RC 3,0 IC 1,3-7,0 p=0,007) e alface (RC 2,6 e IC 1,0-

6,6 p=0,044). Conclusão: A utilização do álbum contribuiu para maiores 

chances de acerto nas estimativas do consumo de dois alimentos 

tradicionalmente brasileiros, arroz e feijão. Por outro lado, para almôndega, o 

uso do álbum contribuiu para menores chances de acerto. De maneira geral, 

escolaridade alta e a cidade podem influenciar nas estimativas do consumo 

alimentar com fotos. Portanto, conclui-se que as fotos avaliadas podem 

contribuir para melhores estimativas do consumo alimentar, entretanto o 

desempenho da foto de almôndega foi insatisfatório, assim sugerimos que essa 

foto seja revista. 
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Introdução: A adolescência é um período de risco nutricional pelos hábitos 

inadequados, principalmente no âmbito alimentar. O excesso de peso 

associado a este e demais fatores de risco (inatividade física/sedentarismo), 

estabelecem importantes condicionantes para a ocorrência de Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) na vida adulta, evidenciando a 

importância do estímulo precoce ao incremento de hábitos alimentares 

saudáveis. Atualmente, a internet tem se mostrado uma estratégia eficiente 

para promoção de comportamento saudáveis entre os adolescentes. Objetivo: 



Avaliar os efeitos de uma intervenção utilizando um programa computacional 

(Stayingfit) sobre o consumo de frutas, legumes e verduras em adolescentes 

de Salvador, Bahia. Métodos: Ensaio comunitário com duração de 12 meses 

com escolares do ensino fundamental, 6ª a 8ª série (7º a 9º anos), de ambos 

os sexos, matriculados em doze escolas da rede pública estadual de ensino 

integral em Salvador, Bahia. Os participantes foram divididos em grupos de 

intervenção (4 escolas) e controle (8 escolas) distribuídos aleatoriamente. Aos 

participantes do grupo intervenção foi viabilizado o programa StayingFit, 

composto por 16 sessões com conteúdo sobre alimentação saudável, atividade 

física, imagem corporal e autoestima. Todos os alunos das doze escolas foram 

submetidos a exames antropométricos, bioquímicos (perfil lipídico), e 

informações sobre maturação sexual, consumo alimentar, prática de atividade 

física e nível de sedentarismo no início do estudo e após 12 meses. Também 

foram obtidas as informações das condições socioeconômicas da família dos 

alunos no baseline. Para avaliar o consumo de frutas, legumes e verduras foi 

utilizado um questionário de frequência alimentar (QFA) autoaplicado utilizado 

na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE, 2015), referente aos sete 

dias que antecederam a pesquisa. A frequência do consumo alimentar foi 

classificado em consumo regular: (= 5 dias) e menos frequente: (0 a 4 dias). 

Foram realizadas análises descritivas para caracterização da amostra e para 

comparar frequência de consumo entre grupos, o teste qui-quadrado. O estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Nutrição da Universidade 

Federal da Bahia sob parecer número 893.944/14. Resultados: A amostra 

inicial (baseline) foi composta por 895 adolescentes teve média de idade de 

14,49 anos. Maior prevalência de indivíduos do sexo masculino (51,6%), 

púberes (91,4%), em pior situação econômica (76,4%). Ao estado 

antropométrico, a maioria (70,1%) se apresentou eutrófico, observou-se 23,8% 

de excesso de peso. Com relação do consumo de frutas, legumes e verduras, 

16,4%  e 25,7 % consumem frequentemente pelo menos 1 tipo de legume ou 

verdura e frutas frescas, respectivamente. Comparando as frequências de 

consumo alimentar, não houve diferenças estatisticamente significantes entre 

os os grupos controle e intervenção. Porém, notou-se aumento no percentual 

de adolescentes que consumiam pelo menos um tipo de legumes ou verduras 

cozidos e frutas no grupo intervenção. Conclusão: O incentivo à adoção de 

hábitos alimentares saudáveis, através de um programa computacional, se 

mostrou uma intervenção inovadora podendo melhorar adesão da população-

alvo do estudo. É possível sugerir que, apesar das limitações, o programa pode 



ser considerado como uma importante ferramenta para melhora dos hábitos 

alimentares dos adolescentes 
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Introdução: A adolescência é marcada por transformações emocionais, físicas 

e sociais e é caracterizada por um aumento das necessidades energéticas e 

nutricionais. A promoção de hábitos alimentares saudáveis nesse grupo busca 

garantir crescimento, desenvolvimento e prevenir doenças, dentre elas as 

crônicas não transmissíveis. A alimentação dos adolescentes, geralmente, é 

composta por elevado consumo de alimentos ricos em açúcares, sódio e 

gordura saturada, e estes alimentos estão associados ao aumento da 

prevalência de excesso de peso e risco cardiometabólico configurando um fator 

de risco para a vida adulta. Objetivo: Verificar associação entre estado 

nutricional  e consumo alimentar, pressão arterial e risco cardiometabólico de 

adolescentes de um Colégio de Aplicação, de Viçosa – MG. Metodologia: O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de Viçosa, com número de parecer 1.852.326. Foram 

avaliados 103 adolescentes, de 14 a 16 anos, em 2018. O consumo alimentar 



foi obtido através de questionário estruturado, auto preenchido. A frequência de 

consumo de embutidos foi categorizada em : uma , duas e três vezes ou mais 

na semana. Já a de doces foi: uma, duas e três vezes na semana. Aferiu-se 

medidas de peso, altura e perímetro da cintura. Aferiu-se a pressão arterial 

(PA) em duplicata e calculou-se a média. O Índice de Massa Corporal (IMC) foi 

avaliado de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2007), 

segundo sexo e idade. Utilizou-se o software WHO AntroPlus para calcular o 

percentil de estatura/idade para avaliação da PA. Para a Relação 

Cintura/Estatura (RCE) considerou-se os dados de perímetro da cintura e 

altura. O risco cardiometabólico foi definido por valores de RCE=0,50, 

independente do sexo e idade. Os dados foram analisados no Statistical 

Package for the Social Sciences for Windows (SPSS) versão 20.0. Verificou-se 

associação do IMC e consumo alimentar; IMC e PA; IMC e RCE; PA e RCE, 

todos pelo teste Qui-quadrado de Pearson. Adotou-se valor de alfa de 0,05. 

Resultados: Observou-se associação do excesso de peso com o consumo de 

embutidos 3 vezes ou mais na semana (p= 0,016). De doces, 2 vezes na 

semana (p=0,035), PA ( p< 0,001) e RCE (p< 0,001). E da PA com RCE 

(p=0,033). Conclusão: A promoção de práticas alimentares saudáveis e 

atividade física regular entre os adolescentes deve ser priorizada a fim de 

garantir hábitos e estilo de vida saudável visando à prevenção de doenças 

crônicas não transmissíveis. 
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Introdução: O índice de crianças e adolescentes portadores de hipertensão 

arterial primária está crescendo. Este fato caracteriza-se pela substituição da 

alimentação tradicional pelo consumo de bebidas e alimentos industrializados 

ricos em sódio, açúcares e gorduras. Mediante a este fato, evidenciar fatores 

de risco para o desenvolvimento da hipertensão torna-se de extrema 

relevância, a fim de que sejam traçadas estratégias futuras para diminuição 

destes casos. Objetivo: O presente estudo buscou identificar possíveis hábitos 

alimentares desencadeadores da hipertensão arterial em escolares da rede 

privada, na cidade de Matozinhos – MG. Metodologia: Para a realização desta 

pesquisa de campo, descritiva e quantitativa, foi aplicado um questionário de 

frequência alimentar, coletados dados antropométricos e aferição da pressão 

arterial de 39 escolares de uma amostra de 40 crianças matriculadas na 

instituição de ensino da rede privada na cidade de Matozinhos - MG, a fim de 

identificar a frequência do consumo de alimentos ricos no teor de sódio, 

açúcares e gorduras, além dos hábitos alimentares sedentários que são fatores 

de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial. Conclusão: O 

consumo de alimentos industrializados e hábitos sedentários são fatores de 



risco para o desenvolvimento da hipertensão como demonstrado na pesquisa. 

A hipertensão arterial é uma doença provinda de um processo acumulativo e 

muitas vezes silencioso, tendo isso em vista é importante ressaltar, que apesar 

de muitas crianças não apresentarem alteração da pressão arterial no 

momento, foram encontrados na amostra de escolares obesos com hábitos 

alimentares inadequados, com baixo consumo de alimentos ricos proteínas, 

fibras, vitaminas e minerais e um alto consumo de alimentos industrializados 

ricos em sódio, gorduras e conservantes de alta fonte calórica o que demonstra 

um risco para o desenvolvimento da pressão arterial.  Os resultados obtidos 

levaram a reforçar a importância da educação alimentar e nutricional nas 

escolas, juntos aos pais e professores na prevenção da hipertensão arterial, 

afim de evitar danos futuros a saúde dos escolares. 
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Introdução: A gestação é um período fisiológico importante na vida da mulher, 

cuja ingestão adequada de nutrientes é essencial para garantir a saúde 

materno-fetal. A deficiência de micronutrientes como a vitamina D, ferro e ácido 

fólico durante a gestação repercutem diretamente na saúde da mãe e do bebê. 

Objetivo: Estimar a prevalência das deficiências de micronutrientes e 

alterações no perfil lipídico durante a gestação. Métodos: Estudo transversal de 



abordagem quantitativa que faz parte de um projeto mais amplo intitulado 

“Programa Bolsa Família: avaliação dos impactos na Segurança Alimentar e 

Nutricional das famílias participantes e acompanhamento das 

condicionalidades de saúde sob a ótica dos profissionais”. Foram estudadas 67 

gestantes atendidas nas unidades de atenção primária da rede pública de 

saúde do município de Lavras- MG. As gestantes foram entrevistadas e uma 

amostra de sangue foi coletada para dosagem de nível sérico de 25-hidroxi-

vitamina D, ferro, ferritina, ácido fólico, hemoglobina e perfil lipídico. Para a 

análise dos resultados, foram utilizados os valores de referência adotados pela 

Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da 

Aterosclerose para perfil lipídico, sendo: colesterol total (Adequado < 190 

mg/dL; Elevado >190 mg/dL), triglicerídeos (Adequado < 150 mg/dL; Elevado 

>150 mg/dL), HDL (Adequado > 50 mg/dL; Baixo < 50 mg/dL) e LDL 

(Adequado < 160 mg/dL; Elevado >160 mg/dL); Portaria SAS/MS nº 

1.247/2014 para ferritina (Adequado > 15 mg/dL; Deficiência < 15 mg/dL) e 

hemoglobina (Adequado > 11g/dL; Deficiência <11g/dL); Cançado (2009) para 

ferro (Adequado > 50 mg/dL; Deficiência < 50 mg/dL); Organização Mundial da 

Saúde (1968) para ácido fólico (Adequado > 6,0 ng/mL; Deficiência < 5,9 

ng/mL); e Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (2017) para 

25-hidroxi-vitamina D (Adequado > 30,0 ng/dL; Deficiência < 30,0 ng/mL). 

Resultados: A maior parte da amostra foi composta de mulheres adultas 

(86,6%) e 16,4% (n=11) estavam no primeiro, 58,2% (n=39) no segundo e 

25,4% (17) no terceiro trimestre gestacional. Em relação ao perfil lipídico 

apresentaram valores alterados, 70,1% (n=47) de Colesterol total, 43,3% 

(n=29) de Triglicerídeos, 16,4% (n=11) de LDL e 26,9% (n=18) de HDL. A 

prevalência de deficiência de 25-hidroxi-vitamina D foi de 32,8% (n=22). Quatro 

gestantes (6%) apresentaram inadequação de ferro sérico e 24 (35,8%) tinham 

deficiência de ferritina. Das 35 gestantes que realizaram o exame de Hb, duas 

apresentaram deficiência. Todas gestantes apresentaram valores dentro das 

recomendações de ácido fólico. Conclusões: A evidência de que pelo menos 1 

em cada 3 gestantes apresentou alteração no perfil lipídico e deficiência de 

algum micronutriente estudado e o potencial impacto dessas alterações 

nutricionais na saúde materno-fetal reforçam a necessidade de avaliação 

regular do estado nutricional durante o pré-natal, a fim de se realizar o 

diagnóstico precoce, bem como o tratamento. Além disso, tal achado contribui 

para elaboração de políticas públicas que possam auxiliar na redução dessas 

alterações nutricionais e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida 

materno-infantil. 
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Introdução: Embora a qualidade da dieta contribua para desigualdades em 

saúde, ela também pode ser afetada por desigualdades socioeconômicas, 

incluindo os fatores sociais como renda, escolaridade e ocupação. Neste 

sentido, torna-se importante compreender as desigualdades entre distintos 

grupos socioeconômicos no contexto da qualidade da dieta, uma vez que 

auxiliará na identificação de aspectos da dieta que necessitam de melhoria, 

além de contribuir para melhoria da saúde da população e na formulação de 

políticas públicas na o campo da Nutrição em Saúde Pública.  

Objetivo: Investigar a associação entre o Índice de Qualidade da Dieta 

Revisado (IQD-R) com determinantes sociais da saúde (DSS) entre residentes 

do município de São Paulo.  



Métodos: Foram utilizados dados provenientes do Inquérito de Saúde do 

município de São Paulo (ISA-Capital 2015). Trata-se de um estudo de 

delineamento transversal, com amostra representativa de adultos (n=643) e 

idosos (n=545) residentes da área urbana do município, totalizando 1188 

indivíduos. Aspectos socioeconômicos, demográficos, antropométricos e de 

estilo de vida foram coletados por meio de um questionário semiestruturado por 

entrevistadores previamente treinados na residência do participante. Peso e 

estatura autorreferidos foram utilizados para o cálculo do Índice de Massa 

Corporal (IMC), no qual foi possível classificar o estado nutricional, baseado 

nos critérios da Organização Mundial da Saúde. O consumo alimentar foi 

avaliado por dois recordatórios alimentares de 24 horas (R24h) com o auxílio 

do programa Multiple Source Method (MSM), para estimativa da ingestão 

dietética habitual. A qualidade da dieta foi analisada com base no Índice de 

Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R) para população brasileira, cuja 

pontuação varia entre 0 e 100 pontos (0 péssima qualidade e 100 ótima 

qualidade) e apresenta 12 componentes alimentares e nutricionais. A 

associação entre a pontuação total do IQD-R com os DSS foi avaliada por meio 

de regressão linear múltipla, considerando o desenho amostral do estudo e 

nível descritivo do teste p<0,05. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública/USP (sob CAAE nº 

64434717.2.0000.5421). 

Resultados: A pontuação média total do IQD-R foi de 65,46 pontos (erro 

padrão: 0,30). Os componentes com as piores pontuações foram os cereais 

integrais, sódio, leite e derivados, gordAA (calorias provenientes de gordura 

sólida, álcool e açúcar de adição) e gordura saturada. Apresentar maior 

número de doenças crônicas não transmissíveis e alta renda estiveram 

associados com uma maior pontuação no IQD-R, ou seja, melhor qualidade da 

dieta, independentemente do sexo, idade e IMC. A pior qualidade da dieta, por 

sua vez, associou-se ao maior consumo energético, ingestão alcoólica, estar 

desempregado, alta escolaridade e a ser de etnia não branca.  

Conclusão: Os resultados sugerem que as desigualdades socioeconômicas 

estão associadas a dieta de residentes do município de São Paulo. Sendo 

assim, além do incentivo às ações voltadas a um estilo de vida saudável e 

melhora da qualidade da dieta da população do município de São Paulo, 

ressalta-se a necessidade de promover estratégias e intervenções em saúde 

pública, considerando os grupos socioeconômicos mais vulneráveis à pior 

qualidade da dieta. 
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INTRODUÇÃO: Entre os temas abordados na Política Nacional de Promoção 

da Saúde, a amamentação mostra-se de fundamental importância para o 

desenvolvimento e crescimento dos neonatos, o que repercutirá de modo 

positivo durante toda a sua vida. A amamentação traz benefícios não somente 

aos lactentes como também para as puérperas, socioeconomicamente para a 

família e a sociedade como um todo. OBJETIVO: Investigar o conhecimento de 

mães de recém-nascidos quanto ao tempo de aleitamento materno exclusivo e 

oferta de outros líquidos (água, chá e suco) nos primeiros meses de vida do 

neonato. MATERIAL E MÉTODOS: Foi realizado um estudo descritivo com 78 

puérperas nos primeiros 15 dias pós-parto. Elas foram entrevistadas nos 

meses de maio e junho de 2018 no município de Pouso Alegre, Minas Gerais. 

O instrumento utilizado foi adaptado de Ramos (2014). Todas as participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e essa pesquisa 

apresenta aprovação do Comitê de Ética por meio do parecer de nº 2.647.053, 

conforme as recomendações da Res 466/2012. RESULTADOS: Entre o público 

avaliado, 7,7% tinham menos que 20 anos, 39,7% entre 20 a 29 anos, 48,7% 

de 30 a 39 anos e 3,9% apresentavam mais que 40 anos. Quanto ao grau de 



escolaridade: 9% concluíram o ensino primário, 20,5% o ensino fundamental, 

46,2% o ensino médio, 11,5% tinham concluído o ensino superior e 12,8% 

possuíam alguma pós-graduação. Dessas puérperas, 15,4% achavam que o 

bebê deveria mamar unicamente na mãe por menos de 6 meses, 71,8% 

consideraram que até 6 meses, 11,5% disseram que seria necessário mais que 

6 meses e 1,3% relataram não saber. As respostas para essa questão variaram 

com afirmações de que seria necessário o aleitamento exclusivo “até 1 mês”, 

“Até 4 meses, depois acho que não sustenta mais” e também algumas mães 

disseram que seria necessário “até 1 ano”. Nos primeiros meses de vida do 

bebê 29,5% das mães entrevistadas afirmaram ser necessária a oferta de 

outros líquidos (água, chá e suco) e o chá foi citado com maior frequência em 

argumentos como por exemplo: “sim, chá precisa muito”, “sim, chá para tirar a 

cólica”, “chá talvez”; “sim, chá acalma a criança”. Em contrapartida, 69,2% das 

entrevistadas não consideravam necessárias tais ofertas e 1,3% relataram não 

saber se haveriam tais necessidades. CONCLUSÕES: Pode-se observar que a 

maioria das puérperas entrevistadas (71,8%) tinham o conhecimento de que o 

aleitamento materno exclusivo tem importância até o 6º mês de vida do bebê. 

Esse valor se assemelha ao percentual de mães que consideravam 

desnecessária a oferta de outros líquidos além do aleitamento materno nos 

primeiros meses do neonato (69,2%). Esse estudo revela uma necessidade de 

maior informação à população acerca da prática do aleitamento materno 

exclusivo pois aproximadamente 30 % das entrevistadas revelaram um certo 

desconhecimento quanto ao tempo ideal desse tipo de aleitamento e crença na 

necessidade da oferta de outros líquidos, principalmente chás. 
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Introdução: As escolas além do ensino da grade curricular possuem influência 

na formação dos hábitos alimentares através da oferta da alimentação escolar 

e projetos de educação alimentar e nutricional, sendo assim um importante 

mecanismo de segurança alimentar e nutricional. Para o desenvolvimento 

saudável, as crianças necessitam ter uma alimentação equilibrada, com 

refeições atendendo todas as suas necessidades nutricionais.  O atual quadro 

de transição nutricional no Brasil, e o registro do consumo exacerbado de 

alimentos ultra processados, nos impulsiona à necessidade de discutir a 

importância da educação alimentar e nutricional em crianças. Objetivo: traçar o 

perfil nutricional, por meio de avaliação antropométrica e consumo alimentar 

dos alunos das escolas públicas municipais do município de Sete Lagoas-MG.  

Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, descritivo e quantitativo, 

realizado através da avaliação antropométrica, e do consumo alimentar dos 

alunos escolares matriculados em escolas municipais de Sete Lagoas-MG. O 

perfil nutricional foi traçado a partir da análise do IMC/idade e do Questionário 

de Frequência de Consumo Alimentar (QFCA) de crianças de 6 a 7 anos de 

idade, do 1º ano do ensino fundamental no período vespertino nas escolas 

públicas municipais . Resultados: Na amostra, 115 crianças avaliadas, 70% dos 



alunos se encontram eutróficos, 13,13% sobrepeso, 8,4% obesidade, 3,3% 

obesidade grave e 5% magreza. Os alimentos com maior frequência alimentar 

entre os meninos foram as frutas, e as meninas os embutidos. Os alimentos 

mais consumidos de forma esporádica por ambos os sexos foram os doces e 

guloseimas Na classificação não consumido, entre os meninos os óleos e 

gorduras tiveram uma predominância, seguido do grupo de vegetais crus e 

legumes cozidos e entre as meninas vegetais crus e legumes cozidos foram 

destaque neste quesito, seguido do grupo óleos e gorduras.  Conclusão: Foi 

observado que grande parte das crianças se encontram eutróficas. Entre as 

meninas, a prevalência de sobrepeso é maior que entre os meninos, isso pode 

se justificar pelo consumo esporádico de salgadinhos e fast-food, doces e 

guloseimas, alimentos estes que são consumidos entre as crianças que 

apresentam obesidade e sobrepeso. O presente trabalho teve como 

implicações, trazer uma reflexão sobre o processo de transição nutricional, com 

aspecto de evoluir nas políticas públicas e nos trabalhos desenvolvidos pelos 

profissionais nutricionistas, quanto à adequação alimentar nas escolas e 

também quanto a educação alimentar nutricional promovida pelo ambiente 

escolar, pela sociedade civil e pelos próprios pais, isso com ênfase nos hábitos 

alimentares saudáveis já que são definidos na infância. 

 



 

RESUMO COPGAN - COPGAN - EPIDEMIOLOGIA E POLÍTICAS DE 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 

 

PREVALÊNCIA DE COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO EM 

ADOLESCENTES E ASSOCIAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DA 

VIZINHANÇA PERCEBIDA: ESTUDO SAÚDE EM VESPASIANO 

 

 

Magda Do Carmo Parajára (magdaparajara@gmail.com) 

Amanda Cristina De Souza Andrade (amandasouza_est@yahoo.com.br) 

César Coelho Xavier (cesarcxavier@gmail.com) 

Fernando Augusto Proietti (fernandoaproietti@gmail.com) 

Adriana Lúcia Meireles (adriana.meireles@ufop.edu.br) 

 

 

 

 

 

Introdução. O comportamento sedentário é definido como o tempo despendido 

em atividades realizadas acordado, em posição sentada ou reclinada e com 

gasto energético = 1,5 equivalentes metabólicos. O contexto da vizinhança 

influencia os comportamentos dos seus moradores, contudo, são escassas as 

evidências na literatura brasileira sobre sua interferência no comportamento 

sedentário de adolescentes. Objetivos. Determinar e quantificar a prevalência 

de comportamento sedentário em adolescentes e sua associação com atributos 

físicos e sociais da vizinhança, ajustado para características 

sociodemográficas, estilos de vida, comportamentos de risco e saúde. 

Métodos.  Estudo transversal de base populacional (Estudo Saúde em 

Vespasiano), conduzido em Vespasiano, Minas Gerais, entre os anos de 2015 

e 2016. A amostragem contemplou três estágios: setores censitários, domicílios 

e cotas para os adultos. Todos os adolescentes residentes no domicílio do 



adulto entrevistado, com idade entre 11 e 17 anos, foram convidados para 

participar. O comportamento sedentário foi autorreferido pelo adolescente e o 

ponto de corte utilizado foi exposição a telas (televisão, computador e vídeo 

game) superior a 2 horas/dia. As características físicas (árvores que deixam o 

ambiente agradável, conservação dos passeios e iluminação das ruas) e 

sociais (desordem social, segurança para andar durante o dia e risco de sofrer 

violência) da vizinhança foram reportadas pelo adulto. Foi utilizada Regressão 

de Poisson com variância robusta. Resultados. Participaram 374 adolescentes, 

sendo 52,7% do sexo feminino e 63,4% com idade entre 14 e 17 anos. A 

prevalência de comportamento sedentário foi de 74,6%. A presença de árvores 

que deixam o ambiente agradável foi associada ao tempo de tela após ajustes 

por características sociodemográficas, estilos de vida e comportamentos de 

risco (RP = 1,10; IC90%: 1,01-1,21). A combinação das respostas dos adultos 

que consideraram que a vizinhança não tinha árvores que deixavam o 

ambiente agradável e não era segura para andar durante o dia mostrou 

associação com tempo de tela (RP = 1,13; IC90%: 1,01-1,27), mesmo após 

ajustes. Ainda, variáveis sociodemográficas (sexo feminino, trabalhar fora e ter 

computador ou tablet), estilos de vida (não praticar atividade física e consumo 

de refrigerante = 5 dias/semana) e comportamentos de risco (consumo prévio 

de bebida alcoólica) foram associadas ao tempo de tela. Conclusão. A 

prevalência de comportamento sedentário pode ser considerada elevada. Maior 

tempo de tela esteve associado à ausência de árvores e pior percepção da 

vizinhança (ausência de árvores e de segurança para andar durante o dia). 

Além de abordagens no nível individual, a vizinhança também deve ser 

considerada ao explorar o comportamento sedentário nesse público. 
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Introdução: A coexistência de desnutrição e excesso de peso é denominada 

dupla carga de má nutrição (DCMN). A combinação de baixa estatura e 

excesso de peso durante a adolescência, pode acarretar em complicações na 

vida adulta. O indivíduo está exposto tanto a morbidades associadas à 

desnutrição quanto às associadas a obesidade, aumentando assim a 

susceptibilidade a doenças, em especial aquelas que são comuns aos dois 

desfechos. Nesse contexto, as crianças e adolescentes com DCMN têm maior 



risco de desenvolver a síndrome metabólica e diabetes tipo 2 na vida adulta. 

Objetivo: avaliar os fatores sociodemográficos associados a dupla carga de má 

nutrição em adolescentes brasileiros. Métodos: Estudo descritivo baseado em 

dados de 59.637 e 10.770 escolares integrantes da Pesquisa Nacional de 

Saúde do Escolar (PeNSE) de 2009 e 2015, respectivamente. As medidas de 

peso e altura foram obtidas para a avaliação do estado nutricional do 

adolescente. A DCMN foi classificada da seguinte forma: categoria 0 

(referência): adolescente com IMC e altura adequados para idade (IMC/I: 

escorez = +1 e A/I: escore-z? -2); categoria 1: adolescente com IMC adequado 

e déficit de altura para idade (IMC/I: escorez = +1 e A/I: escore-z < -2); 

categoria 2: adolescente com IMC elevado e altura adequada para idade 

(IMC/I: escore-z > +1 e A/I: escore-z? -2); e categoria 3 (dupla carga): 

adolescente com IMC elevado e déficit de altura para idade (IMC/I: escore-z > 

+1 e A/I: escore-z < -2). Foram ainda coletados dados sociodemográficos dos 

integrantes da pesquisa.  Foram desenvolvidos modelos de regressão logística 

multivariada para variável politômica, utilizando odds ratio (OR) e os 

respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%), considerando como 

variável desfecho a dupla carga de má-nutrição. A associação entre o fator de 

estudo e o desfecho foi considerado significante quando o valor de p<0,05. 

Usou-se o comando svy, a fim de considerar o efeito de delineamento amostral, 

utilizando o programa Stata, versão 12.1 (StataCorp LP, College Station, 

Estados Unidos). Resultados: as prevalências de dupla carga nas duas edições 

(2009 e 2015) foram de 0,4% e 0,3%, respectivamente. Na edição da PeNSE 

2009, verificou-se que as chances de DCMN foram menores entre os meninos 

(OR=0,60; IC95%=0,45-0,81) e maiores na faixa etária >14 anos (OR=2,40; 

IC95%=1,80-3,20), entre aqueles residentes nas regiões norte e nordeste do 

país (OR=2,01; IC95%=1,49-2,84), e pertencentes a famílias cujas mães 

apresentam menor escolaridade (OR=1,48; IC95%=1,07-2,04).  Em 2015, não 

foram encontradas associações estatisticamente significantes para este 

desfecho. Conclusão: os resultados apontam a presença de desigualdades 

socioeconômicas na ocorrência da DCMN. Intervenções simultâneas no campo 

da equidade são necessárias para prevenir o avanço dos problemas 

nutricionais. 
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Introdução: O leite materno é um alimento completo para os recém-nascidos e 

as suas vantagens existem tanto para o bebê, como para a mãe. A 

amamentação exclusiva até o sexto mês exerce papel protetor contra a 

obesidade na infância e na vida adulta (SOUSA; CHORA, 2018). A obesidade 

tem aumentado nos últimos anos, sendo considerada a epidemia do século XXI 

(SANTOS; MOREIRA, 2017). Por isso, cresce o interesse em identificar como o 

aleitamento materno pode prevenir este agravo. Objetivo: Avaliar a relação 

entre o Índice de Massa Corporal (IMC) e o desenvolvimento motor de crianças 

no primeiro ano de vida. 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 as crianças na faixa etária de zero a 11 meses e 29 dias. 

Excluiu-se lactentes com doenças neurológicas ou síndromes genéticas e 

gemelares. A avaliação do estado nutricional foi por meio do peso e 

comprimento. O IMC foi calculado através da fórmula peso/comprimento². Já a 

avaliação do desenvolvimento motor foi por meio dos 22 marcos propostos pelo 



Ministério da Saúde, contidos na Caderneta de Saúde da Criança e os seis 

marcos propostos pela Organização Mundial de Saúde. Na análise estatística, 

os coeficientes de correlação de Pearson ou Spearman foram utilizados para 

testar as correlações lineares, de acordo com a distribuição da variável. O nível 

de significância adotado foi a 5%. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos da UFES sob o número 1.210.398. 

Resultados: Foram avaliadas 35 crianças, sendo 54,3% do sexo feminino. Dos 

lactentes acompanhados, 88,5% estavam em aleitamento materno, 68,6% 

receberam aleitamento materno na primeira hora de vida e 45,7% das crianças 

receberam leite materno exclusivamente até o sexto mês. Observou-se que 

quanto maior o IMC, maior a idade de desenvolvimento do marco motor, 

destacando-se a presença de correlações muito fortes (r²>0,90) entre o IMC 

em diferentes meses com os marcos reage ao som, eleva a cabeça, abre as 

mãos, emite sons, movimenta ativamente os membros superiores e inferiores, 

produz “jargão”, mostra o que quer e engatinha. É importante ressaltar que os 

dados de IMC e desenvolvimento motor não foram coletados em todos os 

meses, pois a idade de início do acompanhamento dos lactentes foi variável, o 

que pode justificar as correlações significativas em meses diferentes. 

Conclusão: Cada criança tem o seu ritmo de desenvolvimento, influenciado por 

diversos fatores. Assim, tanto a relação entre a obesidade e o desenvolvimento 

motor, quanto os fatores determinantes que interferem nessa relação precisam 

ser investigados mais profundamente. 

 



 

RESUMO COPGAN - COPGAN - EPIDEMIOLOGIA E POLÍTICAS DE 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 

 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SAN) E 

MULTIPROFISSIONALIDADE: VISÃO DE ENFERMEIRAS RECÉM-

FORMADAS SOBRE O CONCEITO E AS POLÍTICAS DE SAN 

 

 

Ana Kelley De Rezende (ana.rezende@unifal-mg.edu.br) 

Soraia Buchhorn (soraiamm@terra.com.br) 

Valéria Cristina Ribeiro Vieira (nutval3@gmail.com) 

Luiz Ferraz De Sampaio Neto (lfsampaio@pucsp.br) 

 

 

 

 

 

Introdução: A alimentação de qualidade e em quantidade suficiente é um direito 

de cidadania no Brasil, assegurado pela Lei Federal nº 11.346, de 15 de 

setembro de 2006, a qual estabelece o conceito de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN). A constatação de como é a compreensão desse conceito por 

profissionais de Enfermagem pode contribuir na implementação de ações 

multidisciplinares e multiprofissionais de promoção da saúde e construção da 

cidadania. Objetivo: compreender a visão de enfermeiras recém-formadas 

sobre aspectos relacionados ao conceito de SAN, bem como às políticas 

públicas correlatas. Método: Trata-se de estudo qualitativo, descritivo e 

exploratório. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 15 voluntárias 

e a interpretação dos dados foi feita por meio da análise de conteúdo, proposta 

por Bardin (2009). O projeto foi desenvolvido entre os anos de 2017 e 2018, 

tendo como participantes enfermeiras cuja formação acadêmica tinha se 

completado nos últimos três anos. Resultados: A partir da análise de conteúdo, 



emergiram três categorias e duas subcategorias, quais sejam: 1) conhecimento 

fragmentado sobre as políticas/programas voltados para a alimentação e a 

nutrição; 2) a educação em saúde, alimentação e nutrição (com suas duas 

subcategorias: a) conteúdos nas disciplinas e b) trabalho com extensão 

universitária); e 3) alimentação e nutrição no contexto biomédico. Observou-se 

ainda que as participantes haviam desenvolvido atividades na área de 

alimentação e nutrição, durante sua graduação, de forma muitas vezes 

pulverizada em disciplinas, estágios e ações de extensão. Foram identificadas 

fragilidades no que tange a conteúdos referentes ao conceito de SAN na 

formação acadêmica dessas profissionais, bem como no conhecimento acerca 

das políticas vigentes no país, ao ponto de ignorarem questões fundamentais 

como a intersetorialidade e a participação social, por exemplo, ainda que 

tenham reconhecido alguns elementos que compõem o conceito. Conclusão: O 

estudo contribui para uma reflexão sobre a abrangência do tema da SAN, 

perpassando diferentes áreas do conhecimento e campos de atuação 

profissional. Constatou-se o quanto é premente que enfermeiras/os se 

apropriem do tema, assimilando tão importante conceito já durante a 

graduação. Esse seria um primeiro passo para o efetivo comprometimento com 

as políticas de SAN, no sentido de - em suas atividades profissionais - 

fortalecerem ações em prol da concretização desse direito para todas/os as/os 

cidadãs/os. 
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Há evidências científicas que a população rural residente em áreas próximas a 

determinadas culturas agrícolas está exposta a agrotóxicos derivados dessas 

culturas. Esses achados são baseados em estudos que medem os níveis de 

agrotóxicos nos tapetes das residências. Essa exposição pode estar está 

relacionada ao desenvolvimento de câncer na infância, principalmente 

leucemias e câncer do sistema nervoso central. No Brasil os tipos de canceres 

mais comuns na infância são as leucemias, câncer do SNC e linfomas que 

representa a 1ª causa de morte por doenças na faixa etária de 1 a 19 anos. O 

objetivo dessa pesquisa é analisar o padrão espacial e explorar correlação 

entre a taxa de mortalidade por câncer infanto-juvenil e a densidade de cultivo 

agrícola das culturas de milho, soja, café, cana-de-açúcar e feijão em Minas 

Gerais, Brasil no período de 2011 a 2015. Tratou-se de estudo ecológico cujos 

dados de câncer foram obtidos no Sistema de Informações sobre Mortalidade 

(SIM) e os dados de área plantada no  levantamento da Produção Agrícola 

Municipal (IBGE). A análise exploratória de dados espaciais foi feita para 

identificar o padrão de distribuição espacial das variáveis taxa de mortalidade 



por câncer infanto-juvenil e densidade de cultivo agrícola evidenciando os 

agrupamentos espaciais (clusters espaciais), e comportamentos atípicos 

(outliers espaciais). Inicialmente utilizou-se mapas temáticos em seguida foi 

elaborada a matriz de pesos espaciais com critério de vizinhança de primeira 

ordem. A autocorrelação espacial foi medida pelo Índice de Moran Global e 

Local. Por fim, foi realizada análise de sobreposição para compreensão da 

dinâmica espacial do fenômeno agrupado. O conjunto de dados foi analisado 

nos softwares IBM SPSS Statistic 20 e R version 64. 3.4.1 para análises 

espaciais. Constatou-se forte autocorreção espacial em todas as culturas 

estudadas (p-valor abaixo de 0,05). As regiões com maior concentração de 

área plantada estão localizadas na porção oeste do estado. As culturas de 

café, cana-de-açúcar e feijão também possuem áreas plantadas na porção 

leste, especificamente na Zona da Mata. Plantio menos expressivo foi 

observado no Jequitinhonha e Vale do Mucuri. A autocorrelação espacial da 

taxa média de mortalidade ajustada por idade, foi positiva e de baixa 

magnitude. Observou-se que as mortes por leucemias, linfomas e câncer do 

sistema nervoso central e periférico representaram juntas 61,5% de todas as 

mortes por câncer infanto-juvenil no período 2011 a 2015. A taxa média de 

mortalidade ajustada por idade para esses tipos de câncer ao final do período 

foi de 22,71 óbitos por milhão em 2015. A sobreposição das duas variáveis 

evidenciou que a microrregião de Patrocínio e Ituiutaba (Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba), Campo Belo (Oeste de Minas), Manhuaçu (Zona da Mata) como 

regiões em que a convergência de dados da taxa média de mortalidade 

ajustada por idade por câncer infanto-juvenil e densidade de cultivo agrícola 

ocorreram nos estrados mais elevados. Esses achados demostram as 

localidades que mais necessitam de ações estratégicas de vigilância à saúde 

da criança e do adolescente para maiores investigações sobre impactos da 

atividade agrícola intensa na saúde das comunidades adjacentes. 
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Objetivo: verificar a validade do recordatório alimentar 24 horas (R24h) na 

avaliação do consumo alimentar de escolares.  

Métodos: Estudo transversal realizado com 41 escolares (com mediana de 

idade: 8,35; 8,17–8,58 anos) com alunos do segundo ano da rede municipal de 

ensino de Belo Horizonte/MG. O R24h foi aplicado em um dia posterior à 

observação direta (utilizada como método referência). Foram coletados dados 

sociodemográficos e antropométricos. O índice de massa corporal 

(peso/altura2)  foi classificado segundo parâmetros da Organização Mundial de 

Saúde e o peso e altura foram categorizados  conforme o estado nutricional 

(com/sem excesso de peso). O consumo alimentar foi investigado pela 

observação direta de três refeições realizadas na escola (método referência) e 

aplicação, em dias distintos, do método teste recordatório 24 horas. Medianas 

de energia, macro e micronutrientes do R24h e método referência foram 

comparadas por teste estatístico Mann-Whitney. A relação entre os valores de 

energia e dos nutrientes obtidos pelos métodos foi avaliada pela correlação de 

Spearman. A concordância entre os percentuais de adequação do consumo de 



nutrientes entre os métodos foi avaliada pela estatística kappa total e 

estratificada por estado nutricional.  

Resultados: A aplicação do R24h contemplou 41 crianças, 59% meninos, com 

mediana de idade de 8,35 (8,17; 8,58) anos, e 22% com excesso de peso. Os 

valores medianos de energia, macro e micronutrientes (cálcio, ferro e vitamina 

A) foram semelhantes entre os métodos independentes do estado nutricional. 

Os valores medianos de energia, macro e micronutrientes foram similares entre 

os métodos avaliados independentes do estado nutricional. Fortes correlações 

entre os métodos teste e referência foram encontradas para energia e 

macronutrientes (r>0,67) e de moderada a forte para os micronutrientes (r = 

0,52 a 0,73). As correlações foram maiores nos escolares com excesso de 

peso para energia (0,91 vs 0,62 nos eutróficos), carboidrato (0,93 vs 0,58), 

lipídios (0,90 vs 0,65) e ferro (0,93 vs 0,70). A estatística kappa resultou em 

muito boa concordância para energia, moderada para carboidrato e lipídio e 

boa para proteína e ferro.  

Conclusões: O R24h mostrou-se um instrumento válido para avaliação do 

consumo alimentar de escolares. Para aprimoramento dos resultados de 

investigações futuras, sugere-se, para o R24h, aumentar a quantidade de 

aplicações para detectar o consumo dos micronutrientes com maior 

variabilidade intrapessoal, como a vitamina A. 
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Introdução: A avaliação do consumo alimentar de escolares adquire relevância 

no âmbito da saúde pública tendo em vista as mudanças dos padrões 

alimentares nas últimas décadas e consequências deletérias à saúde em curto, 

médio e longo prazo. No entanto, tal mensuração apresenta desafios que 

abrangem a escassez de instrumentos específicos e limitações inerentes a 

esse ciclo da vida.  

Objetivo: A avaliação do consumo alimentar de escolares é importante para 

identificação de comportamentos passíveis de melhorias em prol da saúde. 

Métodos mais simples podem ser aplicados com esse intuito desde que gerem 

dados fidedignos, preferencialmente validados. Assim, o presente estudo 

propôs validar um instrumento ilustrado para avaliação do consumo alimentar 

de escolares de uma escola pública de uma métropole brasileira. 

Métodos: O consumo alimentar foi investigado pela observação direta de três 

refeições realizadas na escola (método referência) e aplicação, em dia distinto, 

do Questionário Alimentar do Dia Anterior Versão 3 (QUADA-3). Foram 

calculados o número e percentual dos itens alimentares concordantes nas 



refeições, sub e sobrerrelato, sensibilidade, especificidade, omissões, intrusões 

e estatística kappa. 

Resultados: Escolares (n=43) com mediana de 7,9 (7,70; 8,15) anos de idade, 

62,8% meninos e 23,2% com excesso de peso. Dos 21 grupos ou alimentos 

representados no QUADA-3, dez foram consumidos nas três refeições 

escolares no dia de aplicação da observação direta. Os valores de 

sensibilidade foram superiores a 84%, excluindo a batata-doce (52,63%). A 

especificidade variou de 15 (biscoito) a 91% (batata-doce). Houve baixas taxas 

de omissões  de 13,3% (3,33; 14,64) e de intrusões 19,05% (15,38; 38,46). O 

kappa variou de baixo (biscoito e feijão), moderado (batata-doce) a bom (café 

com leite, cenoura, macarrão, linguiça e banana). O percentual de sobrerrelato 

encontrado foi menor que 10% para todos os itens alimentares estudados com 

exceção do biscoito (23,58%). O percentual de sub-relato apresentou valores 

abaixo de 2,5%, com exceção da batata-doce (16,28%). Conclusões: O 

instrumento testado evidencia boa validade para avaliação do consumo de 

alimentos na população estudada mas é necessário aperfeiçoar seu design 

gráfico para melhor identificação de alguns alimentos como a batata-doce. 
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INTRODUÇÃO 

A demanda por produtos aparentemente saudáveis, como barras alimentícias, 

está mais ligada à busca de uma silhueta desejável do que a preocupações 

com saúde ou bem-estar. Achados anteriores mostraram que a presença de 

‘ômega 3’ e ‘colágeno’ influenciaram a percepção de gosto de barras 

alimentícias, elevando produtos rejeitados a zonas de aceitação sensorial. 

Entretanto, não se sabe se a preocupação com a saúde é um efetivo 

moderador do efeito da informação de saúde sobre a percepção sensorial. 

OBJETIVO 

Investigar a influência da preocupação de saúde na diferenciação entre barras 

alimentícias pelo consumidor, e quais alegações parecem ter maior importância 

na determinação da compra. 

MÉTODOS 



Um estudo de mercado realizado na cidade de Viçosa, Minas Gerais, no 

inverno de 2016, resultou na coleta de 422 questionários semiestruturados, na 

forma de entrevista, com consumidores de barras alimentícias. 

Em um segundo estudo (n = 102), seis marcas comerciais de barras 

alimentícias foram submetidas à análise sensorial: 1-teste cego sem 

informação do produto; 2-teste da observação de cada tipo de embalagem; 3-

teste da embalagem com degustação sensorial do produto e informações 

descritivas referentes às alegações de saúde presentes na parte frontal de 

cada embalagem. As amostras foram apresentadas de maneira monádica e a 

escala hedônica de 9 pontos foi utilizada como instrumento de avaliação (1: 

desgostei extremamente;9: gostei extremamente). 

Os dados foram processados no Microsoft Excel® 2016 e SPSS® 21.0. A 

ANOVA mista foi utilizada para avaliar a relação entre o fator aleatório 

(preocupação com a saúde) e os fatores fixos (produto e sessão) na 

aceitabilidade sensorial. A MANOVA avaliou o impacto da idade, renda, 

escolaridade e sexo (fatores fixos) na diferenciação do grau de importância de 

alegações de saúde (variáveis dependentes). 

RESULTADOS 

Os dois estudos contaram com a participação de adultos com idade entre 18 e 

75 anos, sendo a maior parte do sexo feminino e com ensino médio completo. 

Na investigação mercadológica, 51% dos respondentes relataram um consumo 

barras alimentícias de três a sete vezes por semana, contra 42% com um 

consumo menos frequente (mensal). Já na análise sensorial, 45% dos 

consumidores relataram consumir de duas a sete vezes por semana; 55% de 

uma a quatro vezes por mês. 

Foi observado que a aceitação foi dependente das interações sessão*produto, 

preocupação com a saúde*produto e preocupação com a saúde*sessão 

(p<0.0001). Maior preocupação com a saúde acarretou em maior aceitação 

sensorial, dependendo do tipo de alegação informada, estando ou não 

associada a modismos alimentares. A idade relacionou-se com as alegações 

“fonte de proteínas”, “fonte de ômega-3” e “sem 

conservantes/aromas/corantes”; o sexo com as alegações “livre de gorduras 

trans”, “baixo em sódio”, “sem açúcar” e “baixo em gordura saturada”; enquanto 

a escolaridade relacionou-se com as alegações “sem lactose” e “light” ou “diet”. 

CONCLUSÃO 



A preocupação com a saúde medeia a aceitação de barras alimentícias e o tipo 

de alegação de saúde interfere na aceitação sensorial. Portanto, a 

determinação da compra está fortemente condicionada a questões de saúde. 
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As indústrias estão sempre em busca do aumento na vida útil dos alimentos, 

preocupando-se com a qualidade dos mesmos. Nesse sentido, uma operação 

unitária de extrema importância é a secagem, onde objetiva-se, dentre outros, 

aumentar o período de conservação dos alimentos, reduzir o crescimento de 

microrganismos e do teor de água do produto. O café é um exemplo de 

alimento no qual necessita de controle rigoroso para manter suas 

características e seus nutrientes. Durante o processamento dos grãos de café, 

a secagem é empregada como forma de assegurar a manutenção das 

características originais deste produto. 

Um equipamento que vem ganhando espaço no ramo alimentício devido ao 

seu eficiente contato fluido-partícula é o leito fluidizado que, além de ser 

eficiente na secagem, ainda pode tratar transformações físico-químicas, ou 

mesmo, reações que envolvem simultaneamente transferência de calor e 

massa. No caso do café, a possibilidade de uso deste equipamento em etapas 



de processamento como a torrefação e a secagem do produto, dentre outras, 

pode diminuir o custo de produção e melhorar a eficiência do processo. 

Uma forma eficiente de estudar o comportamento da operação dos 

equipamentos, a custos mais baixos, é fazer uso de ferramentas 

computacionais que tem como função verificar e analisar o melhor 

desempenho desses equipamentos frente a uma operação solicitada. Uma 

dessas ferramentas é a Fluidodinâmica Computacional (CFD), posto ser capaz 

de simular as características do sistema com boa correlação frente ao processo 

real. 

O presente trabalho teve por objetivo simular e verificar alguns parâmetros 

característicos de projeto e operação deste equipamento usando como material 

particulado, o café. Nesse sentido, optou-se pela simulação tridimensional (3D) 

de um leito fluidizado gás-sólido, via CFD. Para realização da simulação 

empregou-se o Modelo Granular Euleriano Multifásico para descrever o 

comportamento das fases sólido e gás do sistema. Face a geometria do 

equipamento, optou-se pelo uso de uma malha estruturada (quadrangular), 

devido à melhor adaptação ao sistema. O mesh foi de 0,01 para o corpo do 

reator, que foi refinada para 0,005 na esfera de influência de raio 0,3 m 

partindo do centro da base do mesmo. Este raio foi adotado objetivando 

atender um leito fixo de 0,25 m de altura. Os cálculos foram elaborados em 

software comercial, onde foram captadas as características de determinados 

momentos do processo, utilizadas nas análises.  

Foi obtida a curva de fluidização do leito para os parâmetros adotados, no qual 

notou-se que a malha aplicada trouxe resultados condizentes com a literatura. 

O estudo, portanto, chegou a seu objetivo principal, gerando também 

comparativos com gráficos de porosidade que demonstram de forma visual o 

padrão de dispersão das partículas no interior do sistema, promovendo tanto a 

análise energética de entrada, quanto um dimensionamento eficaz. 
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Introdução: Nos últimos anos o interesse nas espécies frutíferas nativas 

aumentou consideravelmente, tanto por parte dos pesquisadores como dos 

consumidores que estão cada vez mais preocupados com estilo de vida e 

hábitos alimentares saudáveis. Vários estudos reportam que as frutas, além de 

nutrir, contêm substâncias que podem proporcionar benefícios adicionais à 

saúde, sendo tais benefícios atribuídos à presença de compostos bioativos. A 

muitos destes é atribuída ação antioxidante, o que os torna eficazes na 

proteção contra doenças crônicas não transmissíveis, tais como doenças 

cardiovasculares e câncer. 

Objetivo: Determinar a atividade antioxidante dos extratos etanólico da casca e 

polpa da pitomba.  

Métodos: O extrato foi obtido por percolação exaustiva a partir do solvente 

etanol (extrato etanólico da casca – EEtOHC, e extrato etanólico da polpa –

EEtOHP). Foi determinada a atividade antioxidante do EEtOHC e EEtOHP pelo 

método de sequestro do radical livre DPPH• (2,2-difenil-1-pricril-hidrazil). 



Alíquotas de 50 µL de cada extrato, em diferentes concentrações (10 e 20 

mg/mL) foram transferidas para microplacas e foram adicionados 150 µL de 

solução metanólica de DPPH• a 6x10-5 mol/L. A redução do radical DPPH• foi 

a partir de leitura a 515 nm em leitor de microplacas, logo após 30 minutos de 

repouso. O resultado foi expresso em percentual de redução do radical DPPH•. 

Resultados: Os extratos etanólicos da casca e polpa da pitomba apresentaram, 

respectivamente, percentual de varredura de 72,22±0,34 e 81,41±0,07 % para 

o EEtOHC, e 13,84±0,34 e 29,33±0,34 para o EEtOHP. Os resultados para 

casca e polpa foram estatisticamente diferentes entre si (p<0,05). 

Conclusão: A casca e polpa da pitomba apresentaram atividade antioxidante 

considerável, sendo a casca com maior destaque, tendo elevado percentual de 

redução do radical DPPH em ambas as concentrações. Sugere-se a realização 

de estudos in vivo para avaliação de seus possíveis benefícios e efeitos 

adversos em distintos modelos biológicos, visto que até então a casca não é 

utilizada para o consumo. 

 



 

RESUMO COPGAN - COPGAN - ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO COLETIVA 

 

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E QUANTIFICAÇÃO DE 

FENÓLICOS TOTAIS DE BACABAS-DE-LEQUE (OENOCARPUS 

DISTICHUS MART.) 

 

 

Rodolfo Castilho Clemente (castilho@uft.edu.br) 

Renata Junqueira (renatajunqueira@uft.edu.br) 

Guilherme Nobre (guilherme.nobre@uft.edu.br) 

 

 

 

 

 

Introdução: A bacaba-de-leque (Oenocarpus distichus Mart.) é um fruto de uma 

palmeira, se apresentando como drupas violáceas, encontrado no cerrado e 

também na Amazônia (SANTOS, ALVES, ROCA, 2015). Apresenta alto 

conteúdo de lipídeos, carboidratos e fibras, bem como compostos bioativos e 

atividade antioxidante (GUIMARÃES, 2013; CANUTO et al., 2010). Porém os 

estudos de atividade antioxidante foram feitos com solventes orgânicos, não 

refletindo bem o modo como ela é consumida pela população. 

Objetivos: O objetivo deste estudo foi a avaliação de compostos fenólicos e 

atividade antioxidante de extrato aquoso de bacabas-de-leque, de forma a 

mimetizar o modo de consumo pela população, como na forma de sucos, por 

exemplo. 

Materiais e métodos: amostras de Oenocarpus distichus Mart. previamente 

higienizadas, identificadas através da exsicata depositada no Herbário do 

Departamento de Biologia da Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS), 

de número 5870 foram amolecidas em água aquecida (~80ºC), descaroçadas e 

a polpa separada. Os extratos aquosos foram feitos por turbólise, peneirados e 



filtrados à vácuo em papel-filtro faixa preta e funil. A concentração dos extratos 

aquosos foi de 0,13g/mL. Para a quantificação de fenólicos totais foi utilizada a 

metodologia proposta por Bonoli et al., (2004) através do reagente Folin-

Ciocalteu. Os resultados foram expressos em mcg (microgramas) de 

Equivalentes de Ácido Gálico (EAG) por ml de extrato através da interpolação 

das absorbâncias em curva analítica de ácido gálico. Para avaliar a atividade 

antioxidante foi realizado o teste de Poder Redutor do Íon Férrico, conforme 

método adaptado por Abrahão (2007), sendo os resultados expressos como 

porcentagem de inibição em comparação ao BHT (di-tert-butil-hidroxitolueno) e 

ácido L-ascórbico, respectivamente, usados como padrão. Também foi 

realizado o teste de sequestro de radicais livres pelo radical 2,2-difenil-1-picril-

hidrazil (DPPH), segundo metodologia adaptada por Pereira et al., (2012), 

tendo seus resultados expressos pelo cálculo da CE50, que é a concentração 

eficiente do extrato em inibir 50% do DPPH do meio reacional, comparados aos 

BHT e ácido ascórbico. Todos os testes foram feitos com 03 repetições 

aleatórias de amostras, cada repetição realizada em triplicata. Os dados foram 

analisados pelo teste ANOVA de dois fatores, seguido do teste de Tukey, com 

nível mínimo de significância de 5%, através do programa estatístico Graphpad 

Prism 6.0. 

Resultados: O teor médio de compostos fenólicos dos extratos de bacabas foi 

de 265,7±10 mcg EAG/ml de extrato, não havendo diferença significante entre 

as amostras, entretanto inferior aos valores comumente encontrados na 

literatura, possivelmente por tais estudos utilizarem solventes orgânicos, de 

maior poder extrator, que a água, solvente usado no presente estudo. No teste 

de poder redutor os extratos alcançaram uma média de poder redutor 273% 

maior que o ácido ascórbico e mais de 600% acima do BHT (p<0,001). 

Entretanto, no teste de DPPH não foi possível obter uma CE50 para as 

amostras, devido ao sequestro de radicais DPPH ter sido baixíssimo. 

Conclusão: Foi possível mostrar, através deste estudo, que o extrato usado 

não demonstrou atividade antioxidante satisfatória, embora obteve um muito 

alto poder redutor. Também foi possível observar um teor de fenólicos totais 

inferior a outros estudos disponíveis. 
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Introdução: a avaliação da sobra das preparações constitui uma etapa 

importante no gerenciamento de uma Unidade de Alimentação e Nutrição, com 

vistas a evitar o desperdício de alimentos em grande escala e consequente 

impacto negativo no âmbito econômico, social e ambiental. Objetivo: avaliar a 

sobra não aproveitável das preparações do balcão de distribuição no 

Restaurante Popular Dom Mauro Bastos. Métodos: trata-se de um estudo 

transversal e descritivo, realizado no Restaurante Popular Dom Mauro Bastos, 

situado no município de Belo Horizonte - Minas Gerais, que oferece em média 

1.800 refeições/dia no horário do almoço. O cardápio é composto por um tipo 

de salada, um prato proteico com opção de ovo, uma guarnição, 

acompanhamento (arroz e feijão) e uma sobremesa, sendo todas as 



preparações porcionadas pelos colaboradores. A coleta dos dados foi realizada 

no período de agosto a setembro de 2018, totalizando 17 dias, e obtida por 

meio da pesagem das sobras dos alimentos do balcão de distribuição ao 

término do atendimento, sendo descontados os pesos dos vasilhames. Para 

isso, utilizou-se balança digital de marca Ramuza, com capacidade de 15 kg e 

precisão de 0,005 kg. A pesagem foi realizada pelos colaboradores que foram 

treinados e supervisionados pelo corpo técnico em nutrição. Os dados foram 

tabulados em planilhas do Excel e analisados os valores de média e 

percentual. Resultados: no período avaliado foram dispostos no balcão de 

distribuição 17.610,1 kg de preparações, sendo que, 345,6 kg referiam-se à 

sobra não aproveitável, o que corresponde a 2,0% do total distribuído durante o 

período de acompanhamento, percentual bem abaixo do encontrado em 

estudos similares (20% e 7%). No entanto, este valor representa uma média de 

20,3 kg de alimentos desprezados diariamente. Estima-se que o quantitativo de 

sobra não aproveitável avaliado no período, poderia alimentar 265 

frequentadores do Restaurante Popular, considerando a média de peso de 1,3 

kg de uma bandeja porcionada, o que representa uma média de 15,0% de 

comensais que frequentam diariamente o Restaurante Popular, demonstrando 

valores menores quando comparado a outros estudos (490 pessoas e 429 

pessoas). Conclusão: Considerando os resultados obtidos e a gestão dos 

processos do Restaurante pode-se concluir que os principais fatores que 

justificam o resultado encontrado sejam: os treinamentos periódicos ofertados 

aos colaboradores quanto ao porcionamento adequado; disposição das 

preparações em cubas gastronorms de menor profundidade ao final do 

atendimento e supervisão diária da equipe de nutrição, o que indica um 

gerenciamento adequado e compatível com os princípios do desenvolvimento 

sustentável. 
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Introdução: A inclusão de plantas e seus compostos bioativos, como os 

fenólicos presentes na maioria das plantas, têm sido associados a uma menor 

incidência de doenças relacionadas ao estresse oxidativo. Ainda, a estimulação 

do gasto energético pelo uso de ingredientes naturais pode aumentar a 

termogênese induzida pela dieta, suprimir o apetite, aumentar a saciedade e a 

oxidação de gordura. A composição da microbiota intestinal também pode ser 

modulada por fenólicos presentes nos chás. Objetivo: Avaliar a capacidade 

antimicrobiana do chá de hibiscos, gengibre, chá verde e canela frente a dois 

microrganismos presentes na microbiota humana: Lactobacillus paracasei e 

Salmonella Enteritidis. Metodologia: Para o preparo dos chás, 200 mL de água 

deionizada fervida e autoclavada foram adicionados 5, 3, 4,3 e 10 g de cálice 

desidratado de Hibiscus Sabdariffa, raiz de gengibre in natura, folhas de chá 

verde e canela macerada, respectivamente. A infusão foi mantida tampada 

durante 10 minutos, e após esse tempo, a mesma foi coada. Utilizou-se as 



bactérias Lactobacillus paracasei (American Type Culture Colletion (ATCC 335) 

e Salmonella Enteritidis (ATCC 13076). Essas foram ativadas duas vezes em 

caldo BHI. Utilizou-se o espectofotômetro para a leitura de Densidade Óptica 

(DO) e com comprimento de onda de 630 nm, até 10 6 UFC/ml da célula 

esperada. Posteriormente, realizou-se o plaqueamento em superfície a partir 

de alíquotas de 100 µL.  Para avaliar a atividade antimicrobiana foram 

adicionados 19 mL de Agar BHI, previamente inoculado com 1 mL de cultivo de 

24 horas do microrganismo patogênico indicador em placas de Petri. O 

plaqueamento foi realizado pela técnica de Pour-Plate. Posteriormente a 

solidificação do ágar na placa, este foi perfurado, com o auxílio de um molde 

estéril, formando poços de aproximadamente 5 mm de diâmetro, onde foram 

adicionados 50 µL do extrato aquoso de cada chá. Em seguida, as placas 

foram levadas à geladeira por 1 hora para difusão do sobrenadante e 

incubadas a 35°C/24 horas. A ação antimicrobiana foi determinada pelo 

diâmetro do halo de inibição. Resultados: Não foi identificada inibição dos 

microrganismos, visto que não foi detectada a presença de halos ao redor dos 

poços perfurados. Conclusão: Os chás de hibiscus, gengibre, chá verde e 

canela não apresentaram resposta antimicrobiana frente aos microrganismos 

avaliados. Isso pressupõe que, possivelmente, as bactérias do estudo não 

foram inativadas na concentração utilizada no chá (50 µL), podendo exercer 

efeito diferente em maiores concentrações. Entretanto, a ausência da inibição 

em Lactobacillus é um ponto considerado positivo, pois esse microrganismo 

atua na inativação da Salmonella o que pode ser considerado um fator de 

proteção para a microbiota. 
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Introdução: A cúrcuma (Curcuma longa L.), também conhecida como açafrão-

da-terra, é sensível às condições alcalinas, tratamento térmico, luz, oxigênio e 

ácido ascórbico. Seu rizoma é a parte mais utilizada na indústria alimentícia 

como corante, aromatizante e como ingrediente no preparo de temperos e em 

produtos processados (CAÑAMARES et al. 2006; CUSTÓDIO, 2014; 

RICARDO, 2014). Para melhorar a solubilidade, estabilidade e 

biodisponibilidade da cúrcuma, seu encapsulamento vem sendo realizado 



(CHIN et al., 2009; DAR et al., 2017). As proteínas do soro, por sua vez, vêm 

sendo utilizadas como suplementação proteica, apoiando o ganho de massa 

muscular de praticantes de atividade física e atletas (BERGIA et al., 2018; 

DAVIES et al., 2018). Estas proteínas têm sido, ainda, utilizadas para aumentar 

a vida de prateleira de produtos e direcionar a liberação de substâncias 

bioativas/nutricionais para o organismo (AWAD et al., 2015; JIANG et al., 

2018). Dentre os métodos de secagem utilizados na indústria para aumentar a 

vida de prateleira dos alimentos, pode-se destacar a secagem via spray drying 

(SD) e a secagem via leito de espuma (LE). Objetivo: Desenvolver e 

caracterizar dois concentrados proteicos de soro de leite (WPC) adicionados de 

extrato de cúrcuma (CWPC) obtidos por spray drying e leito de espuma, a fim 

de verificar qual dos métodos é o mais eficiente em relação a parâmetros 

tecnológicos e quanto à manutenção da estabilidade dos compostos fenólicos 

(totais e curcumina) e da capacidade antioxidante deste produto. Métodos: A 

cúrcuma foi adquirida de produtores rurais da cidade de Viçosa, MG, sendo 

utilizado apenas o rizoma para condução deste estudo. Para obtenção do 

extrato de cúrcuma e quantificação da curcumina utilizou-se o método analítico 

da NBR 13624. O soro foi ultrafiltrado no laticínio Sérvulo, localizado em 

Senador Firmino, MG. O retentado foi seco em spray dryer com temperatura do 

ar de entrada de 180 °C e temperatura do ar de saída 85 °C ± 2 °C. Foram 

produzidos um concentrado proteico de soro de leite (WPC) e um concentrado 

proteico de soro de leite adicionado de extrato de cúrcuma (CWPC) por 

secagem spray dryer (SD) e leito de espuma (LE). Os compostos fenólicos 

totais foram determinados utilizando o reagente Folin-Ciocalteu e a capacidade 

antioxidante por espectrofotometria, utilizando o método do radical DPPH. A 

análise da morfologia e da distribuição do tamanho de partículas foram 

realizadas por meio de microscopia eletrônica de varredura e por analisador de 

difração a laser. Os espectros Raman foram obtidos por espectrômetro FT-

Raman. Resultados: O CWPC-SD manteve as características tecnológicas do 

WPC, com menores perdas de curcumina e fenólicos totais quando comparado 

ao CWPC-LE. Houve aumento da capacidade antioxidante em ambos os pós 

desenvolvidos. O processamento térmico resultou no aumento da capacidade 

antioxidante em ambos os CWPC desenvolvidos. Conclusão: O CWPC-SD 

manteve a morfologia e o tamanho de partículas do WPC. Menores perdas de 

curcumina e fenólicos totais foram encontradas no CWPC-SD. Isto demonstra 

que a técnica de spray dryer é menos agressiva e com menor influência nas 

características nutricionais do pó quando comparada ao leito de espuma. 
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Introdução: A espécie Ilex paraguariensis St Hillaire tem várias aplicações, que 

têm suas folhas como ingrediente nas preparações de chá-mate, chimarrão e 

tereré, em que a infusão é feita por água quente ou fria, respectivamente 

(PASINATO, 2003).  

Diferentes métodos de extração influenciam em quanto de compostos bioativos 

será extraído das plantas. Desta forma, o uso de água quente ou água fria 

pode exercer influência em quanto de benefícios da planta será obtido 

(GRATÃO; NASCIMENTO, 2016). 

O objetivo deste trabalho é comparar o teor de fenólicos totais, açúcares e 

atividade antioxidante em diferentes amostras de Ilex paraguaiensis destinadas 

ao preparo de chimarrão e tereré. 

Materiais e métodos: amostras comerciais de Ilex paraguaiensis para o preparo 

de chimarrão e tereré foram adquiridas. O chimarrão foi preparado vertendo 

água aquecida na erva para chimarrão a ~90ºC e filtrados após 5 minutos. O 



tereré foi preparado vertendo água a ~10ºC e filtrados após 5 minutos. Ambos 

foram preparados na concentração de 5g/L. A quantificação de açúcares 

redutores e não redutores se deu pelo método do ácido 3-5-dinitrossalicílico, 

segundo método proposto por MALDONADE (2013). Os resultados foram 

expressos em mg de açúcares/ml de extrato. A quantificação de fenólicos se 

deu  segundo metodologia proposta por Bonoli et al., (2004). Os resultados 

foram expressos em mcg (microgramas) de Equivalentes de Ácido Gálico 

(EAG) por ml de extrato através da interpolação das absorbâncias em curva 

analítica de ácido gálico. A atividade antioxidante foi avaliada por sequestro de 

radicais livres pelo radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH), segundo 

metodologia adaptada por Pereira et al., (2012), tendo seus resultados 

expressos pelo cálculo da CE50, que é a concentração eficiente do extrato em 

inibir 50% do DPPH do meio reacional. Todos os testes foram feitos com 03 

repetições aleatórias de amostras, cada repetição realizada em triplicata. A 

análise estatística realizada foi o teste de ANOVA de dois fatores, seguido do 

teste de Tukey, com nível mínimo de significância de 5%, através do programa 

estatístico Graphpad Prism 7.0. 

Resultados: O teor médio de açúcares das amostras do chimarrão foi de 0,56 ± 

0,09 mg/ml de redutores e 0,75 ± 0,18 mg/ml de não redutores, enquanto das 

amostras de tereré foi de 0,29 ± 0,05 mg/ml de redutores e 0,29 ± 0,04 mg/ml 

de não redutores, sendo o chimarrão significativamente maior em açúcares 

redutores e não redutores comparado ao tereré (p<0,001). O  teor médio de 

fenólicos totais das amostras de chimarrão foi de 490,13 ± 14,15 mcg EAG/ml, 

enquanto das amostras de tereré foi de 142,53 ± 8,19 mcg EAG/ml, tendo o 

chimarrão maior teor de fenólicos que o tereré (p<0,001). Na atividade 

antioxidante a CE50 obtida com as amostras de chimarrão foi de 51,9 ± 3,29 

mcg/ml, enquanto com o tereré foi de 246,9 ± 7,5 mcg/ml, mostrando, com isto, 

maior poder antioxidante do chimarrão. Conclusão: o chimarrão apresentou 

maior teor de fenólicos totais, açúcares redutores e não redutores e atividade 

antioxidante, podendo esta diferença ser explicada pelo uso de água quente, 

que possui um poder extrator maior de compostos bioativos que a água fria. 
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Introdução: O concentrado proteico de soro de leite (WPC), conhecido 

popularmente como whey protein, tem sido estudado e inserido na alimentação 

de atletas e praticantes de atividade física pelo seu elevado valor nutricional 

(PATEL, 2015; DAVIES et al., 2018). Tal produto apresenta propriedades 

tecno-funcionais devido as suas características físicas, químicas e estruturais, 

atuando como emulsificante, espumante, gelificante e estabilizante sendo, 

desta forma, incluído em carnes, produtos lácteos e em produtos de 

panificação (CHEISON; KULOZIK, 2017; TEBA et al., 2017). A cúrcuma 

(Curcuma longa L.), da família Zingiberaceae, popularmente conhecida como 

açafrão-da-terra, possui como seu principal componente fenólico a curcumina, 

a qual começou a ser estudada no meio esportivo devido ao seu potencial 



antioxidante e anti-inflamatório (SETHI et al., 2015; MOHAJERI et al. 2017). 

Por ser sensível às condições alcalinas, tratamento térmico, luz, enzimas e 

oxigênio, o seu encapsulamento vem sendo realizado com a finalidade de 

melhorar a solubilidade, estabilidade e biodisponibilidade (HATCHER et al., 

2008; DAR et al., 2017). Objetivo: Obter e caracterizar um concentrado proteico 

de soro de leite (WPC) adicionado de extrato de cúrcuma por spray dryer 

(CWPC). Métodos: A cúrcuma foi adquirida de produtores rurais da cidade de 

Viçosa, MG, sendo utilizado apenas o rizoma para condução deste estudo. 

Para obtenção do extrato de cúrcuma utilizou-se método analítico da NBR 

13624. O soro foi ultrafiltrado no laticínio Sérvulo, localizado em Senador 

Firmino, MG. O retentado foi seco em spray dryer (GEA, modelo Minor 

Production) com temperatura do ar de entrada de 180 °C e temperatura do ar 

de saída 85 °C ± 2 °C. Foram produzidos um concentrado proteico de soro de 

leite (WPC) e um concentrado proteico de soro de leite adicionado de extrato 

de cúrcuma (CWPC). A distribuição do tamanho das partículas foi realizada por 

meio do analisador de difração a laser acoplado ao módulo de análise líquida. 

A caracterização da morfologia foi realizada por meio da Microscopia Eletrônica 

de Varredura. A colorimetria foi avaliada conforme a escala CIELa*b*. Os 

espectros Raman foram obtidos utilizando um espectrômetro FT-Raman 

equipado com detector Ge refrigerado com nitrogênio líquido. Resultados: O 

extrato de cúrcuma apresentou 12 g de curcumina/100 mL e a cúrcuma 

apresentou 1,01 g de curcumina/100 g em base seca. Os produtos obtidos, 

WPC e CWPC, apresentaram morfologia esférica, particulada com pontos de 

aglomeração. A adição do extrato de cúrcuma não modificou a estrutura dos 

pós. O CWPC apresentou direcionamento para a coloração amarela. As 

isotermas de sorção indicaram não haver diferença no formato da curva e que 

ambos absorvem a mesma magnitude de água. A presença do extrato de 

cúrcuma no CWPC modificou o espectro Raman do WPC. Conclusão: Foi 

possível desenvolver um CWPC por spray dryer com maior qualidade 

nutricional, sem que fossem alteradas as características morfológicas, 

estruturais e o estado amorfo do WPC. 
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INTRODUÇÃO 

Pesquisa de mercado é uma investigação que provê informações necessárias, 

por meio de identificação, coleta, análise e disseminação de informações que 

auxiliam na tomada de decisões, na identificação e resolução de problemas 

(MALHOTRA, 2006). 

Os resultados obtidos com a pesquisa permitem que as empresas possam 

segmentar seus mercados, definir o público-alvo, posicionar seus produtos, 

desenvolver estratégias de venda, tendo conhecimento das necessidades e 

desejos de potenciais consumidores (IRIGARAY et al., 2009). 

 

OBJETIVO 



Realizar uma pesquisa de mercado de modo a auxiliar no conhecimento do 

potencial mercado para um biscoito aperitivo salgado com adição de bagaço de 

malte em substituição parcial à farinha de trigo. 

 

MÉTODOS 

Para obtenção de dados primários foi realizada a aplicação de questionário 

estruturado, com potenciais consumidores de Alegre - ES, escolhidos de forma 

aleatória. 

A amostragem foi definida de acordo com o público-alvo, utilizando uma 

equação  (GONÇALVES et al., 2013), totalizando 195 entrevistados. 

 

RESULTADOS  

Dos 195 entrevistados 74% eram do sexo feminino e 26% do sexo masculino.  

Em relação a faixa etária, a maioria dos entrevistados possuíam idades entre 

20 e 24 anos (44,17%) e entre 25 e 29 anos (23,31%). 

Quanto a renda mensal familiar, a maioria dos respondentes recebem de 1 a 3 

salários mínimos (51,43%).  

Entre os entrevistados, 54,02% possuem o ensino superior incompleto como 

nível de escolaridade, 10,34% ensino superior completo e 13,22% ensino 

médio completo. 

Em relação ao consumo de biscoitos salgados, 91% dos entrevistados 

consomem e apenas 9% não consomem. Quanto à frequência de consumo, 

39,6% consomem mais de uma vez por semana, 22,6% uma vez na semana, 

14,6% duas vezes por mês e 16,5% uma vez por mês. 

Em relação ao consumo de produtos integrais, 75% afirmaram consumir e 25% 

responderam que não consomem. As respostas da frequência de consumo 

revelaram que a maioria dos entrevistados (62,5%) consome mais de uma vez 

por semana, 10,9% uma vez por semana, 14,1% duas vezes por mês e 11,7% 

uma vez por mês. 

Na avaliação dos biscoitos integrais disponíveis no mercado a maioria avaliou 

como ”Bons” (50%), seguido por “Razoavelmente bons” (38%), “Ruins” (7%) e 

“Muito bons” (5%).  



Dentre as opções de biscoitos salgados integrais existentes, o sabor 

“Tradicional” foi apontado como o mais preferido pelos respondentes (49,75%) 

seguido do sabor “Ervas finas” (27,14%) e “Queijo” (13,57%). Os apimentados 

(4,52%) e outros sabores (5,03%) foram indicados com menor preferência. 

Os resultados da intenção de compra do biscoito salgado feito com bagaço de 

malte temperado com ervas finas foram favoráveis onde, 53% dos 

entrevistados afirmaram que comprariam o produto, 30% talvez comprariam e 

apenas 17% não comprariam. 

 

CONCLUSÃO 

O público alvo do biscoito salgado tipo aperitivo são pessoas que possuem o 

hábito de consumir esse tipo de biscoito e as que se preocupam com a 

qualidade nutricional. É um produto destinado a ambos os sexos. Não há 

restrições em relação à faixa etária. 

O mercado é de tamanho médio a amplo, mostrando uma alta frequência de 

consumo e grande intenção de compra para esse tipo de produto. 
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Introdução: As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) surgem como uma 

alternativa para a realização das refeições fora do lar, e entre seus tipos estão 

os restaurantes universitários, classificados como UAN institucionais. Os 

restaurantes universitários são responsáveis por garantir uma importante 

parcela da alimentação diária dos estudantes durante o período em que o 

aluno permanece na universidade, e por isso devem atender às suas 

necessidades nutricionais, ofertando refeições que considerem, inclusive, 

aspectos sensoriais e culturais, incluindo alimentos regionais. Condutas como 

esta, além de promoverem a cultura alimentar local, podem melhorar os índices 

de aceitabilidade das preparações, visto que grande parcela da clientela já está 

habituada ao seu consumo. Objetivo: Avaliar a qualidade do cardápio, bem 

como a presença de alimentos regionais no restaurante universitário da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), localizado no município de São 

Cristóvão, Sergipe. Métodos: Foi realizado um estudo transversal, em uma 

UAN caracterizada como de grande porte, com cardápio de padrão médio, 



contando com serviço terceirizado para a produção diária de 5000 refeições, 

incluindo almoço e jantar. Para este trabalho, foi analisado o cardápio de 

almoço do mês de setembro de 2017. Os critérios de avaliação utilizados foram 

o método AQPC - Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio, 

proposto por Veiros e Proença (2003), e os resultados classificados de acordo 

com critérios positivos e negativos segundo Prado, Nicoletti, Faria (2013); e a 

presença de alimentos regionais brasileiros, analisada a partir da publicação 

“Alimentos Regionais Brasileiros”, segundo o Ministério da Saúde (2015). Os 

dados foram tabulados através do Microsoft Excel (2013) e expressos em 

percentuais a partir do cálculo da frequência relativa. Resultados: A partir do 

método AQPC somente um dia apresentou fritura, sendo nos demais as 

preparações cozidas ou assadas. O consumo de doces também ficou restrito a 

apenas um dia. No que diz respeito às carnes gordurosas, não foi observada a 

oferta das mesmas. Além desses itens, também foram analisadas a repetição 

de cores (45%), presença de alimentos ricos em enxofre (85%) e a presença 

de frutas (95%), folhosos (100%) e conservas (50%). Pode-se observar que há 

oferta de uma quantidade elevada de alimentos in natura (frutas e folhosos), 

sendo esta classificada como “Ótima”. Já a repetição de cores e a presença de 

alimentos em conserva, foram classificadas como “Regular” e a presença de 

alimentos ricos em enxofre, “Péssima”. Dos alimentos elencados como 

regionais do Nordeste na referência utilizada, 40% estavam presentes nas 

preparações planejadas no cardápio avaliado, sendo eles: acerola, banana da 

terra, cajá, caju, coco, dendê, mamão, maracujá, umbu, abóbora, quiabo, 

feijão, gergelim, mandioca, cebolinha e coentro. Conclusão: Pode-se verificar 

que as refeições ofertadas no restaurante universitário estudado estão 

adequadas qualitativamente e a oferta de alimentos regionais foi considerada 

regular, apesar de reduzida comparada à variedade de alimentos da região. 
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Introdução: O Brasil comporta grande diversidade de espécies vegetais nativas, 

porém, muitas ainda permanecem pouco estudadas ou até mesmo 

desconhecidas. Por meio de seus frutos, muitas destas espécies configuram 

importantes fontes alimentares de vitaminas, sais minerais, fibras e água, 

dentre outros compostos. Entre os frutos brasileiros pouco conhecidos 

encontra-se o da Talisia esculenta A.St.-Hil Radlk pertencente à família 

Sapindaceae, e conhecido popularmente como “pitomba”.  A pitomba é 

comercializada in natura em feiras livres nas regiões Norte e Nordeste do 

Brasil, com grande aceitação pela população da região Nordeste. Apesar do 

fruto in natura ser a principal forma de comercialização, são também 

encontrados produtos elaborados a partir da polpa da pitomba, como doces e 

licores. Estudos acerca da composição nutricional da pitomba ainda são 

escassos na literatura. 

 



Objetivo: Determinar o teor de cálcio e potássio da casca e polpa do fruto da 

Talisia esculenta A.St.-Hil Radlk.  

 

Métodos: A determinação de minerais da casca e polpa in natura foi realizada 

pelo método de espectrometria de absorção atômica com chama, em amostra 

previamente digerida. Todas as análises foram realizadas em triplicata. Os 

resultados foram expressos em média ± desvio padrão e para análise 

estatística, utilizou-se o teste t student (p<0,05). 

 

Resultados: Os teores de cálcio e de potássio da polpa de pitomba foram de 

23,00 ± 0,52 mg/100g e 91,90 ± 1,40 mg/100g, respectivamente, enquanto a 

casca apresentou 78,90 ± 0,40 mg/100g de cálcio e 223,00 ± 2,00 mg/100g de 

potássio. Para ambos os nutrientes, os valores encontrados na casca foram 

estatisticamente superiores aos da polpa (p<0,05).  

 

Conclusão: A casca e polpa da pitomba apresentam teor considerável de cálcio 

e potássio, sendo a casca com maior destaque para ambos. Levando-se em 

consideração que este é um fruto de fácil acesso para algumas populações, e 

possível fonte de minerais, vê-se como necessária a continuidade destas 

análises, com intuito de se conhecer melhor a composição deste fruto e seus 

potenciais efeitos benéficos para a saúde. 

 



 

RESUMO COPGAN - COPGAN - ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO COLETIVA 

 

 

UTILIZAÇÃO DE BAGAÇO DE MALTE NA ELABORAÇÃO DE UM 

BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO 

 

 

Bárbara Teixeira Gomes (barbaratgomes31@gmail.com) 

Emanuelly Hoffman Zanotti Peixoto (emanuelly.zanotti@hotmail.com) 

Cristina Bollis Campagnaro (crisbcampagnaro@hotmail.com) 

Silvana Medeiros Moraes (silvanamm18@gmail.com) 

Suzana Maria Della Lucia (smdlucia@yahoo.com.br) 

Cirila Ionara Almeida Araújo (ionaracirila@yahoo.com.br) 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

 Atualmente, há uma busca por alternativas viáveis de aproveitamento 

dos resíduos industriais para a geração de novos produtos. 

 O bagaço de malte é o principal resíduo da indústria cervejeira, possui 

excelentes características nutricionais, alto teor de fibras e proteínas e pode ser 

utilizado como ingrediente em vários produtos, como em biscoitos 

(CORDEIRO, 2011; FERREIRA, 2017).  

 Biscoito é um produto panificado muito aceito e consumido e com a 

capacidade de incorporar vários ingredientes à formulação sem perder suas 

características tecnológicas (ABIMAPI, 2017; MARETI et al., 2010).  

 



OBJETIVO 

 Desenvolver a formulação e caracterização físico-química e de cor de 

um biscoito aperitivo salgado com adição de bagaço de malte em substituição 

parcial à farinha de trigo, utilizando esse resíduo de valor nutricional, tendo em 

vista menos impacto ambiental, redução de custo industrial e benefício à saúde 

do consumidor. 

 

MÉTODOS 

 O processo de desenvolvimento dos biscoitos consistiu de: seleção, 

pesagem e mistura dos ingredientes; abertura e corte da massa com um molde 

(4 cm²); assamento à 180°C /20 minutos em forno. 

 Uma formulação controle foi preparada utilizando farinha de trigo, óleo 

vegetal, água, azeite de oliva, sal, ervas finas e alho em pó. Foram elaboradas 

duas formulações, uma com 50% e outra com 30% de bagaço de malte em 

substituição à farinha de trigo com base na formulação controle. 

 As análises físico-químicas (umidade, pH, acidez titulável e espessura) e 

de cor do biscoito foram realizadas no laboratório de Química de Alimentos 

(CCAE-UFES), em triplicata e os resultados expressos como média. 

Empregou-se métodos analíticos do Instituto Adolfo Lutz (2008).  

 

RESULTADOS  

 A formulação contendo 50% de bagaço não apresentou características 

favoráveis para a modelagem dos biscoitos. Decidiu-se então pela formulação 

contendo 30% de bagaço, que apresentou melhor consistência. Obteve como 

formulação final a de 47,8% de farinha de trigo, 20,4% de bagaço de malte, 

16,3% de óleo vegetal, 6,8% de água, 5,5% de azeite de oliva, 1,6% de sal, 

1,1% de ervas finas e 0,5% de alho em pó. 

 Obteve-se pH de 5,72, estando abaixo do encontrado por outros autores 

(SILVA, 2016; PEREIRA, et al., 2016), e acima do encontrado por Aquino et al. 

(2010). A acidez titulável foi de 1,058% e umidade de 5,8%, estando ambos de 

acordo com a legislação (BRASIL, 1978). A umidade foi dentro do obtido por 

outros autores (FERREIRA, 2017; CLERICI et al., 2013) e a espessura fina de 

4,83 mm, conferindo crocância ao biscoito. 



 Obteve-se para L* o valor de 57,33, menor que o encontrado por alguns 

autores (CLERICI et al., 2013; H. MAMAT et al., 2010), indicando que a cor 

escura do malte influenciou no escurecimento do biscoito.  O valor de a* foi 

7,88 e o de b* foi 20,42, caracterizando coloração mais próxima do vermelho e 

amarelo respectivamente, o que se confirmou com a análise visual.  

 

CONCLUSÃO 

 Os biscoitos apresentaram boa aparência e textura, assim os resultados 

foram satisfatórios, mostrando que o bagaço de malte é um ingrediente 

promissor, podendo ser adicionado em alimentos. Os resultados das análises 

de umidade, cor, acidez titulável e espessura estão de acordo com a legislação 

(ANVISA, 1978). 
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A nutrição, além de prover energia, engloba a dimensão imaginária entre ser 

humano e alimento. Assim, os hábitos alimentares estão em constante 

(trans)formação, sendo um processo multifatorial. Para se compreender como 

isso acontece, é necessário que uma abordagem multidisciplinar ocorra, 

avaliando-se vários aspectos relacionados à alimentação. Afinal, o que se 

come é tão importante quanto quando, onde, como e com quem se come. O 

livro de receitas culinárias pode ser importante fonte de informações relativas 

aos ingredientes, utensílios e técnicas de preparo da época em que foi escrito. 

Assim, esse trabalho busca associar nutrição e história como campos do saber, 

com o objetivo de investigar como as modificações no modo de cozinhar 

interferem na (trans)formação dos hábitos alimentares. Para isso, utilizou-se 

livros de receitas de diferentes épocas, com base em uma abordagem 

comparativa dos mesmos, para entrever mudanças e permanências. O trabalho 

apresentou caráter exploratório, sendo uma pesquisa qualitativa básica. A 

técnica de coleta empregada foi a pesquisa documental, utilizando-se as 

seguintes obras: Cozinheiro Imperial (CI), de 1843 e A Grande Cozinha de 

Ofélia (CO), de 1979. Foi realizada análise de conteúdo e as categorias de 



análises para tanto foram: i) Ingredientes principais; ii) Utensílios e 

equipamentos utilizados; iii) Unidades de medida; iv) Técnicas de preparo e v) 

Descrição das receitas. Observou-se uma redução de preparações a base de 

carnes de caça (passando de 30% em CI para 10% em CO), aumento no 

número de receitas de sobremesa à base de leite (10% em CI para 20% em 

CO), aumento de receitas à base de proteína não como prato principal (12% 

em CI e 47% em CO) e uma homogeneização da alimentação, percebida na 

redução da variedade de ingredientes citados entre as obras. Identificou-se que 

a maior parte dos utensílios citados em ambas as obras eram usados para 

servir a preparação. Além disso, identificou-se um baixo uso de 

eletrodomésticos e diversos utensílios que caíram em desuso em CO. Além 

disso, verificou-se que a técnica de preparo mais empregada nas receitas de 

ambas as obras foi o cozimento. Para medição dos ingredientes, observou-se o 

uso de utensílios na obra de Ofélia, e em CI, o uso de indicação de 

quantidades vagas ou aproximadas. Em CO, ocorreu ainda uma troca das 

medidas antigas por medidas do Sistema Internacional de Unidades. Além 

disso, as receitas passaram a ser descritas com maior detalhamento, para 

atender àqueles que não possuem habilidades culinárias. Dessa forma, foi 

possível observar nas obras indícios de (trans)formações dos hábitos 

alimentares, como a redução da variedade alimentar e a interferência da 

industrialização na alimentação habitual, percebida, por exemplo, pelo aumento 

do consumo de leite e de alimentos proteicos em preparações que não eram 

prato principal. Assim, nota-se que os livros de receitas têm papel de destaque 

na perpetuação dos hábitos ao longo do tempo e na compreensão da cultura 

alimentar de determinada época. Entretanto, faz-se necessária a avaliação de 

outros livros para compreender modificações alimentares de outros períodos 

históricos. 
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O uso da terapia nutricional enteral domiciliar (TNED) está se tornando cada 

vez mais frequente em pacientes que são incapazes de suprir suas 

necessidades nutricionais por via oral e que estão com suas atividades 

hemodinâmicas adequadas (MPHARM et al., 2018). Contudo, é necessário o 

consentimento dos familiares para a realização do tratamento no domicílio além 

de cuidadores capacitados para garantia da segurança e o manejo adequado 

da terapia. (MOREIRA et al., 2010). Neste sentido, o objetivo do trabalho foi 

realizar a avaliação da capacitação dos cuidadores de usuários em TNED por 

meio de um questionário estruturado. Para o desenvolvimento desse projeto, 

foram realizadas no período de julho de 2018 a março de 2019, visitas nos 

domicílios dos participantes com idade mínima de 18 anos, cadastrados na 

Prefeitura do município de Lavras(MG) em uso da TNED. Para a avaliação da 

capacitação dos cuidadores, foi utilizado um questionário estruturado, 



composto por questões sobre o número de cuidadores, nível de escolaridade, 

treinamento, e grau de relacionamento com o paciente. Foram avaliados 43 

cuidadores cujo 97,7% (n=42) possuíam algum nível de escolaridade, enquanto 

que 2,3% (n=1) alegaram não possuir nenhum nível. Sobre os cuidados com os 

pacientes, observou-se que 74,4% (n=32) dos pacientes recebiam cuidados de 

cuidadores que não foram submetidos a nenhum treinamento específico, sendo 

que apenas 25,6% (n=11) participaram de capacitação específica. Todavia, 

não foi visto correlação do estado nutricional com a capacitação por meio de 

treinamento dos cuidadores. Ademais, verificou-se que 51,2% (n=22) dos 

cuidadores são profissionais contratados e 48,8% (n=21) foram identificados 

como membros da família. Foi possível perceber que a população avaliada 

adquiriu os conhecimentos necessários para os cuidados dos pacientes em 

TNED por meio de experiência prática, e não foi observado concordância com 

o estado nutricional. Sendo assim, é necessária a avaliação periódica de 

equipes especializadas em atenção domiciliar para a garantia do manejo 

adequado da terapia. 
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Diversos fatores podem influenciar o consumo alimentar, dentre eles, o saber e 

a forma como um indivíduo lida com o alimento. A maioria dos estudantes 

revelam comportamentos alimentares considerados pouco saudáveis, sendo 

que a baixa qualidade alimentar tem impacto sob o perfil nutricional na vida 

adulta e aumenta a ocorrência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis. 

Diante disso, pretendeu-se, neste estudo, avaliar a habilidade culinária e os 

hábitos alimentares de universitários que moram com e sem os pais (grupo CP 

e SP, respectivamente). Realizou-se um estudo transversal, com abordagem 

qualitativa e quantitativa, no qual foi identificada a qualidade da alimentação e a 

habilidade culinária de universitários ingressantes no curso de graduação em 

Nutrição. Definiu-se uma amostragem não probabilística por convivência de 36 

universitários de ambos os sexos, com idade superior a 18 anos. Aplicou-se 

questionário validado e auto preenchido contendo informações espaço-

temporais, dados antropométricos, informações relacionadas à qualidade da 

alimentação e habilidades culinárias relacionadas à alimentação saudável. Os 

dados foram analisados por testes descritivos. Todos os participantes do grupo 

SP afirmaram saber cozinhar, sendo que para o grupo CP esse número foi de 



83,3%. A disponibilidade de frutas, verduras e legumes (FVL) foi maior no 

grupo CP (86,8%) do que no grupo SP (72,91%). Observou-se um melhor 

resultado na confiança e no consumo de FLV frescos no grupo CP, o que vai 

de encontro ao fato de que os estudantes que moram com os pais possuem 

uma melhor relação com os alimentos in natura e um melhor hábito alimentar. 

Na avaliação do conhecimento de termos e técnicas, os estudantes do grupo 

SP obtiveram um índice de 56,94%, enquanto entre os voluntários do grupo CP 

o índice médio foi de 61,11%. Estes valores contradizem a ideia central de 

alguns autores acerca das pesquisas com universitários, que relacionam o fato 

de morar sem os pais com um melhor conhecimento e aprimoramento das 

habilidades culinárias. Na avaliação dos hábitos alimentares observou-se que 

66,7% do grupo SP nivele classificado como moderadamente inadequado, 

enquanto o 55,6% do grupo CO possui hábitos saudáveis.  Este resultado 

expressa que o grupo CP obteve uma melhor avaliação da qualidade da 

alimentação em relação a SP.  De forma geral, observou-se que universitários 

que moram com os pais tiveram melhores resultados para os índices e escalas 

de disponibilidade e comportamento culinário e qualidade da alimentação 

superior, levando à corroboração da relação positiva entre a presença da 

habilidade culinária e os hábitos alimentares saudáveis. Além disso, este 

estudo contrariou outros trabalhos que afirmaram que universitários que não 

residem com os pais possuem melhor habilidade culinária por serem 

responsáveis pela própria alimentação. Tais resultados demonstram a 

necessidade da implantação de medidas e programas de educação alimentar e 

nutricional que fomentem o interesse pelo desenvolvimento de habilidades 

culinárias em universitários que não moram com os pais, como forma de 

prevenir e/ou melhorar inadequações nos hábitos alimentares. 
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Introdução - O Guia Alimentar para a População Brasileira é um instrumento de 

apoio e incentivo às práticas alimentares saudáveis, referência para ações de 

Educação Alimentar e Nutricional (EAN). Sua implementação deve utilizar 

estratégias atuais e inovadoras, como as de mobile health, consideradas 

promissoras para adolescentes. 

 

Objetivo - Avaliar uma intervenção nutricional inovadora de promoção de 

alimentação saudável via smartphone, baseada no Guia Alimentar para a 

População Brasileira entre adolescentes de escolas aderidas ao Programa 

Saúde na Escola (PSE) do Distrito Federal. 

 

Métodos - Trata-se de estudo a ser realizado em quatro fases: I) Elaboração e 

validação das mensagens de promoção de alimentação saudável: corresponde 

à identificação de mensagens curtas de promoção de alimentação adequada e 



saudável voltadas para adolescentes; identificação da ferramenta tecnológica 

considerada mais atrativa para veicular as referidas mensagens, sendo 

consideradas, a priori, SMS (Short Message Service), WhatsApp® ou aplicativo 

próprio para envio de notificações periódicas; e validação dessas mensagens 

por meio de grupos focais com nutricionistas e com adolescentes; II) 

Construção do aplicativo para smartphone, que irá veicular as mensagens 

validadas na intervenção, e de instrumentos de coleta de dados de 

autopreenchimento sobre idade, sexo, renda familiar, escolaridade materna, 

consumo alimentar, estágios de mudança de comportamento, conhecimento 

sobre alimentação e autoeficácia para adoção de práticas saudáveis; III) 

Intervenção nutricional, por meio de estudo randomizado, com grupos controle 

e intervenção, entre adolescentes da 3º série do ensino médio de escolas 

públicas urbanas aderidas ao PSE no DF. Formam a amostra desse estudo 11 

escolas com 3.118 adolescentes distribuídos em 90 turmas. Adolescentes dos 

grupos intervenção deverão acessar a ferramenta tecnológica, indicada na 

Fase I. A intervenção será baseada na veiculação de mensagens de promoção 

de alimentação saudável, em dias alternados, durante 14 semanas. Ambos os 

grupos serão avaliados antes e após a intervenção, com análise do impacto 

realizada com teste de Wilcoxon e Mann Whitney, de forma a avaliar o 

consumo alimentar, estágios de mudança de comportamento, conhecimento 

sobre alimentação e autoeficácia para adoção de práticas saudáveis; IV) 

Avaliação da memorização das mensagens enviadas durante a intervenção 

nutricional por meio de questionário para os adolescentes do grupo intervenção 

sobre a lembrança dos conteúdos abordados no estudo, quatro e cinco 

semanas após o término da intervenção. Esta pesquisa é financiada pela 

Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), Edital nº 03/2018 

Demanda Espontânea. 

 

Resultados esperados - Espera-se desenvolver uma ferramenta tecnológica na 

área da saúde que possa promover práticas alimentares saudáveis entre 

adolescentes do DF, ampliando sua autonomia para fazer escolhas alimentares 

adequadas. Espera-se que o Guia Alimentar possa assumir seu papel como 

ferramenta de EAN. Dado a escassez de recursos pedagógicos voltados para a 

promoção de alimentação saudável entre adolescentes no país, espera-se que 

este estudo possa contribuir com a construção de um material de fácil 

compreensão, utilizado nessa faixa etária com esse fim. Espera-se também 

que este estudo sirva de referência teórico-metodológica de subsídio para 



outras iniciativas de EAN, em especial estratégias que tenham como base 

ferramentas de mobile health. 
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Introdução: A Atenção Básica (AB) é desenvolvida por meio de práticas de 

cuidado integrado e gestão, democráticas e participativas, sob a forma de 

trabalho em equipe multiprofissional e dirigidos à populações em territórios 

definidos. Busca-se que a equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e 

Atenção Básica (Nasf-AB), multiprofissional e interdisciplinar, seja membro 

orgânico da Atenção Básica, vivendo integralmente o dia a dia nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS).  O profissional da Nutrição, inserido no Nasf-AB 

compartilha responsabilidades que permeiam conceito de saúde ampliado, 

assim é preciso refletir sobre como cada profissional de saúde do Nasf-AB, 

Equipes de Saúde da Família (eSF) e Equipes de Atenção Básica (eAB), pode 

contribuir para a construção de um entendimento abrangente sobre a 

alimentação. No município de Itapema realizamos uma capacitação nas UBS, 

com enfoque nos fatores que influenciam as escolhas alimentares. Objetivo: 

Relatar uma experiência acadêmica vivenciada em campo prático das 

Nutricionistas do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da 

Família (PRMSF) da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), sob a 



perspectiva da educação permanente, instituída no fluxo de atendimento às 

necessidades da rede de atenção básica. Método: Trata-se de um experiência 

vivenciada em campo prático do PRMSF, conduzido em 8 UBS (totalizando 13 

Estratégia e Saúde da Família), sob a forma de educação permanente. O tema 

foi escolhido a partir de discussão entre a profissional nutricionista responsável 

do Nasf-AB de Itapema junto as nutricionistas residentes do PRMSF. A 

atividade foi realizada a partir de um cronograma junto a reunião de equipe em 

cada uma das oito UBS’s atendidas, com duração de uma hora e meia. A 

capacitação aconteceu em 3 momentos: vídeos com o tema alimentação e 

nutrição; meditação guiada, inspirada na prática de Mindfulness Eating, 

utilizando frutas sazonais para conectar com os sentidos da visão, tato, olfato e 

paladar e montagem de uma flor em que o miolo continha a palavra 

alimentação e junto as pétalas as palavras indústria, padrão, tempo, 

preferencia, dinheiro, acesso, orientação, motivação. O número de 

participantes ficou restrito aos profissionais de saúde presente no dia da 

atividade. Resultados: Foram realizadas 8 capacitações com a participação de 

um mínimo de 7 e um máximo de 28 profissionais de saúde. A sátira dos 

vídeos apresentados reforçou a ideia do quanto o terrorismo nutricional 

praticado pelos profissionais de saúde atrapalha no processo de cuidado em 

saúde. Houve percepção dos participantes sobre o modo como estão se 

alimentando, do quanto estão afastados da atenção plena ao ato de comer. Os 

três momentos geraram reflexão e discussão sobre a relação nutricionista-

paciente-sociedade, o modo de acolher as demandas de alimentação e 

nutrição da população respeitando a individualidade do sujeito. Conclusão: 

Consideramos a importância de repensar o modo de atuação enquanto 

profissional de saúde, e para além disso trazer considerações aos usuários 

com a perspectiva de um atendimento embasado na saúde coletiva e 

promoção de saúde, espaço que constrói conhecimentos e quebra paradigmas 

engessados que não trazem benefícios nem para o usuário, tampouco para o 

profissional e o sistema de saúde. 
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O Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) para as 

Políticas Públicas unificou em 2012 o conceito de EAN, direcionando as ações, 

porém, estudos indicam que o modo de realizar a EAN não modificou-se. 

Compreender os conhecimentos, atitudes e comportamentos dos profissionais 

implica conhecer as representações que possuem dos objetos e fins aos quais 

almejam atingir, e indica a importância de estudar-se as representações sociais 

de quem as realiza. A análise das representações dos nutricionistas do NASF-

AB sobre EAN poderá auxiliar na compreensão da execução de suas práticas 

educativas, e permitirá encontrar as razões das práticas ainda não terem se 

adequado ao Marco de Referência. Objetivo: analisar as representações 

sociais de nutricionistas do NASF-AB sobre a EAN. Metodologia: tratou-se de 

estudo descritivo, com base na Teoria das Representações Sociais (TRS), 

delineado com método qualitativo de pesquisa, realizado com 31 nutricionistas 

lotadas no NASF-AB de Belo Horizonte, a partir de entrevistas e questionário 

semiestruturado. Para determinar o tamanho amostral, utilizou-se amostragem 

probabilística aleatória estratificada com intervalo de confiança de 90%. 

Analisaram-se as variáveis dos questionários com distribuição de frequência, e 



os dados das entrevistas a partir da análise de conteúdo. Resultados: 

recolheram-se representações sociais das entrevistas realizadas, agrupando-

as em quatro categorias: EAN é ensinar, educar e orientar para alimentação 

saudável; EAN é mudar hábitos, práticas e comportamento; EAN é gerar 

autonomia; EAN é experimentar e trocar experiências. As duas primeiras 

categorias possuem representações sociais ancoradas no paradigma 

biomédico de saúde, com representações sociais de EAN normativas por 

privilegiarem a transmissão de informações sobre características nutricionais 

dos alimentos e por relacionarem a modificação de comportamentos e hábitos 

alimentares à reeducação nutricional. As representações sociais das demais 

categorias ancoram-se no paradigma biopsicossocial, por levarem em 

consideração as características sociais, culturais e subjetivas dos participantes 

dos processos educativos, porém, a abordagem a determinados temas na 

perspectiva do profissional em detrimento da do participante, remete também 

ao paradigma biomédico em saúde. Em ambas as representações sociais com 

caráter biopsicossocial, observa-se a convivência na prática destes 

profissionais de duas racionalidades que se pautam em matrizes 

epistemológicas distintas e, muitas vezes, antagônicas, o que pode revelar uma 

tentativa de ruptura com os modelos hegemônicos da educação em saúde, 

contrapondo-se à tendência dominante de desenvolver práticas educativas que 

constituam modos específicos de subjetivação baseados na normatividade e na 

homogeneização dos participantes. Deste modo, interpreta-se que o 

investimento em uma educação pela via do sensível e da experimentação, 

decorre neste estudo muito mais da intenção de romper com um modelo 

dominante reconhecidamente frágil em termos da produção de respostas, do 

que propriamente de uma compreensão da educação dentro de um outro 

enquadramento teórico segundo o qual a aprendizagem acontece pela 

decifração de signos. Considerações finais: espera-se que esta pesquisa 

contribua para reflexões sobre como a EAN é realizada no NASF-AB, e 

propicie discussões de práticas de EAN que privilegiem experimentações, 

despertando sentidos, convocando à invenção de novos modos de 

subjetivação e, consequentemente, à produção de conhecimento. 
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Introdução: Criado no início da década de 90, o Programa Nacional de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) foi idealizado a partir de experiências 

baseadas em informações e orientações de saúde para prevenção de doenças. 

O programa é uma importante ferramenta para fortalecer a ligação entre 

atenção primária e comunidade. Residir na própria área de atuação é uma 

prerrogativa do trabalho dos ACS, o que deixa o profissional em maior contato 

com a comunidade. É crescente a atenção sobre o desenvolvimento do 

trabalho dos ACS e sua influência para a saúde mental desse servidor. 



Segundo estudos, a carga de trabalho referente ao ofício de ACS atuam sobre 

o sujeito causando danos físicos e psíquicos. Tem-se avaliado a penosidade 

relacionada ao trabalho dos ACS, os quais rotineiramente caminham longos 

percursos, algumas vezes sob condições climáticas desfavoráveis, trabalham 

em áreas de risco, visitam locais insalubres, presenciam situações de violência 

e vulnerabilidade nas famílias que acompanham. Os transtornos mentais 

comuns (TMC) constituem sintomas de depressão, ansiedade, queixas de 

irritabilidade, cansaço, esquecimento, falta de concentração, sono ruim, dores 

de cabeça e outros que sobrecarregam de forma importante a saúde física, 

emocional e mental das pessoas. Os TMC englobam não só os transtornos 

depressivos ansiosos, como também o sofrimento emocional sem causa 

específica. Além disso, a sensação de impotência e poder de resolutividade 

limitado deste profissional em relação aos problemas das famílias sob sua 

responsabilidade podem ser apontados como importante fator de stress. 

Objetivo: Avaliar a prevalência de TMC entre agentes comunitários de saúde 

de um município do interior de Minas Gerais. Metodologia: Foram avaliados 

123 ACS de ambos os sexos. A presença de TMC foi avaliada utilizando-se o 

instrumento Self Reporting Questionnaire 20 (SRQ-20) desenvolvido pela 

Organização Mundial de Saúde. As 20 questões são referentes aos últimos 

trinta dias e foi adotado o ponto de corte de 8 pontos ou mais para TCM 

presente. Este estudo faz parte do projeto “Modos de vida de Agentes 

Comunitários de Saúde de um município do interior de Minas Gerais-MG”, 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Resultados: Na amostra avaliada 

91,8% eram mulheres e 8,2% homens. Foi encontrada prevalência de 38,2% 

de TCM entre os ACS, destes 89,3% dos casos são de mulheres, e 10,7% em 

homens. Conclusão: Os resultados da pesquisa mostraram prevalência de 

TMC em ACS maior do que em uma população não atuante na saúde básica 

ou em populações em situação de vulnerabilidade. Mas ainda faz-se 

necessária mais robustez nos estudos sobre a saúde mental deste público, 

bem como a ampliação da discussão sobre a síndrome de burnout em 

trabalhadores da rede pública de saúde. Este estudo pode oferecer dados para 

que os municípios incluam nos planos de gestão e de saúde maior atenção à 

saúde psicossocial de seus trabalhadores, principalmente naqueles da atenção 

básica. 
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Introdução: A Fibrose Cística(FC) é uma doença genética autossômica 

recessiva, consequência de uma disfunção da proteína reguladora da 

condutância transmembrana da FC(CFTR). Os portadores de FC constituem 

uma população de difícil manejo nutricional devido sua elevada demanda 

energética associada, muitas vezes, a quadros de má absorção, má digestão e 

inapetência. 

Objetivo: Relatar o resultado da intervenção nutricional, complementando o 

tratamento tradicional de um paciente portador de FC atendido em um centro 

de referência. 

Relato de Caso: PBSS, masculino, 10 anos, portador de FC e em 

acompanhamento multiprofissional desde 04/2015. No dia 8/10/2018 paciente 



relatou inapetência alimentar, constipação intestinal e dor abdominal. Em 

avaliação antropométrica de rotina, a massa corporal(MC), estatura(EST), 

dobra cutânea trícipital(DCT) e perímetro braqueal(PB) foram respectivamente 

23,6kg, 138cm, 3mm e 13,8cm. O índice de massa corporal(IMC) foi de 

12,3kg/m2, sendo a avaliação do índice IMC/Idade(IMC/I) classificado como 

"magreza acentuada"(Zscore:-3,42). Recordatório alimentar de 24h indicou 

consumo elevado de carboidratos, alimentos ultraprocessados(biscoitos, 

achocolatado, pães, etc.) e insuficiente de proteínas. Como conduta, foram 

realizadas orientações nutricionais com objetivo de educar o paciente e família 

sobre a importância da ingestão energética adequada além do estímulo ao 

consumo maior de fontes proteicas e lipídicas por meio de receitas e 

substituição de alimentos processados por fontes mais adequadas desses 

nutrientes(leite, manteiga, azeite, carnes, etc). Também foi prescrita 

suplementação alimentar com aporte diário de 627,7kcal(˜35% do gasto 

energético total). Os responsáveis por PBSS, inicialmente, demonstraram 

resistência em cumprir as condutas estabelecidas. Em retorno(19/11/2018), 

apesar da adesão às orientações nutricionais, paciente manteve a queixa de 

dor abdominal e constipação, sendo indicada a internação do mesmo no qual 

foi identificado obstrução intestinal com suspeita diagnóstica de Doença de 

Crohn. Paciente permaneceu sob observação da equipe de nutrição, seguindo 

com prescrição dietética hipercalórica e hiperproteica via oral. Após alta 

hospitalar paciente retornou ao ambulatório(19/11/2018). Observou-se melhora 

da MC(+1,9) e do padrão alimentar(fracionamento das refeições, maior 

ingestão proteica, uso adequado da suplementação e execução das receitas 

alimentares sugeridas). Também foi observado 11kgf em teste de força por 

meio de dinamometria manual(DM). As orientações nutricionais foram 

reforçadas e mantida a suplementação. Por fim, em 14/01/2019, observou-se 

MC de 30,8kg(+7,2), DCT de 6mm(+3), PB de 17,5cm(+3,7) e DM de 

14kgf(+3). O índice IMC/I foi classificado como "eutrofia"(Zscore:-0,44) além de 

manutenção do padrão alimentar da consulta anterior. 

Resultados: Apesar da resistência inicial dos responsáveis à terapêutica do 

paciente, a adesão às orientações no decorrer das consultas colaborou na 

melhora do estado nutricional com evolução positiva da antropometria e da 

qualidade da alimentação. 

Conclusão: As atividades de educação nutricional com o paciente e família 

foram fundamentais na adesão das condutas nutricionais, com consequente 

melhora do estado nutricional avaliado por meio de antropometria. A má 



nutrição na FC é um dos mais graves e difíceis desafios podendo levar a 

desnutrição com consequente aumento do risco de mortalidade. A intervenção 

nutricional adequada em conjunto com a atenção multidisciplinar auxilia na 

adesão às orientações sendo fundamentais para o bom estado nutricional, 

melhora da função pulmonar, qualidade de vida e sobrevida do paciente. 
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Introdução: O desequilíbrio entre bactérias patogênicas e bactérias protetoras 

da microbiota intestinal, ou seja, alteração da permeabilidade intestinal ou 

disbiose intestinal provocam alterações na função visceral, sensibilidade, 

motilidade e permeabilidade intestinal, como é o caso dos portadores de 

Saturnismo. Intoxicação por chumbo ou saturnismo pode provocar 

complicações relacionadas em vários sistemas, como o gastrointestinais 

(disbiose, por exemplo), no muscular, no neurológico, no hematopoiético, no 

renal, dentre outras complicações. A exposição ocupacional a longo prazo em 

atividades como soldagem e mineração, ingestão água e alimentos 

contaminados e, uma que era menos comum, porém atualmente tem se 

tornado mais comum, são por acidentes com projétil por arma de fogo 

(fragmentos de chumbo alojados no corpo humano) são fatores causais do 

saturnismo. É conveniente conhecer novos casos, bem como entender a 

evolução do quadro e suas presumíveis complicações para que saibamos 

como proceder e tratar corretamente o paciente. Objetivo: avaliar e estudar um 

paciente com quadro de disbiose intestinal e desnutrição grave (IMC = 16,9 

Kg/m² com perda de 28 kg), secundário ao quadro de Saturnismo. Metodologia: 

Trata-se de relato de caso de saturnismo causado por projetil de arma de fogo 



alojado na cavidade torácica por mais de trinta anos, onde foi empregado o 

tratamento da disbiose intestinal e desnutrição grave por meio de dieta 

hipercalórica e hiperproteica, com aporte adequado de fibras solúveis e 

insolúveis, vitaminas, minerais e compostos bioativos com ação antioxidante, 

dentre eles: carotenoides, vitamina C e flavonóides. Resultados: Com melhora 

progressiva da aceitação alimentar, houve evolução do peso e do quadro de 

disbiose (nível 1 na escala de Bristol, constipação intestinal grave, com 

evacuações uma vez por mês, dentre outros sintomas). Houve aumento do 

número de evacuações para o nível 4 na escala de Bristol (consistência 

normal), ou seja, passando de uma vez por mês para três vezes por semana. 

Conclusão: Diante da dietoterapia praticada, observou-se melhora da disbiose 

intestinal, regulação da frequência e consistência das evacuações e 

recuperação 5,3 kg durante a internação. 
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Introdução: Pacientes internados em unidade de terapia intensiva (UTI), 

geralmente apresentam anorexia e inabilidade de alimentar-se por via oral 

durante dias ou meses, havendo recomendação de terapia nutricional enteral 

(TNE) e/ou parenteral (TNP) (BORGES et al., 2015). A TNE é de extrema 

relevância para  estes pacientes, pois em geral manifestam estresse 

metabólico elevado, com intenso catabolismo proteico (TEIXERA et al., 2006). 

O acompanhamento diário da proteína calculada versus prescrita versus 

infundida é uma avaliação de identificação das causas da oferta da dieta 

enteral abaixo do previsto (SANTANA et al., 2016). Portanto, o objetivo deste 

estudo foi avaliar o suporte nutricional proteico calculado, prescrito e ofertado 

aos pacientes internados na UTI. Metodologia: estudo de caráter 

observacional, retrospectivo, a partir de dados existentes na instituição, 

realizado na UTI l de um hospital da zona da mata mineira, no período de 

janeiro a junho de 2018. Foram incluídos pacientes com idade maior ou igual a 

19 anos, de ambos os sexos, que receberam TNE exclusiva por pelo menos 72 

horas. A necessidade proteica, foi calculada a partir das recomendações da 

Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral (SBNPE) (2011), para 

pacientes graves. Preconizou-se a recomendação 1,2 – 1,5 g ptn/kg/dia 



catabolismo moderado e 1,5 a 2,0 g ptn/kg/dia em pacientes hipercatabólicos. 

Foram analisadas a meta nutricional proteica, calculada, prescrita e infundida 

dos pacientes internados. Utilizou-se como referencial de adequação, valores 

superiores a 80% (GOMES, et al., 2017). Resultado: Participaram 94 

pacientes,54,26% do sexo masculino. A meta proteica calculada, prescrita e 

infundida foi respectivamente 1,36, 1,24, 1,19 g/kg. O percentual de adequação 

foi de 91,18% (calculado x prescrito), 95,97% (prescrito x infundido) e 87,50% 

(calculado x infundido). Contudo, apresentaram médias diferentes entre si 

(p<0,001). Conclusão: A média proteica calculada, prescrita e infundida 

estiveram acima do mínimo recomendado, sendo estes valores adequados. 

Embora a adequação proteica foi maior que 80% para todos os índices, as 

médias foram significativamente diferentes. Portanto, faz-se necessário melhor 

acompanhamento da prescrição e infusão da dieta, visando melhorar a oferta e 

adequação à necessidade do paciente. Referências Bibliográficas: BORGES, 

V. C. et al. Terapia Nutricional Enteral Precoce. In: TOLEDO, Diogo; CASTRO, 

Melina. Terapia Nutricional em UTI. Rio de Janeiro: Rubio, 2015. cap.11. p. 91-

96. GOMES, R.S. et al. Qualidade da terapia nutricional enteral em unidades 

de terapia intensiva. BRASPEN, Maranhão, v.32, n.2, p.165-169, 

2017.SANTANA, N.M.A. et al. Inadequação calórica e proteica e fatores 

associados em pacientes graves. Revista de Nutrição, Campinas, v. 29, n. 5, p. 

645-654, 2016.Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral. Terapia 

Nutricional no Paciente Grave. Projeto Diretriz, 2011.TEIXEIRA, A.C.C., et al. 

Terapia Nutricional Enteral em Unidade de Terapia Intensiva: Infusão Versus 

Necessidades. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, São Paulo, v. 18, n. 4, 

p. 331-336, 2006. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - NUTRIÇÃO CLÍNICA 

 

 

ANÁLISE DA FREQUÊNCIA DO CONSUMO DE ALIMENTOS CONTENDO 

LACTOSE E TRIGO POR ALUNOS PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA 

DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PRATICANTES DE HIDROGINÁSTICA. 

 

 

Sara Patrícia Lima Vilela (saravilelass@gmail.com) 

Letícia Frata Fiorillio (lfrata65@gmail.com) 

Saene Marcondes Jacobina (saenemarcondes@gmail.com) 

Elton Alves De Andrade (eltonalves65@hotmail.com) 

Dsc. Ana Carolina Pinheiro Volp (anavolp@gmail.com) 

 

 

 

 

 

Introdução: Grande parte da população não necessita restringir ou eliminar 

alimentos que contenham glúten e lactose, entretanto, muito se tem debatido a 

respeito do seu consumo, especialmente por indivíduos intolerantes ou 

alérgicos. Por outro lado, muitos indivíduos sem diagnóstico estão retirando tais 

alimentos da sua dieta com o objetivo de reduzir calorias e ter um “corpo da 

moda”. Os mesmos acabam, por muitas vezes, desenvolvendo deficiências 

nutricionais importantes, pois tais alimentos também são fontes de proteínas 

importantes ao desporto, além de cálcio e fósforo, que são fundamentais ao 

praticante de atividade física. Objetivo: Conhecer a frequência de consumo de 

alimentos contendo trigo e leite, por alunos praticantes da modalidade de 

hidroginástica, de um programa de extensão universitária (UniverCidade 

ConvidAtiva) da Universidade Federal de Mato Grosso. Métodos: Estudo 

transversal, quantitativo, com coleta de dados secundários. Tabulou-se dados 

de dieta, a partir de instrumento de questionário de freqüência alimentar, 



validado e padronizado para a população cuiabana, onde o consumo diário é 

estimado como frequência × tamanho da porção para cada alimento. A 

frequência é divida em 8 itens sendo: mais de 3 vezes por dia; 2 a 3 vezes por 

dia; 1 vez por dia; 5 a 6 vezes por semana; 2 a 3 vezes por semana; 1 vez por 

semana; 1 a 3 vezes por mês; nunca ou quase nunca. Os alimentos analisados 

foram os que apresentam em sua composição o trigo (macarrão; pão francês; 

bolo simples; bolo recheado; biscoito ou bolacha doce, recheada ou salgada; 

pizza; salgados do tipo risoli, kibe, pastel, empada, coxinha; pão de cachorro 

quente e de hambúrguer; e leite (lactose) e seus derivados (leite, manteiga, 

iogurte, queijo, coalhada e requeijão. Resultados: Foram avaliados dados de 86 

alunos participantes do programa. Em análises de frequência, apenas um 

alimento contendo trigo, pão francês, era consumido mais que 3 vezes ao dia. 

Todos os alimentos avaliados eram consumidos pelo menos 1 vez na semana. 

Dentre todas as frequências, “nunca ou quase nunca” apresentou maior 

frequência de consumo para todos os alimentos. Em relação ao leite, apenas 1 

consome mais de 3 vezes ao dia, 19 alunos não consumem queijo, e 42 não 

consomem iogurte. Todos os alimentos foram consumidos 1 vez por dia.  

Conclusão: Conhecer os dados de dieta é fundamental para que os 

profissionais possam guiar ações educativas frente ao padrão alimentar e 

alimentos específicos. Isso contribui para implementar e adicionar saúde e 

bem-estar aos alunos praticantes de modalidade de hidroginástica. Esses 

alimentos fazem parte do convívio social e proporcionam prazer ao serem 

ingeridos na companhia de família e amigos, porém tudo deve ser feito de 

forma equilibrada. 
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Introdução: Os carotenóides são corantes naturais que desempenham um 

papel importante na prevenção de doenças degenerativas. Entre os 

carotenóides importantes para a saúde, destacam-se a luteína e a zeaxantina, 

xantofilas que se acumulam na mácula, parte central da retina, região de maior 

acuidade visual. São encontradas predominantemente nos vegetais amarelos, 

alaranjados, vermelhos, verdes e brancos; tais como nectarina, laranja, 

mamão, pêssego, brócolis, couve de bruxelas, repolho, couve-flor, ervilha, 

milho, rúcula. Objetivo: Conhecer a frequência do consumo de alimentos fonte 

de luteína e zeaxantina por alunos praticantes da modalidade de hidroginástica 

de um programa de extensão universitária (UniverCidade ConvidAtiva). 

Métodos: Estudo transversal, quantitativo, com coleta de dados secundários. 

Tabulou-se dados de dieta, a partir de instrumento de questionário de 



frequência alimentar (QFA), validado e padronizado para a população 

cuiabana, onde o consumo diário é estimado como frequência × tamanho da 

porção para cada alimento. A frequência é divida em 8 itens sendo: mais de 3 

vezes por dia; 2 a 3 vezes por dia; 1 vez por dia; 5 a 6 vezes por semana; 2 a 3 

vezes por semana; 1 vez por semana; 1 a 3 vezes por mês; nunca ou quase 

nunca.Os alimentos analisados de acordo com o QFA foram: repolho, couve ou 

acelga;  rúcula, almeirão ou agrião; couve-flor ou brócolis; laranja ou tangerina; 

mamão; e vegetais enlatados como milho e ervilha. Resultados: Foram 

avaliados dados de 86 alunos participantes do programa e em análise, todos os 

alimento era consumido de 2 a 3 vezes ao dia. As frutas citadas eram 

consumidas mais de 3 vezes ao dia, e todos os alimentos analisados eram 

consumidos de 2 a 4 vezes na semana. E o relato de “nunca ou quase nunca” 

também esteve presente no consumo alimentar, de pelo menos 50% dos 

participantes. Conclusão: Conhecer o consumo alimentar é fundamental para 

que os profissionais da área da saúde possam guiar ações educativas frente ao 

padrão alimentar e alimentos específicos, contribuindo para a melhoria da 

saúde e bem-estar aos alunos praticantes da modalidade de hidroginástica, 

visto que grandes partes dos participantes apresentam idade acima de 50 

anos, bem como a redução do risco de desenvolver várias doenças crônicas 

não transmissíveis, dentre as quais inclui doenças cardiovasculares e 

aterotrombóticas e degeneração macular relacionada á idade. 
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Diversas doenças levam muitos indivíduos a viverem com algum tipo de 

restrição alimentar, sendo um fator limitante dos pontos de vista nutricional e 

social. A técnica dietética colabora com qualidade de vida destes pacientes, 

adequando suas necessidades à uma alimentação prazerosa. O objetivo desse 

trabalho foi elaborar preparações saborosas e adequadas para um paciente 

adulto com restrições alimentares. A realização deste trabalho se refere a uma 

atividade avaliativa da disciplina Técnica Dietética II do curso de Nutrição da 

Universidade Federal de Viçosa. Os alunos deveriam escolher, adaptar, testar 

e executar três preparações:  uma salgada, uma líquida e uma doce, para um 

paciente (hipotético): celíaco, diabético, hipertenso, com colesterol elevado e 

em hemodiálise. As preparações foram avaliadas por uma banca composta por 



três professores de nutrição. A avaliação consistiu em uma apresentação sobre 

a escolha de cada preparação e ingredientes utilizados, seguida por 

degustação. A banca conferiu notas aos atributos sensoriais (gosto, textura, 

temperatura, cor e impressão global) e outros parâmetros (aparência da 

refeição, adequação ao paciente, fichas técnicas, técnicas dietéticas utilizadas 

e explicação oral), utilizando uma escala hedônica estruturada de 5 pontos, na 

qual 5 corresponde a “gostei muito” e 1 corresponde a “desgostei muito”. As 

preparações apresentadas foram: torta marguerita de couve-flor com queijo 

minas frescal (salgada), sopa de legumes com coentro (líquida) e sequilhos de 

coco com geleia de abacaxi diet (doce). Para se adequar às particularidades do 

paciente e características sensoriais, a massa da torta marguerita foi acrescida 

de queijo muçarela e temperos naturais para conferir mais sabor e melhorar a 

aceitação, e a água de cozimento da couve-flor foi descartada. Para a 

preparação líquida, a água de cozimento dos legumes da sopa também foi 

descartada para reduzir o teor de potássio, além de terem sido utilizados 

diversos temperos naturais para diminuir o uso de sal e os ingredientes foram 

liquidificados. Já os sequilhos foram feitos com leite de coco e polvilho doce, 

cobertos com geleia de abacaxi produzida de forma caseira e com 

edulcorantes ciclamato de sódio e sacarina sódica. Na preparação salgada, os 

quesitos da análise sensorial “gosto”, “textura”, “cor” e “impressão global” 

tiveram média 5 e o item “temperatura” teve média 4. Na preparação líquida, 

“gosto”, “textura”, “cor” e “impressão global” tiveram média 5 e “temperatura” 

teve média 4,3. A preparação doce teve médias de 4,7 para os itens “gosto” e 

“temperatura”, 2,7 para “textura” e 4 para “impressão global”. Os parâmetros 

“aparência da refeição”, “adequação ao paciente”, “fichas técnicas”, “técnicas 

dietéticas” e “explicação oral” se referiam às três preparações juntas e 

obtiveram média de 4,8. A partir dos resultados obtidos, pôde-se concluir que 

as preparações torta marguerita de couve-flor, sopa de legumes com coentro e 

sequilho de coco com geleia de abacaxi podem ser indicadas para paciente 

celíaco, diabético, hipertenso, com colesterol elevado e em hemodiálise, 

adequando-se às especificidades nutricionais e, ao mesmo tempo, sendo 

refeições saborosas, favorecendo a qualidade de vida desses pacientes. 
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Introdução: A desnutrição é comumente diagnosticada em indivíduos com 

câncer e está associada a maiores taxas de morbimortalidade, além de gerar 

atrasos ou mesmo interrupção do tratamento. Indivíduos com tumores 

localizados na região da cabeça/pescoço estão dentre os que apresentam 

maior risco nutricional. Dessa forma, é mandatório que todos que iniciarão uma 

terapia antineoplásica, sejam submetidos à avaliação nutricional criteriosa para 

que a intervenção dietética seja instituída mais rapidamente possível, caso 

necessário. O ângulo de fase (AF°) é considerado um indicador prognóstico, 

que está associado à qualidade, tamanho e integridade celular sendo, portanto, 

uma medida potencial para detectar alterações nutricionais precoces. Contudo, 

sua utilização como indicador de estado nutricional permanece em discussão. 

Objetivo: Avaliar a aplicabilidade do AF° e do ângulo de fase padronizado 

(AFP) como indicador do estado nutricional. Métodos: Estudo transversal 

realizado com 53 indivíduos com câncer de cavidade oral em pré-tratamento 

oncológico, admitidos no Instituto Nacional de Câncer (INCA/RJ). Foram 



avaliados: peso, estatura, dobra cutânea tricipital, perímetro do braço, 

albumina, pré-albumina, proteína C reativa (PCR), interleucina-6; 

posteriormente, calcularam-se IMC, CMB e o índice PCR/albumina. O AF° foi 

determinado diretamente pela bioimpedância elétrica. Posteriormente foi 

calculado o AFP, usando como ponto de corte o valor de <-1,65 (preditivo de 

mortalidade). A concordância entre os métodos de avaliação foi verificada pelo 

coeficiente kappa (Software SPSS). Resultados: A população de estudo foi 

composta, em sua maioria, por homens (79,2%) com tumores em estadiamento 

avançado (77,3%). Os tipos mais prevalentes foram tumores de língua (49,1%), 

assoalho da boca (18,9%) e gengiva (13,2%). A perda de peso foi referida por 

77,4% dos indivíduos, sendo classificada como grave em 45,3% dos casos 

(=10% em 6 meses). Segundo IMC, 35,8% apresentavam algum grau de 

desnutrição/magreza. A média do AF° e do AFP foi estatisticamente menor 

(p<0,05) em indivíduos diagnosticados como desnutridos pelo IMC e com 

depleção nutricional segundo classificação da CMB, albumina e pré-albumina. 

Aqueles com risco nutricional de acordo com o índice PCR/albumina 

apresentaram menores médias do AF° e AFP, porém sem diferença estatística. 

Tanto o AF° quanto o AFP apresentaram correlação positiva e significativa com 

IMC, CB, CMB, PCT, albumina e pré-albumina. Correlação inversa e 

significativa foi observada entre AF° e perda de peso. Considerando o ponto de 

corte do AFP, os indivíduos que apresentaram AFP <-1,65, tinham a média do 

IMC e CMB significativamente menores que aqueles com AFP >-1,65. Usando 

a mediana do AF° da população em estudo para categorização (AF°=6,4), 

observou-se que aqueles com AF°<6,4, apresentaram IMC, CMB e albumina 

significativamente inferiores aos que tinham AF° =6,4. Quanto ao nível de 

concordância entre os métodos de avaliação (kappa), o AF° apresentou 

concordância fraca, porém significativa com IMC, albumina e com o índice 

PCR/albumina. Conclusão: O AF apresentou boa correlação com os 

indicadores de estado nutricional usados rotineiramente, sendo observados 

valores inferiores entre indivíduos desnutridos e em risco nutricional, sugerindo 

assim, sua utilização como possível indicador de alterações nutricionais.  No 

entanto, mais estudos são necessários para definição de pontos de cortes 

específicos para diferentes grupos populacionais. ReBEC: U1111-1177-3678. 
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O estado nutricional afeta diretamente a evolução clínica de pacientes 

hospitalizados (ACUNÃ and CRUZ, 2004). A desnutrição é frequentemente 

encontrada no ambiente hospitalar e apresenta, principalmente, as seguintes 

complicações: piora da resposta imunológica e no processo de cicatrização, 

aumento no tempo de internação e maior mortalidade (Correia and Waitzberg, 

2003) . Considerando a alta prevalência de desnutrição entre pacientes 

hospitalizados, cerca de 50% segundo o IBRANUTRI (Correia et al., 1998), a 

aplicação de métodos de triagem nutricional para reconhecer aqueles 

pacientes em risco nutricional de forma precoce torna-se essencial. Sendo 

assim, conhecer o método mais eficaz para aplicação e detecção do risco 

nutricional em cada ambiente hospitalar é fundamental para que o mesmo 

desempenhe o papel esperado. Deste modo, o presente estudo teve como 

objetivo comparar dois métodos de triagem nutricional aplicados em pacientes 



hospitalizados. A triagem nutricional foi realizada nas alas de internação de 

uma unidade Hospitalar da cidade de Lavras – MG, durante o período de 

outubro de 2017 até abril de 2018 . Trata-se de um estudo transversal onde a 

avaliação foi realizada por meio de dois métodos de triagem nutricional: a) 

adaptação do NRS-2002 (Nutritional Risk Screening), questionário proposto 

pela Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo (European Society 

for Clinical Nutrition and Metabolism – ESPEN); b) Mini Avaliação Nutricional 

(MAN), também recomendado pela ESPEN. Foram avaliados 201 pacientes 

com idade média de 62,9 anos e prevalência do sexo feminino de 61,6% 

(n=124), destes, 35,3% (n=71) foram classificados com risco nutricional por 

ambos os protocolos. A MAN se mostrou mais sensível, detectando o risco 

nutricional em 53,3% (107) dos pacientes, a NRS por sua vez, detectou o 

mesmo em apenas 39,8% (n=80) dos pacientes. Nos indivíduos classificados 

como risco nutricional, em ambos os protocolos, o tempo de internação médio 

foi de 24,0 ± 19,5 dias, sendo que, quando comparados os dois protocolos, 

este tempo foi diferente entre eles, sendo maior nos pacientes classificados 

como risco pela NRS 2002 (23,7 dias) do que nos pacientes classificados pela 

MAN (21,3 dias).  Demonstrando assim que possivelmente a detecção precoce 

do risco nutricional nestes indivíduos possibilitou uma intervenção nutricional e 

alta com maior rapidez aos pacientes classificados como risco pela MAN. A 

idade média diferente do que se esperava também foi maior nos indivíduos 

classificados como risco pela NRS2002 (72,5anos) do que por aqueles 

classificados pela MAN (68,9 anos). Conclusão: Nossos resultados sugerem 

que os dois métodos avaliados diferem entre si, porém ainda são necessários 

estudos complementares para concluir qual dos dois métodos seria mais 

indicado para detectar o risco nutricional nesta unidade hospitalar, de modo a 

possibilitar a realização de ações precoces de atenção nutricional para 

manutenção/recuperação do estado nutricional prevenindo possíveis 

complicações e diminuindo o tempo de internação. 
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INTRODUÇÃO: Estudos recentes mostram crianças e adolescentes de 

diversos países com alta prevalência de hipovitaminose D, sendo considerado 

um problema global em todas as faixas etárias, mesmo em países que 

recebem luz solar durante o ano todo. Historicamente, baixas concentrações 

circulantes de vitamina D, mais especificamente a 25 hidroivotamina D (25 

(OH) D) têm sido utilizadas no diagnóstico clínico de raquitismo por deficiência 

de vitamina D em crianças, mas recentemente, a baixa concentração da 25 

(OH) D tem sido associada a outras condições de saúde, como as doenças 

cardiovasculares. Vários estudos revelaram uma associação entre a deficiência 

de 25(OH)D e a presença de doenças cardiovasculares em adultos. Entretanto, 

na população infanto-juvenil Brasileira os dados ainda são incipientes. 

OBJETIVO: Verificar a associação das concentrações plasmáticas de 25(OH)D 



com o perfil lipídico em crianças e adolescentes saudáveis. METODOLOGIA: 

Estudo transversal com dados preliminares de 282 crianças e adolescentes de 

6 a 18 anos, de ambos os sexos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa em Humanos da Universidade Federal do Espírito Santo. Análise 

de covariância (ANCOVA) foi utilizada para testar a associação linear entre a 

25(OH)D como variável categórica (deficiente <20ng/ml; insuficiente =20ng/ml 

e <30ng/ml; suficiente = 30ng/ml)) e os valores de colesterol total (CT), LDL-c, 

não-HDL-c e triglicerídeos ajustado para idade e percentual de gordura 

corporal. Diferença significante foi considerada como P<0,05. As análises 

foram realizadas com o softaware SPSS 21. RESULTADOS:  Amostra foi 

constituída de 153 meninos (54,3%). A proporção de excesso de peso 

(obesidade e sobrepeso) foi de 13,0% para o sexo masculino e 9,3% para o 

sexo feminino. A proporção dos participantes que apresentou baixa 25(OH)D 

foi de 49,7%  para o sexo masculino e 55,0% para o sexo feminino. Para o 

sexo masculino o CT foi maior nos participantes deficientes para a 25(OH)D 

comparados com os suficientes (168 ± 5,0 vs. 145 ± 21 mg/dl, P= 0,024), assim 

como o LDL-c (99 ± 50 vs. 76 ± 19 mg/dl, P= 0,018) e o não-HDL-c (120 ± 55 

vs. 96 ± 20, P= 0,021), enquanto não houve diferença nos triglicerídeos. Para o 

sexo feminino, nenhuma associação foi detectada entre as categorias de 

25(OH)D e as concentrações das frações lipídicas. CONCLUSÃO: Foi 

observada uma alta proporção de crianças e adolescentes com hipovitaminose 

D em ambos os sexos. Também foi detectada uma associação entre deficência 

de Vitamina D e aumento nas frações lipídicas, e no sexo masculino, essa 

assosiação foi positiva. Esses resultados sugerem que a deficiência de 

Vitamina D ocorre mesmo em locais com incidência de raios solares o ano todo 

e sugerem que a deficiência de vitamina D pode ter efeitos negativos sobre os 

parâmetros lipídicos com aumento do risco cardiovascular em idades precoces. 
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Introdução:  o excesso da adiposidade abdominal em conjunto com o baixo 

grau de inflamação do tecido adiposo crônico promove alterações como, 

hipertrofe disfunções no perfil secretório dos adipócitos e parece contribuir com 

alteração no metabolismo dos carboidratos, ocasionando alterações 

metabólicas como por exemplo a resistência à insulina. Objetivo:  avaliar e 

associar a adiposidade visceral com o perfil glicídico de jovens adultos com 

excesso de peso. Métodos:  estudo transversal, realizado com indivíduos de 16 

a 29 anos de ambos os sexos, atendidos em um ambulatório de obesidade e 

hipertensão da cidade de Juiz de Fora – MG. Foi avaliado peso, altura, índice 

de massa corporal, espessura do tecido adiposo visceral através da 

ultrassonografia e parâmetros bioquímicos como glicemia em jejum, insulina e 

hemoglobina glicada. A correlação foi testada com o coeficiente de correlação 

de Pearson. Todas as análises foram realizadas no software SPSS, versão 

20.0 A significância adotada foi de p < 0,05. Resultados:  a amostra composta 

por 105 indivíduos, com idade média de 22,9 ± 3,02 e IMC médio de 38,72 ± 



6,01. Em relação ao perfil glicídico, 11,2% e 21,2% apresentaram a glicemia 

em jejum e a hemoglobina glicada acima da normalidade, respectivamente.  De 

acordo com o HOMA-IR, 40% apresentaram resistência à insulina e 80,4% 

obesidade abdominal visceral (espessura da adiposidade visceral >7cm). 

Através da análise estatística, evidenciou-se uma associação da adiposidade 

visceral com a insulina (p=0,012) e HOMA-IR (p=0,014). Não houve associação 

com a glicemia em jejum (p=0,357) e a hemoglobina glicada (0,634). 

Conclusão: esses dados corroboram o papel etiopatogênico da gordura visceral 

no desenvolvimento de distúrbios da glicose e no processo de desregulação 

metabólica, através da resistência à insulina. Assim, a análise e avaliação da 

gordura abdominal visceral em indivíduos obesos possibilita identificação de 

pacientes com maior risco de desenvolver diabetes tipo 2 e outras doenças 

crônicas não transmissíveis que também podem estar relacionadas. 
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Introdução: Práticas alimentares parentais são estratégias utilizadas a fim de 

controlar a alimentação dos filhos. Considerando que na fase pré-escolar, 

algumas crianças apresentam dificuldades alimentares, as práticas alimentares 

parentais são comumente utilizadas no intuito de melhorar o consumo de 

alimentos. No entanto, tais práticas podem ter tanto efeitos positivos quanto 

negativos sobre o consumo. Objetivo: Avaliar a associação das práticas 

alimentares parentais com a aversão à frutas, verduras e legumes de pré-

escolares. Métodos: Estudo transversal, realizado com pais/responsáveis e 

crianças de 4 a 6 anos, matriculadas em escolas privadas e filantrópicas de 

Aracaju/SE. As práticas alimentares parentais foram avaliadas por meio do 

Comprehensive Feeding Practices Questionnaire (CFPQ). Foram utilizadas 



perguntas das sub-escalas: Pressão para comer;  Comida como recompensa;  

Ambiente; Orientação sobre Alimentação Saudável; Controle da criança. As 

respostas aos itens mencionados anteriormente foram obtidas pela escala de 

Likert, conforme grau de concordância de “concordo totalmente” a “discordo 

totalmente”, ou pela escala de frequência de 5 pontos, variando de “nunca” a 

“sempre”. A presença das práticas avaliadas foi identificada por aqueles que 

responderam de “concordo totalmente” a “concordo” ou “sempre” a 

“frequentemente”. A aversão à frutas, verduras e legumes foi identificada 

através de uma pergunta específica sobre quais alimentos a criança tinha 

dificuldade para comer, e foram consideradas avessas aquelas cujos 

pais/responsáveis afirmaram haver dificuldade para comer frutas, verduras e 

legumes. Para os testes estatísticos utilizou-se o Teste Qui-Quadrado, quanto 

as análises o nível de significância adotado foi p<0,05. O estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe sob o 

nº do parecer 1.961.341. Resultados: Amostra final foi composta por 730 

crianças, sendo 50,3% do sexo feminino e idade média de 62,5 (DP 8,0). Em 

relação às práticas alimentares parentais utilizadas, 98,9% dos pais fazem 

pressão para seus filhos comerem; 34,4% utilizam recompensas para que seus 

filhos comam mais; 92,9% têm acesso e disponibilidade a alimentos não 

saudáveis em casa; todos fazem orientações sobre alimentação saudável para 

seus filhos e 63,9% permitem que seus filhos tenham controle do que irão 

comer. Entre as crianças, 22,7% possuíam aversão às frutas, enquanto que 

51,9% possuíam aversão às verduras e legumes. Observou-se associação 

significativa do uso de recompensa para comer (p=0,012), bem como do maior 

controle da alimentação pela criança (p=0,045), com a aversão aos verduras e 

legumes. Não foram constatadas associações das outras práticas alimentares 

parentais com a aversão às frutas, verduras e legumes. Conclusão: Práticas 

alimentares parentais de recompensa e controle alimentar pela criança estão 

relacionadas com aversão à legumes e verduras entre os pré-escolares. 

Apesar da impossibilidade de estabelecer uma relação de causalidade entre 

estes comportamentos, faz-se necessário orientar os pais quanto ao risco do 

uso de práticas alimentares coercitivas para o agravamento de aversões. 

Apoio: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/Universidade 

Federal de Sergipe (PIBIC) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES). 
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Introdução: A migrânea (ou enxaqueca) é um tipo de cefaleia de intensidade 

moderada a intensa de fisiopatologia ainda não totalmente esclarecida. 

Concentrações séricas de vitaminas e minerais específicos parecem estar 

associadas com o desenvolvimento de migrânea, no entanto poucas são as 

investigações acerca da adequação do consumo alimentar nesta população e a 

relação do consumo com a gravidade da doença.  

Objetivo: Avaliar a associação entre dados antropométricos e consumo de 

calorias e nutrientes específicos com a gravidade da enxaqueca, por pacientes 

diagnosticados com a doença.  

Métodos: Estudo transversal, realizado no Ambulatório de Cefaleias do Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, o qual incluiu indivíduos 



adultos diagnosticados com migrânea. Foram coletados dados 

sociodemográficos e de saúde por meio de questionário semiestruturado. 

Avaliou-se a composição corporal a partir da aferição de peso, altura, 

circunferências abdominal, de cintura e quadril e bioimpedância elétrica. O 

consumo alimentar foi avaliado por meio de registro alimentar de três dias e 

digitalizado no software Brasil Nutri®. As recomendações do Institute of 

Medicine (IOM) foram adotadas para análise da adequação do consumo de 

energia, macronutrientes e micronutrientes. A gravidade da doença foi avaliada 

por meio da aplicação do questionário Migraine Disability Test (MIDAS). Tal 

questionário avalia o número de dias em que a migrânea interferiu na 

capacidade de realizar determinadas atividades nos últimos três meses.  

Resultados: Noventa e cinco pacientes foram envolvidos no estudo (n= 95) 

com idade média de 32,9 ± 9,5 anos, sendo 85,3% do sexo feminino. A maioria 

dos indivíduos apresentou consumo insuficiente de calorias (63,2%), magnésio 

(87,4%), cobre (51,6%) e vitamina A (57,9%). Em paralelo a isso, observamos 

correlação negativa entre o consumo de magnésio (R= -0,32; P=<0,01), ferro 

(R= -0,29; P=<0,01), zinco (R= -0,29; P=<0,01) e cobre (R= -0,23; P=0,02), 

vitamina B2 (R= -0,22; P=0,04) e vitamina B6 (R= -0,23; P=0,02) e a gravidade 

da doença. Os demais micronutrientes avaliados não correlacionaram com a 

escala MIDAS. A gravidade da migrânea também teve correlação negativa com 

o consumo calórico (R= -0,25; P=0,01) e os macronutrientes carboidrato (R= -

0,19 P=0,05) e proteína (R= -0,29; P= <0,01). No entanto, o consumo de 

lipídeo foi classificado como excessivo por 31,6% dos indivíduos. As variáveis 

antropométricas não correlacionaram com a gravidade da doença.  

Conclusão: Os resultados deste estudo sugerem que a composição dietética 

pode influenciar na gravidade da enxaqueca. Este resultado reforça a 

necessidade de intervenções dietéticas personalizadas para os pacientes com 

migrânea que sejam focadas no fornecimento adequado de nutrientes 

específicos que podem influenciar a gravidade da doença. 
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INTRODUÇÃO: O consumo de alimentos ultraprocessados (UPP), 

caracterizados por alto conteúdo de gordura saturada e trans, sódio e açúcares 

de adição, têm crescido nos últimos anos, principalmente devido à praticidade 

e baixo custo que estes alimentos possuem. OBJETIVO: Avaliar a associação 

do consumo de UPP com excesso de peso e fatores sociodemográficos em 

indivíduos com risco cardiometabólico. METODOLOGIA: Estudo transversal 

com 325 indivíduos (135 homens/ 190 mulheres, 43 ± 16 anos), atendidos no 



Programa de Atenção à Saúde Cardiovascular da UFV – PROCARDIO-UFV 

(ReBEC id: RBR-5n4y2g). Dados sociodemográficos, clínicos, antropométricos 

e bioquímicos foram coletados mediante consulta dos prontuários. O consumo 

de UPP foi determinado mediante aplicação de um recordatório 24h e 

classificação NOVA (2016). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da UFV (Of. Ref. nº 066/2012/CEPH) e todos os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As 

variáveis de interesse foram testadas mediante modelos de regressão de 

Poisson e regressão logística multinominal. RESULTADOS: O consumo de 

UPP esteve diretamente associado com prevalência do excesso de peso obtida 

pelo IMC (RP= 1,000084; p=0,018) e de acúmulo de adiposidade central 

avaliada pela RCQ (RP=1,000214; p=0,016), independentemente de sexo e 

idade. Em relação aos fatores sociodemográficos como idade, sexo, renda, 

escolaridade e estado civil, aqueles indivíduos solteiros, divorciados ou viúvos 

tiveram um maior consumo de UPP (RRR= 0,9993029; p=0,002), comparados 

àqueles comprometidos (casados/união estável), independente do sexo. Além 

disso, o consumo de UPP esteve associado com idade, com maior ocorrência 

entre adultos, comparado aos idosos (RP= 0,9983659; p=0,020) independente 

do sexo. CONCLUSÃO: No presente estudo, o consumo de UPP esteve mais 

presente nos indivíduos com excesso de peso, e quanto aos fatores 

sociodemográficos, em adultos e naqueles não comprometidos, indicando a 

necessidade de estratégias de educação alimentar e nutricional que atinjam 

esses grupos em específico para redução do consumo desses alimentos e, 

consequente prevenção das doenças crônicas.  AGRADECIMENTOS: 

Agradecemos a todos os voluntários que participaram deste estudo e a equipe 

PROCARDIO-UFV pela excelente assistência técnica. Este projeto teve o apoio 

financeiro da CAPES (Código 001); FAPEMIG e CNPQ. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - NUTRIÇÃO CLÍNICA 

 

 

ASSOCIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E PRESENÇA DE RISCO 

CARDIOMETABÓLICO  E RESISTÊNCIA INSULÍNICA E GLICEMIA DE 

JEJUM EM ADOLESCENTES 

 

 

Lívia Carvalho Sette Abrantes (li.viasette@hotmail.com) 

Núbia De Souza De Morais (nubia.s.morais25@gmail.com) 

Silvia Eloiza Priore (sepriore@gmail.com) 

 

 

 

 

 

Introdução: Marcada por intensas transformações sociais, psicológicas e 

biológicas, a adolescência é o período intermediário à infância e à fase adulta. 

Os hábitos de vida adquiridos ao longo dos anos, tendem a se manter durante 

a vida.  Os inadequados, como o sedentarismo, tabagismo e dieta pobre em 

fibras e em nutrientes, podem ser fatores de risco para doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), bem como a resistência insulínica e alterações 

bioquímicas.Objetivo: Diante disso, o objetivo desse estudo foi avaliar a 

associação entre o estado nutricional e o risco cardiometabólico, com a 

resistência insulínica  e a glicemia de jejum, em adolescentes de Viçosa- MG. 

Metodologia: O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa, com número de parecer 

2.879.661. A amostra foi de 1190 adolescentes, de 10 a 19 anos, das zonas 

urbana e rural. A coleta de dados foi feita de 2002 a 2017. Aferiu-se o peso,  a 

estatura e o perímetro da cintura. O Índice de Massa Corporal (IMC) foi 

calculado e classificado de acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(WHO),2007. Com os dados de perímetro da cintura e estatura, calculou-se a 

relação cintura estatura (RCE). Valores de RCE = 0,50, independente da idade 



e do sexo, foram considerados como presença de risco cardiometabólico. A 

resistência insulínica foi calculada através do Homeostasis model assessment-

insulin resistance (HOMA-IR) e a glicemia foi coletada após jejum de 8 

horas.Os dados foram analisados no Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) for Windows versão 20.0, e verificou-se associação da RCE e 

do IMC com o HOMA – IR e a Glicemia de Jejum pelo teste Qui-quadrado de 

Pearson. Adotou-se significância estatística de 5% (p<0,05). Resultados: 

Encontrou-se associação entre IMC e HOMA–IR (p<0,05), e IMC e glicemia de 

jejum ( p=0,002). Adolescentes com excesso de peso tem 7,4 e 5,1 vezes mais 

chance de apresentarem resistência insulínica e valores elevados de glicemia 

de jejum respectivamente. Além disso, a RCE também esteve associada tanto 

ao HOMA – IR (p<0,05) quando à Glicemia de jejum (p=0,001). Adolescentes 

com risco cardiometabólico tem 8,0 vezes mais chance de apresentarem 

resistência insulínica e 5,8 vezes mais chance de terem glicemia de jejum 

elevada. Conclusão: Desse modo, a resistência insulínica e a glicemia de jejum 

alterada estão mais presentes naqueles com excesso de peso e risco 

cardiometabólico. Esses fatores de risco são modificáveis, reforçando a 

importância da avaliação antropométrica e da promoção de hábitos de vida 

saudáveis, principalmente nesta população, considerando que a adolescência 

é uma fase da vida em que os hábitos alimentares e de estilo de vida são 

consolidados. 

 

Apoio: Programa de Pós-graduação em Ciência da Nutrição ( PPGCN), 

CAPES, FAPEMIG e CNPq. 
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Introdução: As práticas alimentares parentais desempenham um papel central 

na formação do comportamento alimentar de pré-escolares. Práticas 

coercitivas, como a oferta de recompensas e a pressão para comer, geram 

experiências negativas e uma relação ruim das crianças com o alimento, 

enquanto que práticas estruturadas contribuem para que as crianças façam 

melhores escolhas alimentares. O baixo nível de escolaridade materna pode 

ser um fator que influencia na adoção de práticas alimentares inadequadas, 

podendo afetar negativamente o hábito alimentar infantil.  

 



Objetivo: Avaliar a relação da escolaridade materna com as práticas 

alimentares adotadas por pais de pré-escolares. 

  

Métodos: Trata-se de um estudo transversal desenvolvido no município de 

Aracaju/SE, no período entre julho a dezembro de 2017. O estudo foi realizado 

com pais de crianças de 4 a 6 anos, de ambos os sexos, nas escolas de 

educação infantil filantrópicas e privadas, com turno integral. Para avaliar as 

práticas alimentares parentais, aplicou-se 5 subescalas do Comprehensive 

Feeding Practices Questionnaire (CFPQ): “Pressão para comer”; “Comida 

como recompensa”; “Disponibilidade e acesso a alimentos não-saudáveis”; 

“Orientação sobre Alimentação Saudável” e “Controle pela criança”. As 

respostas foram obtidas pela escala de Likert, conforme grau de concordância 

(“concordo totalmente” a “discordo totalmente”) ou por meio da escala de 

frequência de 5 pontos, variando de “nunca” a “sempre”. A duas categorias 

superiores foram utilizadas para identificar a presença das práticas avaliadas. A 

escolaridade materna foi avaliada a partir de um questionário semiestruturado e 

classificada em baixa/média escolaridade aquelas mães que tinha até o ensino 

médio e alta escolaridade mães com ensino superior completo ou incompleto. 

Utilizou-se o Teste Exato de Fisher com nível de significância p<0,05. O estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Sergipe com o parecer 1.961.341.  

 

Resultados: A amostra final foi composta por 714 pais de pré-escolares 

provenientes de 22 escolas (17 privadas e 5 filantrópicas). Dessas, 32,5% 

foram classificadas com baixa/média escolaridade. No que se refere às práticas 

alimentares parentais utilizadas, observou-se que as mães com alta 

escolaridade pressionavam mais seus filhos para comer e permitiam maior 

controle da criança sobre a alimentação do que as mães de baixa/média 

escolaridade (p=0,022; p=0,045, respectivamente). Em relação ao uso de 

recompensas alimentares, mães de menor escolaridade adotavam mais esta 

prática (p<0,001). Sobre as práticas alimentares estruturadas, mães com 

baixa/média escolaridade orientavam menos seus filhos sobre alimentação 

saudável (p=0,016) e possuíam um ambiente com maior acesso e a 

disponibilidade aos alimentos não saudáveis (p=0,008).  

 



Conclusão: Mães com menor escolaridade adotam menos práticas alimentares 

estruturadas, enquanto que as práticas coercitivas são mais adotadas por 

mães de alta escolaridade. Dessa forma, compreende-se a importância de 

orientar os pais quanto aos aspectos intrínsecos do comportamento alimentar 

infantil e sobre práticas alimentares estruturadas, a fim de desenvolver 

estratégias que promovam a melhor relação da criança com os alimentos. 

Apoio: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. 
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Introdução: A fase pré-escolar é comumente marcada pelo desenvolvimento 

das dificuldades alimentares, em especial a recusa alimentar a qual constitui 

uma importante barreira para a promoção de hábitos alimentares saudáveis. 

Há uma grande dificuldade em fazer com que a criança aceite uma alimentação 

variada, possibilitando erros alimentares que podem estar associados a 

deficiências nutricionais com repercussões negativas no crescimento e 

desenvolvimento.  

 

Objetivo: Avaliar a associação de aspectos da recusa alimentar com o estado 

nutricional de pré-escolares.  



 

Métodos: Trata-se de um estudo transversal desenvolvido no município de 

Aracaju/SE, no período entre julho a dezembro de 2017. O estudo foi realizado 

com pais de crianças de 4 a 6 anos, de ambos os sexos, nas escolas de 

educação infantil filantrópicas e privadas, com turno integral. Para avaliar os 

diferentes aspectos da recusa alimentar, aplicou-se 4 subescalas do Child 

Eating Behaviour Questionnaire (CEBQ): “Resposta à saciedade”; “Ingestão 

lenta”; “Subingestão emocional” e “Seletividade alimentar". As respostas foram 

obtidas pela escala de frequência de 5 pontos, variando de “nunca” a “sempre”. 

A duas categorias superiores foram utilizadas para identificar a presença do 

comportamento avaliado. Foram aferidos o peso e a altura das crianças para 

obtenção escore z do índice antropométrico IMC/Idade, calculado no software 

Anthro Plus versão 3.2. Classificou-se com excesso de peso, IMC/I maior que 

+1 escore z, e sem excesso de peso os valores menores. Utilizou-se o Teste 

Exato de Fisher com nível de significância p<0,05. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe com parecer 

1.961.341.  

 

Resultados: A amostra final foi composta por 657 crianças com média de idade 

de 62,3(DP7,8) meses, 49,8% eram do sexo feminino e 69,6% frequentavam 

escolas privadas. Em relação ao estado nutricional, 35,15% dos pré-escolares 

apresentavam excesso de peso. Dentre os aspectos da recusa alimentar 

avaliados, observou-se que as crianças com excesso de peso apresentavam 

menor resposta à saciedade (p<0,001), ou seja, possuíam menor regulação do 

apetite. Além disso, necessitavam de menor tempo para realização das 

refeições, quando representado pela menor frequência de ingestão lenta 

(p<0,001), e ainda apresentavam menor subingestão emocional (p=0,001). Não 

foi encontrada associação significativa entre a seletividade alimentar e o 

excesso de peso dos pré-escolares avaliados.  

 

Conclusão: O excesso de peso entre pré-escolares esteve menos associado 

com aspectos característicos da recusa alimentar. Os pré-escolares com 

recusa alimentar comumente apresentam uma dieta monótona e de baixa 

qualidade que pode não representar alteração do estado nutricional, porém 

possivelmente a longo prazo podem acarretar em importantes carências 

nutricionais e impacto negativo no estado nutricional. 



 

 Apoio: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. 
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Introdução: Pacientes com câncer submetidos à quimioterapia apresentam 

redução da ingestão alimentar durante o tratamento, com consequente perda 

de massa muscular e diminuição da capacidade física, piora do estado 

nutricional e aumento da morbimortalidade. A medida da força de preensão 

palmar é um método simples, utilizado na prática clínica para avaliar força 

muscular e permite observar alterações nutricionais e funcionais precocemente, 

principalmente no paciente oncológico. Objetivo: Avaliar o estado nutricional 

pela Avaliação Subjetiva Global produzida pelo próprio paciente e sua 

associação com a força muscular em pacientes que realizam quimioterapia. 

Métodos: Trata-se de um estudo transversal com pacientes oncológicos adultos 

e idosos de ambos os sexos, submetidos à quimioterapia e admitidos em um 



hospital particular na cidade de Belo Horizonte (MG) no período de fevereiro a 

julho de 2018. Foram coletados os seguintes dados: sexo, idade, estatura, 

peso e calculado o Índice de Massa Corporal (IMC). Para avaliação do estado 

nutricional, foi aplicada a Avaliação Subjetiva Global produzida pelo próprio 

paciente (ASG-PPP) e realizada a medida da Força de Preensão Palmar na 

mão dominante com um dinamômetro Camry® digtal. A correlação entre as 

variáveis foi investigada pela Correlação de Spearman. O critério de 

significância estatística p<0,05 foi adotado. Os dados foram analisados no 

software SPSS (versão 23.0). Resultados: No total, foram avaliados 98 

pacientes, sendo 51% (n=50) do sexo masculino, com média de idade de 58,9 

± 16,3 anos. 21,4% (n=21) foram classificados como baixo peso segundo a 

faixa de IMC correspondente à idade. Do total, 82,6% (n=81) apresentavam 

algum grau de desnutrição segundo a ASG-PPP e 73,5% (n=72) apresentaram 

dinapenia. Foi observada associação entre dinapenia e o pior estado nutricional 

segundo a ASG-PPP (p<0,001). Conclusão: A medida de força muscular pela 

dinamometria é um método rápido, simples e não invasivo, que pode ser 

utilizado como parte avaliação nutricional, juntamente com os métodos 

objetivos e subjetivos. 
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Introdução: Os hábitos alimentares têm sido marcados pelo consumo de 

alimentos de baixo valor nutricional, em detrimento de alimentos in natura e 

minimamente processados. Acrescenta-se a isso a inatividade física e obtêm-

se como resultado uma população com excesso de peso e doenças crônicas 

associadas. Objetivo: Analisar a associação entre a razão cintura-estatura 

(RCE) e os hábitos alimentares como indicadores de risco para doenças 

crônicas, a fim de verificar a aplicabilidade da intervenção nutricional na 

prevenção de novos casos e promoção da saúde. Métodos: Trata-se de uma 

pesquisa de delineamento transversal e retrospectivo, cuja base populacional 

foi constituída por pacientes atendidos em uma Clínica Escola de Nutrição, 

situada na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. A pesquisa foi realizada 

através de 108 prontuários de pacientes de ambos os sexos, com idade entre 

19 e 76 anos, atendidos no período de 2013 a 2017. Foram utilizadas as 

variáveis sexo, idade, motivo do atendimento, peso, altura, IMC, circunferência 

de cintura e questionário de frequência alimentar (QFA). A coleta de dados foi 

realizada em abril do ano de 2018, após aprovação da Câmara de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CENPEX) da Instituição de Ensino Superior (IES) 



privada. Foram excluídos da pesquisa, os prontuários que apresentaram dados 

escassos, incompletos ou inconclusivos. Foi feita análise estatística descritiva 

dos resultados utilizando-se o Software Stata® versão 12 e para a associação 

entre RCE e QFA aplicou-se o teste Quiquadrado de Pearson (?2) considerado 

p<0,05 de significância. Resultados: Foram analisados 108 prontuários de 

pacientes dos sexos feminino (80,5%) e masculino (19,5%). Os motivos de 

atendimento encontrados foram reeducação alimentar, emagrecimento e ganho 

de massa muscular, dentre estes, o que alcançou maior predominância foi o 

emagrecimento com 50,9%, seguido de reeducação alimentar com 36,1% e 

ganho de massa muscular com 13%. Verificou-se que a maior parte da 

população estudada foi constituída por pacientes com excesso de peso 

(63,9%), sendo a procura por emagrecimento e reeducação alimentar 

proporcional ao perfil nutricional encontrado. Segundo a classificação do RCE, 

53,7% dos pacientes apresentam risco para complicações metabólicas. A 

correlação entre os hábitos alimentares a RCE foi encontrada apenas para o 

marcador “leite e derivados” como fator protetor para doenças crônicas, ou 

seja, a relação é significativa (p<0,05) e inversamente proporcional: quanto 

maior a frequência do consumo de leite e derivados, menor é o risco 

cardiovascular. Ressalta-se, entretanto, que este fato pode estar relacionado à 

versão desnatada. Conclusão: a abordagem do tema tornou-se importante para 

enfatizar o uso da RCE como preditor de risco para doenças, assim como 

verificar sua associação com hábitos alimentares determinantes para o 

diagnóstico nutricional. Os resultados desse estudo possibilita melhor êxito na 

intervenção do nutricionista frente ao controle de doenças e agravos não 

transmissíveis e à modificação do perfil nutricional da população. 
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Introdução: O Índice de Massa Corporal (IMC), atualmente, é um dos métodos 

mais utilizados para o diagnóstico nutricional, já que é baseado em uma 

fórmula matemática simples, tornando-o prático e de baixo custo. No entanto, 

ele não é capaz de identificar os diferentes tecido corporais, como músculos, 

gordura e ossos. Nesse sentindo, pode ocasionar interpretações inadequadas 

sobre o estado nutricional. Objetivo: Avaliar a associação entre o IMC ajustado 

pela massa gordurosa e os fatores de risco para doenças metabólicas em 

adultos, comparando a dissemelhança no diagnóstico em relação ao IMC 



tradicional. Metodologia: Trata se de um estudo transversal, com 364 

indivíduos com risco cardiometabólico (204 mulheres/ 160 homens, 43±16 

anos), atendidos no Programa de Atenção à Saúde Cardiovascular da UFV – 

PROCARDIO-UFV (ReBEC id: RBR-5n4y2g). O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFV (Of. Ref. nº 

066/2012/CEPH) e todos os participantes assinaram ao Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. No tratamento estatístico foi realizada a 

correlação de Pearson para avaliar a associação entre o IMC tradicional, o IMC 

ajustado e as variáveis antropométricas e bioquímicas, enquanto a regressão 

linear múltipla foi utilizada para avaliar o efeito das variáveis independentes 

sobre os valores do IMC tradicional e do IMC ajustado. Resultados: Dos 364 

participantes que compõe a amostra, 36,8% apresentam sobrepeso e 26,9% 

obesidade. Nas correlações entre o IMC tradicional e os outros parâmetros, 

observou-se uma relação positiva forte com perímetro da cintura (PC) e 

perímetro do quadril (PQ) (r=0,863; p<0.001 e r=0,794; p<0.001, 

respectivamente), já com a glicemia de jejum (GJ), pressão arterial sistólica 

(PAS) e diastólica (PAD) as correlações foram positivas, porém fracas (r=0,178; 

p=0,002 e r=0,306; p<0,001; r=0,286; p<0,001, respectivamente). Para o IMC 

ajustado os resultados foram semelhantes, de modo que o PC e PQ também 

apresentaram uma correlação positiva forte (r=0,784; p<0,001 e 0,735; 

p<0,001) e para GJ, PAS e PAD uma correlação positiva fraca (0,259; p<0,001 

e 0,268; p<0,001 e 0,243; p<0,001, respectivamente). Para a análise de 

regressão múltipla, os índices foram ajustados de acordo com sexo e idade e 

verificou-se que 73,8% (IC: 0,21 – 0,30) da variação do IMC tradicional pôde 

ser explicado pelo PC e PQ, em relação ao IMC ajustado a predição das 

variáveis foi de 98,3% (IC: 0,013 a 0,021) com PC e PQ. Conclusão: Diante da 

análise dos resultados, pode-se observar que os dois índices de massa 

corporal se mostraram bons métodos de diagnóstico do perfil corporal, no 

entanto o IMC ajustado demonstrou uma leve superioridade no poder de 

predição do estado nutricional. 
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Introdução: Segundo a Organização Mundial da saúde, as Doenças 

Cardiovasculares (DCV) são responsáveis por cerca de 17,9 milhões de mortes 

por ano, representando 31% de todas as mortes globais. A melhor maneira de 

lidar com a epidemia das DCV é prevenindo o surgimento dos fatores de risco. 

Nesse sentido, ferramentas como o índice aterogênico plasmático tem sido 

comumente utilizadas como marcador associado ao risco de doença 

coronariana, aterosclerose e dislipidemia. Objetivo: Avaliar a associação entre 

o índice aterogênico (TGL/HDL) e os marcadores de risco cardiometabólico em 

homens com excesso de peso aparentemente saudáveis. Metodologia: Foram 

recrutados cento e cinquenta voluntários do sexo masculino, com idade entre 

18 e 50 anos, índice de massa corporal (IMC) de 26-35 kg/m², aparentemente 

saudáveis. Os indivíduos selecionados foram submetidos à avaliação 

antropométrica, com aferição de peso e altura e coleta de sangue em jejum 

para dosagem plasmática de marcadores do perfil glicídico e lipídico. O 

presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 



Humanos da Universidade Federal de Viçosa (protocolo: 185/2011). Para a 

análise dos dados, foi realizado o teste de correlação Spearman ou Pearson de 

acordo com distribuição das variáveis. O Teste t para amostras independentes 

ou Teste U de Mann-Whitney foram utilizados para comparar a média das 

variáveis entre indivíduos acima e abaixo da mediana do TGL/HDL.  Os 

resultados foram expressos como média ± erro padrão da média. Foi utilizado o 

programa SPSS (versão 23.0), adotando-se um a=5%. Resultado: No presente 

estudo, foram incluídos 64 homens com idade média de 27 ± 0,9 anos, IMC de 

29,7 ± 0,3 kg/m² e TGL/HDL médio de 0,49 ± 0,03. O índice aterogênico 

plasmático TGL/HDL apresentou correlação positiva com triglicerídeos (r=0961; 

<0,001) e VLDL (r=0,957, p<0,001) e negativa com HDL (r=-0,666, p<0,001). 

Os marcadores colesterol total (r=0,155; p=0,221) e LDL (r=0,064; p=0,616) 

não apresentaram correlação com o índice aterogênico plasmático. Em relação 

aos marcadores do perfil glicídico, ambos apresentaram correlação positiva 

(glicose=0,386; p=0,001) e insulina (r=0,602; p<0,001). Além disso, observou-

se que indivíduos com maior índice aterogênico plasmático (TGL/HDL > 0,49 ± 

0,03) apresentaram significativamente maior valor de insulina (12,3 ±1,3 vs 6,9 

±0,6; p<0,001), glicose (94,7 ± 1,8 vs 89,0 ± 1,1; p=0,015), triglicerídeos (207,9 

±18,9 vs 83,6 ± 4,2; p<0,001) e VLDL (37,2 ± 2,2 vs 16,7 ± 0,8, p<0,001) e 

menor valor de HDL (34,6 ± 1,0 vs 46,8 ± 2,8, p<0,001). Conclusão: O índice 

aterogênico plasmático representa uma ferramenta importante na avaliação do 

risco cardiovascular, uma vez que está associado a tradicionais marcadores de 

risco. Mesmo em indivíduos aparentemente saudáveis, essas associações são 

evidentes destacando o potencial uso do índice em avaliações precoce do risco 

cardiovascular. 
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O uso da Internet no ambiente universitário, bem como na população geral, 

aumentou de forma drástica nos últimos anos, e isso torna os universitários um 

público vulnerável ao conteúdo compartilhado em mídias sociais. Sabe-se do 

crescente aumento de perfis fitness nesse ambiente, cujos conteúdos podem 

exercer importante influência na vida social e pessoal dos universitários, como 

menor satisfação e distorção da imagem corporal pela crença em um ideal de 

beleza ou padrão estético. Diante disso, este estudo teve como objetivo 

verificar a relação entre o tempo gasto em internet e em redes sociais 

(Instagram e Facebook) e a insatisfação corporal em estudantes da 

Universidade Federal de Ouro Preto. Foi realizada uma coleta de dados online 

com os alunos da Universidade Federal de Ouro Preto. A insatisfação corporal 

foi avaliada pelo Body Shape Questionaire (BSQ). O uso de internet foi 

avaliado pelo Internet Addiction Test (IAT), e o tempo gasto por dia no 

Instagram e Facebook foi avaliado por meio de perguntas pré-estruturadas, 

com valores crescentes, de “Menos de 10 minutos ” a “fico o dia todo 

conectado”, as quais foram representadas por valores de 1 a 5.  Foram 

avaliados 554 estudantes, dos quais 53,8% eram do sexo feminino, 85% 

faziam uso de Instagram  e 86,3% de Facebook. Quanto à insatisfação 



corporal, 35,2% apresentaram algum grau de insatisfação. A média de idade foi 

de 24,6 ± 6,29 anos. A insatisfação foi positivamente associada ao uso de 

internet (r = 0,400 e p< 0,001),  bem como com o tempo gasto em Instagram (r 

= 0,390 e p < 0,001) e no Facebook (r = 0,178 e p, 0,001. A insatisfação 

corporal foi maior em quem tinha Instagram (p<0,001), mas não diferiu em 

quem tinha Facebook (p= 0,064). Foi possível observar que o tempo gasto na 

internet e nas redes sociais exerce impacto sobre a insatisfação corporal dos 

estudantes. Sendo assim, é importante estar atento ao crescente uso das 

redes sociais e do modo de vida online já que a insatisfação corporal pode 

gerar desfechos mais severos como o desenvolvimento de transtornos 

alimentares e depressão em estudantes universitários. 
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INTRODUÇÃO: A obesidade é uma doença multifatorial e representa um 

problema nutricional de grande ascensão na população mundial. 

Simultaneamente, a deficiência de vitamina D, também é considerada um 

problema de saúde pública e tem se correlacionado com o sobrepeso e 

obesidade. Evidências sugerem que valores inadequados da vitamina D em 

indivíduos com sobrepeso e obesidade, possa estar ligada a fixação nos 

adipócitos devido à sua lipossolubilidade, diminuindo assim a biodisponibilidade 



na circulação. OBJETIVO: Avaliar a associação entre valores séricos de 

vitamina D (25OH) e indicadores de adiposidade total e central em indivíduos 

com risco cardiometabólico.  METODOLOGIA: Trata se de um estudo 

transversal, com 104 indivíduos com risco cardiometabólico (65 mulheres/39 

homens, 45±16 anos), atendidos pelo Programa de Atenção à Saúde 

Cardiovascular da UFV – PROCARDIO-UFV (ReBEC id: RBR-5n4y2g). O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

UFV (Of. Ref. nº 066/2012/CEPH) e todos os participantes assinaram ao Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido.  Dados de perímetro de cintura (PC), 

percentual de gordura e níveis séricos de vitamina D foram coletados mediante 

consulta de prontuários. A medida do PC foi aferida na região mais estreita do 

tronco ou, quando não aparente, no ponto médio entre a última costela e a 

borda superior da crista ilíaca. O percentual de gordura foi obtido mediante 

análise da bioimpedância elétrica tetrapolar horizontal (Biodynamics 310 model, 

Washington, USA) e valores séricos de 25(OH)D, obtidos mediante protocolo 

padronizado. A correlação de Pearson foi utilizada para avaliar as associações 

e o teste t de Student para avaliar a diferença dos marcadores de adiposidade 

de acordo com o status de vitamina D sérica. 

RESULTADOS: Entre os participantes, 88,5 (n = 92) apresentaram valores de 

vitamina D suficientes e 11,5% (n = 12) apresentaram insuficiência. A vitamina 

D se correlacionou negativamente com o PC (r = -0,20; p = 0,035) e com o 

percentual de gordura total (r = -0,22; p = 0,050). Ainda, os indivíduos com 

insuficiência de vitamina D apresentaram maior PC (107,5 ± 14,4 vs. 95,4 ± 

15,3, p = 0,011) em comparação aos com vitamina D suficiente. CONCLUSÃO: 

O presente estudo mostrou uma associação inversa entre valores séricos de 

vitamina D e indicadores de adiposidade total e central, independente do 

estado de suficiência desse nutriente, sendo necessários mais estudos para 

avaliação da relação causa-efeito e mecanismos envolvidos.  
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Introdução: Em cada sessão de hemodiálise (HD), as perdas de aminoácidos 

podem atingir de 9 a 13 gramas, com redução nas concentrações plasmáticas 

de valina, leucina, isoleucina, triptofano e tirosina. Contudo, a relação dos 

aminoácidos com biomarcadores no tratamento substitutivo ainda é pouco 

esclarecida. 

Objetivo: Investigar o consumo de aminoácidos ramificado e aromáticos e sua 

relação com o estado oxidativo e inflamatório de indivíduos em HD.  



Métodos: Trata-se de um estudo transversal, com 81 indivíduos em HD (65,4% 

homens, 63±12,9 anos de idade). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisas com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa 

(n°701.796/2014) e todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. A ingestão de aminoácidos essenciais 

aromáticos (leucina, isoleucina e valina) e ramificados (tirosina, triptofano e 

fenilalanina), foi avaliada mediante questionário de frequência de consumo 

alimentar semi-quantitativo, de acordo com a composição de alimentos 

segundo USDA (2015), e proteínas da dieta mediante tabela POF (2006). Os 

marcadores de estresse oxidativo (capacidade antioxidante total sérica, 

glutationa S tranferase e oxido nítrico) e inflamatórios (proteína C reativa) foram 

analisados por meio de métodos padronizados em nosso laboratório e kits 

comerciais. As análises estatísticas foram realizadas no programa Statistical 

Package for the Social Sciences® (SPSS versão 21.0), adotando-se o valor de 

a=5%. Para as variáveis paramétricas foi aplicado o Teste t de Student, 

enquanto para as não paramétricas o teste de Mann Whitney, segundo a 

normalidade das variáveis avaliadas pelo teste de Shapiro-Wilk. Para análise 

dos dados, a amostra foi dividida de acordo com percentil 75 da ingestão de 

aminoácidos aromáticos (9,16g) e ramificados (17,84g). 

Resultados: Dos 81 indivíduos avaliados, 24,7 % (n=20) apresentaram baixo 

consumo de proteínas (< 0,8g/kg de peso). Aqueles com maior ingestão de 

aminoácidos aromáticos tiveram ainda maior atividade enzimática da 

superóxido dismutase (SOD) (p=0,046). Não houve associação para outros 

marcadores de estresse oxidativo e inflamação.  

Conclusão: A maior ingestão de aminoácidos aromáticos foi associada a 

maiores concentrações séricas de SOD, sendo necessários mais estudos para 

esclarecimento dos mecanismos envolvidos. 
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Introdução: A imagem corporal é caracterizada como ilustração, que se tem na 

mente, de tamanho, imagem e forma do corpo, manifestando sentimentos 

relacionados a essas características, bem como às partes que o constituem. 

Os jovens universitários estão mais susceptíveis a apresentarem distorções e 

insatisfações de autoimagem que podem ter como consequência o surgimento 

de distúrbios alimentares, psicológicos, que se descobertos precocemente 

podem ser solucionados a tempo. Objetivo: Analisar a autopercepção da 

imagem corporal entre estudantes de diferentes cursos da área da saúde de 

uma Universidade Pública do município de Alfenas-MG. Métodos: Estudo 

transversal de amostra por conveniência, com estudantes adultos de ambos os 

sexos, devidamente matriculados na Instituição. Aplicou-se um questionário 

semiestruturado para coleta de dados clínicos, demográficos e de estilo de 

vida, seguido de avaliação antropométrica, apresentação da Escala de 

Silhuetas e preenchimento pelo próprio participante do questionário Body 

Shape Questionnaire (BSQ). A partir das variáveis antropométricas peso e 

estatura foi calculado o índice de massa corporal (IMC). A avaliação da 

imagem corporal foi realizada por meio da comparação entre o IMC que 



representa a figura escolhida por meio da Escala de Silhuetas e o IMC real. Foi 

aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov para se avaliar a homogeneidade da 

distribuição dos dados e aplicados testes paramétricos ou não paramétricos, de 

acordo com a distribuição dos dados na curva de normalidade. O nível de 

significância (a) para todos os testes de hipóteses foi de 5%. Resultados: 

Participaram do estudo 70 estudantes da área da saúde, sendo 84,3% (n=59) 

do sexo feminino, com média de idade de 22,3 ± 3,48 anos. Quanto ao estado 

nutricional dos estudantes universitários, de acordo com a classificação do 

IMC, 72,9% (n=51) foram classificados com IMC < 25 kg/m². Em relação ao 

grau de insatisfação com a imagem corporal, 48,6% (n=34) apresentaram 

nenhuma preocupação com a imagem corporal, 27,1% (n=19) preocupação 

leve e, 24,3% (n=17) preocupação moderada ou grave. Quanto à avaliação 

pela Escala de Silhuetas, todos os estudantes apresentaram distorção da 

imagem corporal. Ao se avaliar a percepção da imagem corporal de acordo 

com o sexo, verificou-se no sexo feminino tanto distorção quanto insatisfação 

com a imagem corporal, o que não foi observado no sexo masculino. 

Conclusão: O estudo identificou distorções e insatisfações com a imagem 

corporal entre os universitários, revelando necessidade de encontrar 

estratégias e meios de prevenção aos desvios de autoimagem. As 

universidades precisam ter a dinâmica de conhecer os níveis de saúde de seus 

alunos, instituir promoção e apoio a programas para estimular os estudantes a 

cuidarem de sua saúde física e mental, buscando sempre a qualidade de vida 

saudável. 
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As dietas vegetarianas excluem todos os tipos de carne, podendo ou não 

conter ovos, leites e derivados. Se bem planejadas, são seguras e podem 

trazer benefícios como a redução dos níveis séricos de colesterol e do risco 

para Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). A prescrição e orientação 

nutricional dependem de uma adequada avaliação nutricional, e os exames 

laboratoriais são essenciais na detecção de insuficiências orgânicas e 

alterações nas concentrações de nutrientes e seus metabólitos. O objetivo do 



presente estudo foi avaliar o estado nutricional pelos exames bioquímicos e a 

sua adequação de acordo com os valores de referência dos indivíduos 

atendidos pelo projeto de extensão Pró Vegetariano da Universidade Federal 

de Viçosa (UFV). Os exames foram solicitados durante os atendimentos 

ambulatoriais realizados pelo projeto e realizados em diversos laboratórios de 

Viçosa-MG e região, ou os dados foram obtidos a partir de resultados já 

entregues pelo indivíduo no momento da primeira consulta, caso este já 

houvesse realizado um exame há menos de três meses. Os parâmetros 

solicitados para cada paciente podiam diferir de acordo com a sua necessidade 

individual ou do exame solicitado previamente por outro profissional, desta 

forma, o número total de exames para cada parâmetro também se difere. No 

total, foram avaliados 67 indivíduos, sendo eles, 79% (n=53) do sexo feminino, 

22% (n=15) do sexo masculino e com uma média de idade de 25 anos. Os 

parâmetros avaliados foram glicose (n=63; média=83,01mg/dL ± 10,61), 

hemoglobina (n=67;  média=13,53g/dL ± 1,39), hematócrito (n=67; 

média=40,63% ± 3,98), volume corpuscular médio (VCM) (n=61;  média=86,68 

± 5,25), hemoglobina corpuscular média (HCM) (n=67; média=28,91 ± 2,01), 

colesterol total (n=59; média=165,47mg/dL ± 36,34), LDL (n=57; 

média=91,36mg/dL ± 26,99), HDL (n=60; média=58,15mg/dL ± 13,48), 

triglicerídeos (n=58; média=89,67mg/dL ± 42,07), ferritina (n=60; 

média=41,35ng/dL ± 39,4) e vitamina B12 (n=62; média=269,89µg/dL ± 

142,04). Nenhum parâmetro apresentou 100% de adequação dentro dos 

valores de referência. Em relação à glicose, 6,3% (n=4) apresentaram acima 

de 99mg/dL, 13,4% (n=9) dos exames de hemoglobina estava abaixo de 

13g/dL para homens e 12g/dL para mulheres, 19,4% (n=13) dos exames de 

hematócrito estavam abaixo de 40 para homens e 37 para mulheres, 11,5% 

(n=7) dos indivíduos estavam com o VCM abaixo de 82 para homens e 81 para 

mulheres, enquanto 8,2% (n=5) se encontravam abaixo de 26 de HCM. No 

perfil lipídico, 30,5% (n=18) estavam acima de 190mg/dL para o colesterol total, 

10,5% (n=6) acima de 129mg/dL para o LDL, 6,7% (n=4) abaixo de 40mg/dL de 

HDL e 12,1% (n=7) acima de 150mg/dL de triglicerídeos. Quanto aos 

micronutrientes, 21,7% (n=13) dos indivíduos apresentaram ferritina abaixo de 

11ng/dL e 79% (n=49) vitamina B12 sérica abaixo de 350mg/dL. Conclui-se 

que os parâmetros com maior inadequação na população estudada estão 

relacionados à deficiência de micronutrientes devido à exclusão dos alimentos 

de origem animal, e no perfil lipídico, apesar de o vegetarianismo apresentar 

fatores protetores na prevenção das DCNT. O acompanhamento nutricional e a 

solicitação dos exames bioquímicos são indispensáveis para a manutenção da 



saúde dos indivíduos, possibilitando a detecção e correção de alterações 

metabólicas e deficiências nutricionais. 
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Introdução: A obesidade é uma doença multifatorial caracterizada pelo acúmulo 

excessivo de gordura corporal em decorrência da alta ingestão energética e 

baixo gasto de energia. Em 2016, 18,9% da população brasileira estava obesa, 

e a estimativa é que entre os anos de 2020-2025 50% da população mundial 

será acometida pela doença. Para o tratamento da obesidade são utilizadas 

ações interdisciplinares que consistem no tratamento nutricional associado à 

prática de exercícios físicos, no entanto, apenas 6,7% dos pacientes aderem a 

terapia. Adesão refere-se ao conjunto de ações cujo objetivo principal é o 

seguimento de orientações, incluindo frequência de consultas e adesão à 

terapia nutricional e prática de atividade física. Objetivo: Avaliar a adesão de 

pacientes com obesidade atendidos na Clínica Integrada de Atenção à Saúde 

do Centro Universitário Una, Belo Horizonte/ MG com a intenção de traçar 

estratégias de atendimento que aumentem a adesão ao tratamento nutricional. 

Métodos: Foram analisados os prontuários dos pacientes atendidos pelos 

estagiários do Curso de Nutrição, supervisionados pelos professores 

nutricionistas, na Clínica Integrada de Atenção à Saúde do Centro Universitário 

Una, Campus Guajajaras, Belo Horizonte, no primeiro semestre de 2018. Os 

critérios de inclusão foram: prontuário completo, idade maior que 19 anos e 

diagnóstico nutricional de obesidade, com base no Índice de Massa Corporal 



da primeira consulta. As variáveis pesquisadas foram: idade, gênero, Índice de 

Massa Corporal, relatos de dificuldades encontradas durante a dieta e número 

de consultas. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 

Centro Universitário UNA, sob o parecer CAAE 67531517.2.0000.5098. 

Resultados: Dentre o total de atendimentos, 69 prontuários preencheram os 

critérios, sendo 13 do sexo masculino e 56 do feminino, com idades variando 

entre 20 e 65 anos. A média de IMC foi de 34,26 kg/m² para os homens e 35,22 

kg/m² para as mulheres. A busca pelo emagrecimento e tratamento de 

patologias associadas foram os principais motivos dados para a busca pelo 

atendimento. Dos 69 pacientes que compareceram à primeira consulta, 37 

voltaram a mais um atendimento. Consequentemente àqueles com maior 

número de consultas tiveram os melhores resultados na perda de peso, sendo 

1,6 kg a média de perda  daqueles que compareceram a 4 ou mais consultas e 

0,930 kg a média daqueles que estiveram em dois ou três atendimentos. 

Dentre os pacientes, 49% tiveram dificuldades para adesão ao plano alimentar 

proposto, sendo os principais relatos referentes à mudança de hábitos, 

principalmente redução do consumo de doces (22%), restrições alimentares 

(16%), além da falta de motivação (14%) e alto custo da dieta (10%). Segundo 

estudos, estratégias como aplicação de modelos de mudança comportamental 

em grupos, como o transteórico, mostraram-se eficazes no tratamento da 

obesidade quando associados às terapias convencionais. Conclusão: O plano 

alimentar, com as restrições prescritas e as orientações para prática de 

atividade física não são suficientes para o tratamento da obesidade, fazendo-se 

necessário um tratamento mais humano, que leve em consideração a realidade 

financeira do paciente e sobretudo que o motive a participar da terapia. 
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Os alimentos antioxidantes têm se destacado pelo seu efeito benéfico ao 

organismo, relacionado à prevenção de doenças crônicas por reduzirem os 

radicais livres. No estudo dos antioxidantes da alimentação, um instrumento 

muito utilizado é a capacidade antioxidante total da dieta (CATD), que é o 

somatório dos compostos antioxidantes presentes na dieta e a sua capacidade 

de interação. Essa ferramenta, tem-se mostrado útil na avaliação do consumo 

de antioxidantes da dieta e seus efeitos sobre a saúde, entretanto pouco se 

conhece sobre sua aplicação em estudos nacionais, especialmente em 

população de acadêmicos.  

Assim, esse estudo objetivou avaliar a CATD em alunos dos cursos da área da 

saúde em uma instituição de ensino superior privada de Conselheiro Lafaiete, 

Minas Gerais.  



Trata-se de um estudo transversal realizado em 2018 com amostra de 

conveniência, totalizando 33 acadêmicos matriculados nos cursos da saúde 

(Biomedicina, Educação Física, Farmácia e Nutrição). O projeto foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Santa Rita e a coleta de 

dados ocorreu somente após assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Os dados foram coletados mediante entrevista realizada na 

própria instituição por meio de um questionário que incluía características 

sociodemográficas e de estilo de vida. Foram aferidas medidas de peso e 

altura para cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) conforme técnicas 

preconizadas pela literatura. Para avaliação da CATD, foi aplicado um 

recordatório de 24 horas, e, para auxílio na identificação das porções 

consumidas, utilizou-se um álbum fotográfico. A avaliação da CATD de cada 

participante resultou da multiplicação da quantidade de alimento/bebida do 

recordatório pelo valor de Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) 

correspondente, sendo posteriormente somados todos os valores. A análise 

descritiva incluiu estimativas de medidas de tendência central e de dispersão 

para as variáveis quantitativas e distribuição de frequências para variáveis 

qualitativas, utilizando o Microsoft Excel®, 2018. 

A idade média dos participantes do estudo era de 24,5 anos e 63,6% eram 

mulheres. A maioria dos acadêmicos era do curso de Farmácia (33,3%), tinha 

cor da pele branca (36,4%), era solteira (81,8%), nunca fumou (90,9%), não 

consumia bebida alcoólica (50,0%) e praticava alguma atividade física (72,7%). 

Em relação ao estado nutricional, 72,7% dos participantes eram eutróficos. A 

CATD média foi de 13,91 mmol/dia, sendo maior entre os homens (17,3, dp= 

9,9 mmol/100g) do que entre as mulheres (12,0, dp= 6,7 mmol/100g). O FRAP 

total apresentou, entre os indivíduos do sexo masculino, valor médio de 17,28 ± 

9,88 mmol/100g, enquanto os do sexo feminino 11,98 ± 6,72 mmol/100g. Os 

alimentos que mais contribuíram com a CATD foram o café (57,8%), carne 

bovina (5,5%), sucos naturais (5,4%), carne de frango (2,7%) e pão branco 

(1,6%).  

A CATD média dos acadêmicos apresentou um valor similar a resultados de 

outros estudos internacionais. Entretanto, nossos dados revelam a 

necessidade de implementação de estratégias objetivando a melhora da 

qualidade alimentação dos acadêmicos, uma vez que mais da metade da 

CATD foi proveniente do café. 
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Introdução: A ingestão de alimentos protéicos ricos em aminoácidos sulfurados, 

cujo catabolismo gera componentes ácidos, não são devidamente eliminados 

em indivíduos com falência renal. A correção da acidose, pode ser feita então, 

pelo uso oral de bicarbonato de sódio ou por meio de orientações dietéticas. O 

trabalho discute, sobre o Potencial de Carga Ácida Renal (PRAL) da dieta, 

idealizado por Remer e Manz em 1995, que tem um papel importante sobre os 

mecanismos de regulação ácido-básico em indivíduos com algum 

comprometimento renal.  

Objetivo: Avaliar quais fatores influenciam no PRAL de pacientes adultos e 

idosos portadores de doença renal crônica (DRC), em tratamento conservador. 



Métodos: Estudo transversal, com portadores de DRC em tratamento 

conservador, nos estágios 3 a 5, residentes no município de Juiz de Fora - MG. 

Foi avaliado peso, altura, circunferência da cintura (CC) e Índice de massa 

Corporal (IMC) e o consumo pelo recordatório alimentar de 24 horas (R24 h) 

durante a coleta de dados. Após um intervalo de duas a doze semanas, outro 

R24 h foi aplicado em uma subamostra de 87 indivíduos, por ligação telefônica. 

A análise dos nutrientes foi realizada pelo software DIETPRO versão 5.0 e o 

software Multiple Source Method (MSM), estimou a ingestão habitual de 

carboidratos, proteínas, lipídios e fibras, além dos principais nutrientes 

utilizados para o cálculo do PRAL, segundo Remer e Manz (1995), como: 

fósforo, potássio, magnésio e cálcio. A amostra foi dividida em tercis de acordo 

com o PRAL estimado.  

Resultados: Ao final do estudo, foram avaliados 176 indivíduos portadores de 

DRC. Em relação as principais características epidemiológicas da amostra, 

observa-se que 55,7% corresponderam ao sexo masculino, a média de idade 

da amostra total, foi de 69,5 ± 11,1 anos e 44,3% eram portadores de diabetes 

mellitus/hipertensão arterial. Na classificação do IMC, a maioria foi classificada 

como acima do peso com média de 29, 26 kg/m², com predominância de 

sobrepeso e obesidade associado a risco cardiovascular, em relação a CC.A 

mediana do PRAL, foi de -4,43 (meq/dia) com mínimo de -29,87 e máximo de 

20,13.Após análises de diferença de médias e  medianas, foram selecionadas 

as principais variáveis que poderiam influenciar no PRAL, incluindo no modelo 

de regressão linear simples, as variáveis idade, estágio da doença, consumo 

de fibras, lipídeos e sódio, com p- valor < 0,20. No modelo final, fibras superior 

a 13,68 g/dia reduziu 0,686 mEq /dia do PRAL o consumo de lipídios superior a 

46,07 g/dia aumentou 0,348 mEq/dia. Em relação a carne bovina, a cada 

aumento de unidade no score da frequência de consumo anual, aumentou em 

9,51 mEq/dia no PRAL. As análises foram realizadas pelo software SPSS, 

versão 17.0, com nível de significância de 5,0%.  

Conclusão: Uma dieta rica em fibras tem influência positiva, no balanço ácido-

básico de pacientes com DRC e o consumo excessivo de lipídios devem ser 

desencorajados, por contribuírem num maior potencial de carga ácida renal. 
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Introdução: A hipertensão arterial (HA) caracteriza-se pela elevação e 

sustentação da pressão arterial (PA) e é considerada um sério problema de 

saúde pública. Para alcançar resultados eficazes no controle e cuidado da 

HAS, faz-se necessário o cuidado nutricional, destacando a adoção de hábitos 

de alimentação e estilos de vida mais saudáveis, como o padrão dietético 

Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH). Objetivo: Avaliar a eficácia 

da intervenção nutricional, por meio da aplicação da dieta DASH, em pacientes 

hipertensos do município de Alfenas-MG. Métodos:  Estudo longitudinal 

prospectivo. Participaram do estudo pacientes hipertensos, recrutados da 

Clínica de Fisioterapia do campus Santa Clara da Universidade Federal de 

Alfenas (UNIFAL-MG). Todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFAL-MG. 

Realizaram-se atendimentos individuais e em grupo. As consultas individuais 

aconteceram no tempo 0 (baseline), 7º dia e 37º após primeira consulta. As 

atividades em grupo foram realizadas no 15º e 30º dia após primeira consulta. 

Considerou-se desfechos, as mudanças no estado nutricional (avaliação 

antropométrica e composição corporal), no padrão alimentar (score total da 

dieta DASH) e na PA. Considerou-se baixa adesão à dieta uma pontuação < 6 



pontos, e alta adesão = 6 pontos. Resultados: Foram avaliados 13 pacientes 

hipertensos, 4 homens e 9 mulheres, com idade média de 62,5 ± 10,5 anos. 

Quanto ao estado nutricional, no tempo baseline, verificou-se de acordo com a 

classificação do índice de massa corporal (IMC), 7,7% (n = 1) estavam 

desnutridos, 30,8% (n = 4) sobrepeso, 15,4% (n = 2) obesidade grau I, 15,4% 

(n = 2) obesidade grau II e 30,8% (n = 4) obesidade grau III, sendo que 

nenhum dos hipertensos encontrava-se eutrófico. Em relação às complicações 

metabólicas associadas à obesidade, 92,3% (n = 12) dos hipertensos 

apresentaram risco cardiovascular aumentado, de acordo com perímetro da 

cintura; 84,6% (n = 11) segundo à relação cintura/ quadril (RCQ), e 100% (n = 

13) segundo à relação cintura/ estatura (RCE). Não houve diferenças 

estatísticas nos desfechos estado nutricional, padrão alimentar e PA (p > 0,05). 

No entanto, verificou-se que os pacientes perderam em média 1,01 ± 2,3 kg de 

peso após o 37º dia de intervenção (p = 0,07). Quanto à adesão à dieta DASH, 

observou-se alta adesão da intervenção em 61,5% pacientes (n=6). Além 

disso, verificou-se uma redução do consumo de grãos totais e aumento do 

consumo de grãos integrais, vegetais, frutas e laticínios (p < 0,05). Conclusão: 

Mesmo com um curto tempo de intervenção (30 dias) foi possível observar 

resultados positivos quanto ao padrão dietético de alguns dos componentes da 

dieta DASH e uma tendência à redução no peso corporal. Seriam possíveis 

resultados melhores caso o tempo de intervenção fosse maior, associado à 

educação nutricional, a qual poderia aumentar o percentual de adesão à dieta 

DASH. 
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Introdução:  

A análise da composição corporal é relevante, uma vez que a redução da 

massa muscular é um indicador de desnutrição energético-proteica. A 

avaliação da espessura do músculo adutor do polegar (EMAP) é simples, não 

invasiva e de baixo custo. Tal músculo é o único possível de ser medido 

diretamente, sofre mínima interferência da gordura subcutânea, é influenciado 

pelo déficit nutricional, catabolismo energético e inatividade física. Porém, na 

literatura, até o momento, não existem estudos da EMAP com adolescentes. 



 

Objetivo:  

 Avaliar, em adolescentes, a espessura do músculo adutor do polegar e 

sua associação com estado nutricional, maturação sexual, cor da pele e prática 

de atividade física. 

 

Metodologia:  

Estudo transversal incluindo adolescentes entre 14 e 19 anos, de ambos os 

sexos, de escolas públicas de Juiz de Fora/MG. Os participantes foram 

selecionados por meio de amostragem estratificada proporcional, com sorteio 

aleatório simples. 

Para avaliação da EMAP, o adipômetro foi aplicado no vértice do triângulo 

formado pela extensão dos dedos polegar e indicador. A medida foi realizada 

em triplicata e considerou-se a média dos dois valores mais próximos. Peso e 

altura foram aferidos conforme um protocolo padrão; classificou-se o índice de 

massa corporal (IMC) segundo os escores-z para idade propostos pela 

Organização Mundial de Saúde.  

A porcentagem de gordura corporal foi obtida pela bioimpedância elétrica 

bipolar Tanita Ironman (BC-553). A maturação sexual foi autorreferida pela 

escala de Tanner. Os participantes foram questionados sobre cor da pele e 

prática de atividade física regular nos últimos 12 meses, sendo classificados 

como ativos aqueles que praticavam ao menos 150 minutos por semana. 

Para a análise estatística, utilizou-se o software SPSS® (versão 20.0). A EMAP 

foi comparada às variáveis independentes por meio de testes não paramétricos 

(Mann-Whitney, Kruskal Wallis e correlação de Spearman). O nível de 

significância adotado foi de 5,0%. 

 

Resultados:  

A amostra foi composta por 484 adolescentes, sendo 57,1% do sexo feminino, 

idade média de 16,39 ± 1,15 anos. Segundo o IMC, 27,8% possuíam excesso 

de peso. A maioria, 66,3%, se autodeclararam negros/pardos e 37,2% eram 

fisicamente ativos. Foram classificadas como púberes 72,4% das meninas e 

78,0% dos meninos.  



O valor mediano da EMAP foi menor nas meninas (19,0 mm) em comparação 

aos meninos (22,0 mm) (p <0,001). Verificou-se uma correlação fraca com a 

idade (r = 0,13). Não houve diferença segundo a cor da pele. A EMAP 

apresentou diferença de acordo com a classificação do IMC, exceto entre os 

grupos baixo peso e eutrofia, sendo verificada uma correlação moderada entre 

essas variáveis (r = 0,36). A EMAP também foi moderadamente correlacionada 

à massa corporal livre de gordura (r = 0,54). Não foram verificadas diferenças 

de acordo com a maturação sexual. Os indivíduos sedentários apresentaram 

valores inferiores aos dos ativos (p <0,001).  

 

Conclusão:  

A EMAP mostrou-se associada ao sexo, à idade, à classificação do IMC para 

idade, à massa livre de gordura e à prática de atividade física. O presente 

estudo é relevante por ser o primeiro a analisar a EMAP em uma população de 

adolescentes.  

 

Financiamento: FAPEMIG (CDS APQ 02891-18), CAPES e UFJF. 
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Introdução: Vegetarianos são indivíduos que têm como princípio na sua dieta, a 

exclusão de produtos de origem animal, dependendo da inclusão dos derivados 

animais à dieta, o vegetariano recebe uma terminologia distinta, sendo os 

estritos aqueles que não consomem nenhum produto de origem animal. 

Atualmente, o índice de vegetarianos e produtos voltados para esse público 

tem aumentado. Objetivo: Analisar as informações nutricionais em rótulos de 

alimentos tipo presunto. Métodos: Foram avaliados rótulos e informação 

nutricional de alimentos tipo “presunto” voltados para o público vegetarianos, 

importados e comercializados em lojas especializadas do Rio de Janeiro. 

Também foram avaliadas a presença de selo da Sociedade Vegetariana 

Brasileira (SVB) e a lista de ingredientes apresentada no rótulo dos produtos 

analisados. A análise da composição nutricional foi feita para 100 gramas de 



produto. Resultados: Foram avaliadas 6 amostras de alimento tipo “presunto”. 

As matérias primas que mais se destacaram foram amido e a proteína 

texturizada de soja. A quantidade de carboidratos (3,6 a 14,5g) variaram de 

acordo com adição de amidos e féculas nas formulações. Para o teor de 

proteínas, nutriente que mais se destaca para os indivíduos que buscam esse 

produto variaram de 7,6 a19,0g, sendo influenciada pela adição de glúten e 

proteína de soja texturizada. Já a gordura total variou entre 2,0 a 8,25g, devido 

provavelmente a quantidade de produtos de soja adicionados, em especial o 

óleo.  Todos os produtos avaliados podem ser considerados fontes de fibra, 

pois apresentam mais de 3,0g/100g de produto (3,1 a 7,75g). Um outro 

nutriente que se destacou em todas as formulações foi o sódio, 395,0 a 915,0 

g, devido a presença de ingredientes como molho de soja e glutamato 

monossódico. Nenhuma marca possuía o selo da SVB. Conclusão: Conclui-se 

que ainda existem no mercado poucas variedades de alimento tipo “presunto” 

de origem vegetal.  E a composição desses produtos apresentam quantidades 

significadas de proteína e fibra, porém excesso de conteúdo sódio, o que pode 

ser prejudicial à saúde não atendendo aos requisitos de uma dieta vegetariana 

estrita adequada e balanceada. Cabe ressaltar que não existe uma legislação 

que garanta o padrão químico desses produtos. 
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Introdução: A dieta vegetariana baseia-se na exclusão de alimentos de origem 

animal. Nos últimos anos, tem crescido o número de vegetarianos e, 

consequentemente, os produtos destinados a este público. Objetivo: Avaliar as 

informações nutricionais de maioneses com ingredientes de origem vegetal 

disponíveis no mercado. Métodos: Foram analisados os rótulos e a informação 

nutricional de alimentos (nacionais e importados) do tipo maionese, com 

ingredientes de origem vegetal, voltados para indivíduos vegetarianos. Os 

produtos foram coletados em novembro/2018 em dois estabelecimentos 

comerciais especializados na venda de produtos vegetarianos, localizados nos 

bairros de Ipanema e Barra no município do Rio de Janeiro. Foi avaliada, 

ainda, a presença de algum selo de certificação, como exemplo, o selo da 

Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), e a lista de ingredientes disposta no 



rótulo dos produtos analisados. A análise da composição nutricional foi feita 

para 12g de produto. Foi calculada a variação de energia (kcal), proteínas (g), 

gordura saturada (g), fibras (g) e sódio (mg) de produtos que tiveram pelo 

menos duas diferentes amostras. Foram coletadas 05 amostras de alimento 

maionese vegetal, de quatro diferentes marcas que denominamos em A 

(versão simples e apimentada), B, C e D. Resultados: Apenas uma marca (C) 

apresentava o selo da SVB. A marca A possuía selos orgânico e kosher, 

enquanto a marca D possuía selo PaleoAprovd. Nenhum dos produtos 

analisados apresentou glúten e isoflavonas. A quantidade média de energia e 

de nutrientes analisados foi de: 144 kcal de energia, 0,84g de carboidratos, 

4,62g de gordura total, 0,68g de gordura saturada, 0g de gordura trans, 0,96g 

de proteína, 68,16mg de sódio e 0,08g fibra. Observou-se grande variação 

percentual de proteínas (0 a 100%); fibras (0 a 100%) e sódio (0 a 3608%). Em 

relação às proteínas, as mesmas variaram de 0 a 0,8g. Três produtos não 

apresentaram valores significativos de proteína. Nas duas maioneses (marca 

A) que apresentaram o valor proteico de 0,8g em sua composição, o 

ingrediente principal era tofu, um alimento vegetal que apresenta elevado teor 

de proteínas. As amostras da marca A apresentaram as menores quantidades 

de sódio (2,4 mg/12g de produto). Essas amostras também continham 

temperos como cebola e alho desidratados, o que influenciou diretamente no 

conteúdo de fibras dessas amostras. As maioneses das marcas B e C 

apresentaram maior conteúdo de carboidratos e de valor energético total, em 

função da adição de amido modificado em sua composição. Em relação à 

gordura total, a maionese D destacou-se pela adição de óleo de abacate. 

Conclusão: Dentre as formulações analisadas, destaca-se a maionese da 

marca A, que apresentou o maior teor de fibras e proteínas e que não exibiu 

aditivos em sua composição. Nenhuma amostra analisada apresentou em seu 

rotulo a presença de glúten e isoflavonas. Somente uma marca (C) possuía o 

selo da SVB. Cabe ressaltar que esse selo não é obrigatório e que não existe 

legislação específica para esse produto de origem vegetal, o que dificulta a 

padronização dos mesmos e a possibilidade de escolha de alimentos com 

melhores características nutricionais pelos vegetarianos. 
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Introdução: É considerado vegetariano todo aquele que exclui de sua 

alimentação todos os tipos de carnes, aves e peixes e seus derivados, 

podendo ou não utilizar laticínios ou ovo. O número de adeptos ao 

vegetarianismo tem crescido nos últimos anos, especialmente no Brasil. 

Observa-se também um aumento na disponibilidade de produtos 

industrializados voltados para esse público. A partir desse cenário atual, torna-

se imprescindível atenção cada vez maior às práticas alimentares saudáveis e 

os produtos inseridos na rotina alimentar de vegetarianos. Objetivo: Analisar as 

informações nutricionais de alimentos industrializados do tipo hambúrguer, de 

origem vegetal, comercializados no Brasil. Métodos: Foram coletadas 

informações de dezessete amostras de diferentes produtos pertencentes a 

cinco marcas distintas. Tais informações foram obtidas diretamente de sites 

disponibilizados pelas marcas analisadas e lojas online de produtos 

vegetarianos. Foram avaliadas as listas de ingredientes presentes nos rótulos, 



além da presença do selo vegano da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB). 

A análise da composição nutricional foi feita para uma porção de 100 gramas 

dos produtos. Os dados foram analisados com o software Excel 2007. 

Resultados: Foram observadas variação das fibras (32,3%), carboidratos 

(7,2%), proteínas (13,2%), além da variação de sódio em 70,5% dos produtos. 

Os produtos analisados não apresentaram grandes variações referentes ao 

valor energético, ficando esses entre 114,7 kcal e 310 kcal. Os teores de 

carboidratos foram influenciados, principalmente, pela presença de diferentes 

tipos de farinhas listadas nos rótulos de 82,3% dos produtos, enquanto a 

variação referente às fibras pode ter sido influenciada pela presença de 

alimentos ricos em fibras (linhaça, aveia) e de leguminosas (ervilha, grão de 

bico, soja e lentilha) em alguns dos produtos. Apenas 2 produtos não tiveram 

adição de alimentos fonte de gorduras, não apresentando tal característica 

grandes variações. O principal alimento vegetal com relevante teor proteico 

presente na maioria dos produtos foi a soja. Três produtos de uma mesma 

marca não foram adicionados de nenhum alimento fonte de proteínas, o que 

resultou em redução do teor de proteínas. Em 53% dos produtos tipo 

hambúrguer foi observada maior quantidade de carboidratos comparados às 

proteínas, o que compromete sua funcionalidade como substituto do 

hambúrguer de origem animal na dieta, por não ter a mesma capacidade de ser 

fonte de proteínas em uma refeição, tornando assim sua denominação 

inadequada. Sete dos dezessete produtos analisados não apresentaram selo 

vegano da Sociedade Brasileira de Vegetarianos (41%), apenas um alegou 

presença de micronutrientes como Ferro, Zinco, Vitamina B9, A e B12 e outro 

de isoflavonas. Conclusão: Observou-se a importância de se criar uma 

legislação que permita padronização desse tipo de produto vegetariano, 

principalmente com relação à sua denominação (tipo hambúrguer) e 

composição nutricional nem sempre correspondentes, além da adição 

prevalente de ingredientes ricos em sódio na maioria dos produtos analisados. 
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Introdução: Os indivíduos vegetarianos estritos têm como princípio na sua dieta 

a exclusão, principalmente das carnes de animais, e de qualquer outra 

preparação que contenha produtos com origem no reino animal. Objetivo: 

Avaliar a informação nutricional e o rótulo de alimentos tipo “carne”, de origem 

vegetal. Métodos: Foram avaliados rótulos e informação nutricional de 

alimentos tipo “carne” voltados para o público vegetariano estrito, importados e 

comercializados em lojas especializadas do Rio de Janeiro. Também foram 

avaliadas a presença de selo da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) e a 

lista de ingredientes apresentada no rótulo dos produtos analisados. A análise 

da composição nutricional foi feita para 100 gramas de produto. Resultados: 

Foram avaliadas 16 amostras (seis marcas) de alimento tipo “carne”. Os 

alimentos que tiveram o maior e o menor valor calórico foram, respectivamente: 

bacon vegano (308,7 kcal) e cubinhos ao molho mexicano caseiro (44,0 kcal). 

As matérias primas que mais se destacaram para a elaboração de alimentos 



tipo “carne” foram as proteínas de soja texturizada, proteína hidrolisada e 

proteína isolada de soja. A proteína texturizada de soja é feita a partir da 

farinha de soja desengordurada, por um processo em altas temperaturas, e tem 

por objetivo se assemelhar às carnes de origem animal. A carne vegetal 

apresentou o maior teor proteico (26g), enquanto a carne desfiada ao molho de 

tomate exibiu o menor valor (6,2g de proteínas). Quanto ao conteúdo de 

lipídeos, o filé de frango vegano teve o maior teor de gordura saturada (2,41g) 

e o filé de peixe vegano apresentou o maior teor de gorduras totais (15,0g). Os 

alimentos do estudo apresentaram alto teor de sódio, sendo o produto Soy 

bacon bits o de maior quantidade (2070,0 mg), devido ao ingrediente fumaça 

em pó. Conclusão: Conclui-se que há uma grande variação na composição 

nutricional de alimentos tipo “carne” de origem vegetal. A maioria possui alto 

teor de sódio, sendo um malefício para a saúde quando inseridos em cardápios 

de indivíduos veganos. Sendo assim, é importante priorizar alimentos in natura 

ou minimamente processados na dieta vegetariana, uma vez que produtos 

industrializados destinados aos vegetarianos parecem se assemelhar aos 

produtos industrializados convencionais, destinados aos onívoros. 
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Introdução: A Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA) é o termo 

utilizado para designar anormalidades no fígado na ausência de consumo 

excessivo de álcool. Contempla um amplo espectro de doenças, incluindo 

esteatose hepática simples, esteato-hepatite, fibrose e cirrose, que podem ser 

causadas por etiologias primárias, como resistência insulínica, obesidade, 

diabetes, por exemplo, e causas secundárias, como uso de drogas, Doença de 

Wilson, hepatites, entre outras. Objetivo: Avaliar a presença de resistência 

insulínica de jovens adultos obesos com Doença Hepática Gordurosa Não 

Alcoólica. Métodos: estudo transversal, realizado com indivíduos de 18 a 30 

anos de ambos os sexos, atendidos em um ambulatório de obesidade e 

hipertensão da cidade de Juiz de Fora – MG. Foi avaliado peso, altura, 

circunferência da cintura, índice de massa corporal, grau de esteatose hepática 

e parâmetros bioquímicos como glicemia em jejum, insulina, hemoglobina 

glicada e HOMA IR. Foi realizada uma análise descritiva através do software 



SPSS versão 22.0. Os resultados foram expressos em média e desvio padrão 

para as categorias quantitativas e em frequência para aquelas categóricas. 

Resultados: A amostra é composta por 30 indivíduos, sendo 71,6% do sexo 

feminino. A idade média foi de 23,28 ± 3,07, IMC de 40,43 ± 5,53 e 

circunferência da cintura de 125,60 ± 13,19. Em relação aos exames 

bioquímicos, a média de insulina foi de 15,76 ± 8,67, glicemia 89,46 ± 12, 

hemoglobina glicada 5,48 ± 0,52 e HOMA IR 3,48 ± 2,11. De acordo com o 

exame de ultrassonografia, 62,2% da amostra apresenta grau I, 36,5% grau II e 

1,4% grau III no que diz em relação a DHGNA. Em relação ao HOMA-IR, 

45,9% da amostra apresenta um quadro de resistência insulínica. Conclusão: A 

presença da obesidade é um importante fator de risco para o desenvolvimento 

da DHGNA, assim como está associada a um pior prognóstico. A resistência 

insulínica, característica de indivíduos obesos, juntamente com a obesidade 

são fatores que contribuem para a progressão da DHGNA para formas mais 

graves, assim como para o surgimento de novas patologias. 
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Introdução: O uso de suplementos vem crescendo de forma contínua, 

principalmente pelos praticantes de atividade física, destacando-se o consumo 

de Whey Protein. Pesquisas recentes demonstram sua grande aplicabilidade 

no esporte, com possíveis efeitos sobre a síntese proteica muscular 

esquelética, redução da gordura corporal, assim como na modulação da 

adiposidade e melhora do desempenho físico. A avaliação dos rótulos de 

suplementos proteicos é de suma importância para garantir a segurança do 

consumo, bem como verificar se, os mesmos, estão de acordo com a 

legislação vigente. Objetivos: Analisar a rotulagem de suplementos Whey 

Protein segundo a legislação brasileira. Métodos: Coletaram-se 30 amostras de 

12 marcas diferentes de Whey Protein, os quais foram avaliados com relação à 

rotulagem geral e os teores de proteínas, com base na legislação brasileira. O 

sódio foi analisado com base na quantidade sugerida pelo fabricante, no qual 

foi estabelecida uma porção padrão de 30 g do produto. A verificação dos itens 

obrigatórios na rotulagem dos suplementos foi feita através de um check-list 



elaborado com base na Resolução de Diretoria Colegiada de número 18 de 27 

de abril de 2010. Os dados coletados foram apresentados de forma descritiva, 

por meio de frequência e percentual, bem como expressos em forma de 

gráficos. Resultados: Observou-se que 70% dos rótulos estavam em 

conformidade e apenas 30% estavam desconformes. Os itens com maior 

percentual de desconformidade foram os relacionados com a ausência das 

expressões: “anabolizantes”, “hipertrofia muscular”, “massa muscular” ou 

similares e sobre a presença da lista dos ingredientes e informação nutricional, 

número do lote e registro, prazo de validade. Todos os rótulos continham a 

quantidade mínima de 10 g de proteína na porção e 97% destes estavam 

adequados com relação ao valor energético. A maioria dos suplementos (50%) 

apresentaram teores de sódio que variaram de 51 a 100 mg por porção. É 

importante destacar a análise desse mineral nos suplementos proteicos, visto 

que boa parte dos indivíduos consumem esses suplementos de modo 

indiscriminado, sem orientação de um profissional capacitado. Conclusão: 

Concluiu-se que todos os rótulos de suplementos Whey Protein analisados 

apresentavam alguma inconformidade em sua rotulagem consoante a 

legislação vigente. Os únicos itens que não apresentaram inconformidades 

foram: a presença da informação que o suplemento não substitui uma 

alimentação equilibrada e seu consumo deve ser orientado por nutricionista ou 

médico. Todos os suplementos avaliados continham a quantidade mínima 

recomendada de proteína por porção, além do que a maioria apresentou teores 

de sódio na faixa de 51 a 100 mg por porção. Diante disso, há necessidade de 

maior fiscalização sobre as informações contidas nos rótulos, bem como o 

consumo consciente desses produtos, pois a ingestão excessiva de nutrientes, 

como o sódio, pode acarretar prejuízos à saúde dos consumidores. 
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Introdução: A desnutrição é uma condição frequente em indivíduos 

hospitalizados. Tal situação é ainda mais prevalente em pacientes críticos em 

Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Além disso, a desnutrição hospitalar pode 

estar associada com alguns desfechos clínicos desfavoráveis como maior 

tempo de internação na UTI, infecção, uso de ventilação mecânica, óbito entre 

outros. Instrumentos de triagem nutricional como o Nutrition Risk Screening-

2002 (NRS-2002) e o Nutrition Risk in the Critically Ill (NUTRIC) identificam de 

forma mais precoce o risco da desnutrição, possibilitando assim uma 

intervenção nutricional mais adequada e específica para esses pacientes.  

Objetivos: Identificar as possíveis associações do alto risco nutricional com os 

principais desfechos clínicos de pacientes críticos internados em uma Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI). 



Métodos: Estudo de coorte prospectivo em 384 pacientes admitidos na UTI do 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) no período de outubro de 2017 a 

abril de 2018. O risco nutricional foi avaliado pelos escores NRS-2002 e 

NUTRIC. Pacientes com escore =5 foram considerados com alto risco 

nutricional. Análise de regressão logística múltipla foi utilizada para calcular o 

Risco Relativo (RR) e seus respectivos intervalos de confiança (IC) 95% para a 

presença dos desfechos clínicos. Todos os modelos foram ajustados para 

idade, e ajuste dos escores de gravidade Acute Physiology and Chronic Health 

Evaluation II (APACHE II) e Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) para 

o instrumento NRS-2002. Todos os dados clínicos foram obtidos a partir de 

registros médicos dos pacientes. 

Resultados: Os pacientes apresentaram idade média de 59,9 ± 16,7 anos e 

51,8% eram do sexo feminino. O alto risco nutricional, segundo NRS-2002 e 

NUTRIC, foi de 48,4% e 54,4%, respectivamente. Pacientes com alto risco 

nutricional (=5 pontos), avaliados pelo NUTRIC, apresentaram maior risco de 

uso de ventilação mecânica (6,23 vezes), falha de extubação (4,55 vezes), 

necessidade de terapia de substituição renal (2,85 vezes) e óbito (3,02 vezes). 

Não foram observadas associações significativas entre o alto risco nutricional, 

avaliado pelo NRS-2002 com desfechos clínicos estudados. 

Conclusão: Em pacientes críticos, o alto risco nutricional (escore =5), 

identificado pelo NUTRIC, foi associado positivamente com desfechos clínicos 

desfavoráveis. 
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Os radicais livres, que estão relacionados ao estabelecimento de inúmeras 

doenças, podem ser bloqueados pela ação dos antioxidantes. Esses podem 

ser avaliados isoladamente ou por meio da capacidade antioxidante total da 

dieta (CATD), que considera todos os antioxidantes presentes, bem como os 

efeitos sinérgicos entre eles. Em relação a CATD, pouco se conhece sobre a 

aplicação desse instrumento em estudos nacionais, especialmente em 

população de estudantes. 

Diante desse contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar o consumo de 

micronutrientes antioxidantes isolados e da CATD de acadêmicos de Nutrição 

em uma instituição de ensino superior privada de Conselheiro Lafaiete, MG. 



Trata-se de um estudo transversal realizado em 2017 com amostra de 

conveniência, totalizando 27 acadêmicos. O projeto foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade Santa Rita e a coleta de dados ocorreu 

somente após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os 

dados foram coletados mediante entrevista realizada na própria Instituição por 

meio de um questionário que incluía características sociodemográficas e de 

estilo de vida. Para avaliação do consumo de micronutrientes antioxidantes 

(vitaminas A, C e E) e da CATD foi aplicado um recordatório de 24 horas. 

Foram utilizados os valores preconizados pela Estimated Average Requirement 

(EAR) conforme faixa etária, considerando como consumo inadequado os 

valores inferiores aos estabelecidos pela EAR. A avaliação da CATD de cada 

participante, resultou da multiplicação da quantidade de alimento/bebida 

consumida pelo valor de Ferric Reducing Antioxidant Power correspondente, 

sendo posteriormente somados todos os valores. A análise descritiva incluiu 

estimativas de medidas de tendência central e de dispersão para as variáveis 

quantitativas e distribuição de frequências para variáveis qualitativas, utilizando 

o Microsoft Excel®, 2018. 

Dentre os participantes 88,9% eram do sexo feminino e tinham entre 18 e 36 

anos. O consumo de vitamina A apresentou-se acima da EAR para toda a 

população, enquanto que para a vitamina C e E, apenas as mulheres entre 19 

e 30 anos consumiram acima do valor estabelecido. Entre os homens, os 

valores estavam dentro do recomendado para vitamina C e abaixo para 

vitamina E. A ingestão média de CATD foi de 7,08 mmol/dia, variando de 1,09 

mmol/dia a 16,62 mmol/ dia. Os grupos de alimentos que mais contribuíram 

para a CATD foram café e chá (64,85%) seguido de frutas e sucos (15,78%).  

Conclui-se que os acadêmicos do curso de nutrição apresentaram uma 

ingestão inadequada de compostos antioxidantes isolados, sendo encontrados 

valores abaixo do preconizado pela EAR. Quando avaliados de forma conjunta, 

considerando o efeito sinérgico dos diversos antioxidantes presentes na 

alimentação, verificamos que a CATD apresentou um valor inferior quando 

comparado a outros estudos. Nossos dados revelam a necessidade de 

implementação de estratégias objetivando a melhora da qualidade alimentação 

dos acadêmicos, com aumento do consumo de diferentes grupos alimentares e 

consequentemente, ingestão de diferentes compostos com capacidade 

antioxidante, o que contribuirá para atender os valores estabelecidos pela EAR 

e uma melhor CATD. 
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Introdução: A prática de atividade física associada a uma alimentação 

balanceada e saudável, com orientações especificas, favorecem um melhor 

desempenho físico, saúde, satisfação e crescimento adequado a crianças e 

adolescentes.  

Objetivos: Realizar a avaliação nutricional dos atletas da escolinha de futebol 

amador da cidade de Rio Paranaíba-MG, realizar teste de hidratação corporal 

antes do treino programado.  

Métodos: Foi realizado a avaliação nutricional dos jogadores, sendo aferida a 

estatura, utilizando o estadiômetro alturaexata®, peso corporal, utilizando 

balança eletrônica portátil Marte®, a circunferência braquial com fita métrica 

inelástica e dobras cutâneas tricipital (DCT), subescapular (DCSE) o compasso 

Cerscoff científico e a hidratação corporal por meio de refratômetro portátil. A 

composição corporal foi avaliada por meio do somatório de dobras cutâneas 

(subescapular e tricipital) segundo equação de predição e a distribuição em 

percentis da soma dessas dobras. Todos os equipamentos estavam 

devidamente calibrados e utilizou-se técnicas padronizadas para realização das 

medidas. Para identificação da ingestão calórica, foi utilizado Recordatório 



Alimentar de 24h, com auxílio de álbum fotográfico e do Software Avanutri. 

Foram utilizados para avaliação nutricional de crianças (de 5 aos 10 anos de 

idade) o peso para idade, o IMC para idade e a estatura para a idade. Para os 

adolescentes de 10 a 14 anos o IMC para a idade e a estatura para idade, 

segundo classificação da OMS.  

Resultados: A avaliação nutricional foi realizada com 71 crianças e 

adolescentes. A maioria das crianças e adolescentes avaliados (66,20%) 

estavam eutróficas (n = 47); 21 indivíduos com sobrepeso/obesidade (30%) e 

apenas 3 indivíduos abaixo do peso (4,22%). O consumo alimentar apresentou-

se inadequado em um percentual elevado de crianças e adolescentes, com 

valores de macronutrientes consumidos acima do recomendado. 57% das 

crianças e adolescentes obtiveram consumo elevado de calorias, 56% 

consumo elevado de carboidratos, 67% de proteínas, 67% de lipídios. Em 

relação aos micronutrientes, 92% dos jogadores, consumiram cálcio em 

quantidades abaixo das necessidades, 43% consumiram sódio em quantidades 

elevadas e 61% consumiram vitamina A abaixo da necessidade. O teste de 

hidratação mostrou que 50% dos jogadores, iniciaram o treino em estado de 

desidratação (n = 36). 

Conclusões: A avaliação nutricional sugere que a alimentação desses 

jogadores, é composta por alimentos de menor qualidade, pobres 

nutricionalmente. O estado de desidratação prévio ao treinamento pode 

prejudicar o desempenho durante o jogo, podendo ainda provocar mal estar, 

vômitos, febre e comprometer o estado eletrolítico do atleta. 
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Introdução: O futebol tem características bastante peculiares em relação à 

hidratação, principalmente pelo fato de não possuir pausas regulares para que 

os jogadores possam ingerir líquidos durante os jogos. O conhecimento do 

estado de hidratação do indivíduo antes, durante e após o exercício é 

importante para a sua prática constante. Além disso, avaliar o estado de 

hidratação é fundamental para evitar os problemas de saúde devido à 

desidratação (Machado-Moreira e colaboradores, 2006). Objetivo: Avaliar o 

nível de conhecimento e o grau de hidratação de adolescentes integrantes do 

projeto de futebol da Universidade Federal de Juiz de Fora. Metodologia: Trata-

se de um estudo observacional e longitudinal, com adolescentes das categorias 

de base do futebol UFJF, sexo masculino, com idade entre 13 e 17 anos. O 

estado nutricional foi avaliado segundo o IMC. Avaliou-se o conhecimento 



sobre hidratação através de questionário e o nível de hidratação através do 

peso e exame de urina (colorações, pH e gravidades), ambos antes e após o 

treino. Resultados e discussão: Foram avaliados 27 jogadores. Segundo a cor 

da urina, 48,1% apresentaram desidratação moderada. Em relação ao pH da 

urina, 63% encontram-se ácidas. Sobre a densidade, cerca de 80% encontram-

se hidratados. Na avaliação do questionário foi identificado que 81,5% dos 

jogadores têm o costume de hidratar-se durante os jogos, somente com água 

gelada. Os adolescentes relataram ter alguns sintomas de desidratação como 

sede intensa, fadiga e dores de cabeça, apesar de já terem recebido orientação 

básica sobre hidratação. Diagnosticar a prática de hidratação dos jogadores 

permite uma ação efetiva para a correção de seus hábitos, com estratégias 

para o consumo de líquidos antes, durante e depois dos jogos. Conclusão: Foi 

observada preocupação com o consumo hídrico durante a atividade física. 

Porém, os jogadores não tiveram uma instrução técnica sobre como se hidratar 

da forma correta e isso interfere diretamente no nível de hidratação deles, visto 

que a maioria apresenta desidratação moderada e esse número aumenta após 

o treino. 
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Em virtude dos grandes avanços das tecnologias cada vez mais tem-se 

inovado no ramo alimentício em busca de novos produtos com maior 

durabilidade, praticidade e de fácil consumo. Desta forma, os biscoitos vêm se 

tornando os preferidos das populações pela grande variedade e diversidade de 

sabores. Durante a gestação o corpo passa por diversas transformações 

fisiologias e metabólicas e necessita – se de uma alimentação equilibrada e 

balanceada, os alimentos fontes de fibras auxiliam no controle da perda de 

peso proporcionando uma maior saciedade,  ajudam a prevenir doenças 

crônicas não transmissíveis e auxiliam no bom funcionamento do trânsito 

intestinal. Este trabalho teve como objetivo, comparar a Ingestão Diária 

Recomendada (IDR) do teor de fibras em Biscoitos Laminados Doces Integrais 

adquiridos no comercio varejista de Diamantina-MG, direcionados ao público 

de gestantes com idades de dezoito a cinquenta anos. Os 17 biscoitos, então 



selecionados, foram identificados em forma de códigos numéricos aleatórios, 

garantindo o sigilo das informações coletadas. Após a catalogação das 

amostras, fez-se uma comparação da IDR calculada equivalente a porção 

declarada nas informações nutricionais de cada produto. Observando as faixas 

etárias de dezoito a cinquenta anos observou-se que a Ingestão Diária 

Recomendada de nutrientes por dia consta de 28 gramas para ambas as 

idades. Através dos cálculos feitos de acordo com o tamanho das porções que 

variaram de 26 a 30 gramas, verificou-se que os resultados da IDR dos rótulos 

oscilaram entre 6 a 9 % do teor de fibras.  Sendo assim, o consumo de 

somente as porções indicadas de biscoitos como a principal fonte de fibras não 

consegue alcançar as quantidades diárias recomendadas para gestantes. 

Portanto, deve -se fazer o consumo de outros alimentos fontes de fibras para 

complementar e alcançar as quantidades necessárias para a manutenção e 

funcionamento adequado do corpo.  Devido à grande importância deste 

nutriente durante a fase da gestação, sugere – se fazer o acompanhamento 

nutricional para alcançar a quantidade de fibras através de uma dieta 

adequada. 
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Introdução: A Doença Renal Crônica caracteriza-se como uma lesão renal de 

perda gradativa e irreversível da função dos rins. Com o avanço da doença é 

necessário a remoção do soluto por meios artificiais, tais como a hemodiálise. 

Esta por sua vez causa mudanças em muitos micronutrientes que podem afetar 

a saúde cardiovascular, responsável pela alta mortalidade nesses pacientes. 

Objetivo: Avaliar o teor de micronutrientes - ferro, sódio, potássio e fósforo - 

das dietas servidas aos pacientes renais dialíticos de um hospital da rede 

estadual. Materiais e métodos: Estudo transversal descritivo, realizado na 

Unidade de Alimentação e Nutrição de um hospital da rede estadual, em São 

Luís-MA, no período de maio a setembro de 2018. Diariamente três quentinhas 

dos cardápios A e B, da dieta de consistência livre e característica hipossódica, 



destinadas aos pacientes renais dialíticos, foram pesadas logo após serem 

porcionadas pelas copeiras, em uma balança digital da marca Balmak®. Para 

cada preparação porcionada foi feita uma pesagem separadamente. Foram 

incluídas as seis refeições diárias (desjejum, colação, almoço, lanche, jantar e 

ceia) servidas no hospital. Todos os dados foram registrados em fichas de 

preparação pré-elaboradas pelos pesquisadores. Foram analisados os teores 

dos micronutrientes Ferro (Fe), Fósforo (P), Potássio (K) e Sódio (Na) das 

refeições. A análise desses micronutrientes foi feita com auxílio da tabela 

TACO (2011) vinculada a uma planilha do programa Excel 2010 e da Tabela de 

Composição de Alimentos (IBGE, 1999). Seguiu-se as recomendações diárias 

de ingestão destes micronutrientes para pacientes renais dialíticos, segundo 

Riella e Martins (2013) sendo, Fe (8 mg para homens e 15 mg para mulheres), 

P (800 a 1.000 mg), K (1.000 a 3.000 mg) e Na (1.000 a 2.300 mg). 

Resultados: Foi encontrado um total de 13.86 mg de Fe, 1.624,47 mg de P, 

1.362,17 mg de Na e 3.742,57 mg de K no Cardápio A. No cardápio B 

observou-se um total de 16,74 mg de Fe, 1.525,10 mg de P, 831,16 mg de Na 

e 3.563,62 mg de K. As refeições que apresentaram maiores teores de Fe, P e 

K, foram o almoço e o jantar, enquanto que os maiores teores de Na foram 

verificados no desjejum e na ceia, em ambos os cardápios A e B. Conclusão: 

Observou-se que a maioria das quantidades dos micronutrientes estudados 

(Fe, P e K) estava superior às recomendadas. Os minerais P e K foram os que 

apresentaram os maiores valores acima das recomendações. Diante disso, 

intervenções simples, como melhores escolhas durante a elaboração dos 

cardápios e treinamento dos colaboradores no preparo das refeições, são 

importantes para manutenção do equilíbrio destes minerais e consequente na 

melhora da qualidade de vida destes pacientes. 
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Na prática desportiva a Nutrição é muito importante para manter a saúde, um 

maior desempenho e funcionamento do nosso corpo durante a atividade física. 

Quando bem orientada e aplicada de forma adequada, otimiza o funcionamento 

das vias metabólicas e o exercício físico. Na maioria dos casos, uma 

alimentação equilibrada é suficiente para atender as necessidades nutricionais 

de praticantes de atividade física e atletas. Só em situações específicas, alguns 

necessitam de suplementação, conforme orientação de nutricionista ou médico. 

No entanto, vem aumentando o uso de suplementos alimentares por 

praticantes de atividade física, na busca de maiores resultados e rapidez para 

se alcançar um corpo perfeito. O presente estudo objetivou avaliar o uso de 

suplementos alimentares e anabolizantes por discentes de uma instituição 



privada do interior de Minas Gerais. Para tanto, foi realizado um estudo 

transversal e descritivo. A amostra foi do tipo de conveniência constituída por 

discentes adultos, do sexo masculino e feminino, matriculados no curso de 

engenharia civil e nos cursos da área da saúde (Nutrição, Enfermagem, 

Biomedicina e Farmácia) da instituição de ensino. A coleta de dados foi 

realizada na própria instituição, durante o horário de aula noturno, no segundo 

semestre de 2018. Foi utilizado um questionário auto-aplicável para obter 

informações sociodemográficas dos participantes e sobre o uso dos 

suplementos alimentares e anabolizantes. Os resultados foram apresentados 

em frequência relativa, obtida por meio do programa Microsoft oficial Excel®, 

ano 2016. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade Santa Rita mediante protocolo número 

74351617.6.0000.8122. Os participantes assinaram Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Dos 120 discentes participantes da pesquisa, a maioria era 

do sexo masculino (65%), com a idade entre 21 e 25 anos (49,17%) e 

discentes do curso de Engenharia civil (40,83%). Mais da metade dos 

participantes praticam algum tipo de atividade física (52,50%), por mais de 12 

meses (69,17%), sendo a musculação o esporte de maior prática (46,67%), 

enquanto 28,33% dos discentes citaram praticar outras modalidades, como 

natação e atividades aeróbicas. Em relação ao uso dos suplementos 

alimentares, constatou se que 29,17% dos entrevistados fazem ou fizeram o 

uso, enquanto 5% relataram já terem usado anabolizantes. Conclui-se que os 

resultados encontrados vão de encontro com outros achados de pesquisas 

nacionais. Considerando a frequência do uso de suplementos alimentares e 

anabolizantes, percebe-se a importância de mais estudos sobre a temática 

nesta população, considerando uma amostra maior e investigação quanto aos 

tipos e quantidades de suplementos alimentares consumidos. Destaca-se 

ainda, a necessidade de formular estratégias de educação nutricional que 

visam orientar e também conscientizar sobre uso e indicação dos suplementos 

alimentares, realizados com prescrição e acompanhamento de profissionais 

especializados. 
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Introdução:  Níveis elevados de pressão arterial (PA) representam o principal 

fator de risco para as doenças cardiovasculares. A PA pode ser mensurada 

através de diferentes métodos, mas por esta sofrer constantes flutuações, uma 

ou poucas medidas obtidas em um único ponto do tempo podem não refletir o 

seu verdadeiro valor. Assim, a Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial 

(MAPA) pode representar uma alternativa mais apropriada, uma vez que que 

possibilita uma avaliação intermitente do comportamento da PA em um período 

de vinte e quatro horas ou mais. 

Objetivo: Caracterizar os níveis de pressão arterial ambulatorial mensurados 

pela MAPA em pacientes com risco cardiometabólico ingressantes em um 

programa de terapia nutricional. 



Métodos: Tratou-se de um estudo transversal, realizado com pacientes de 

ambos os sexos, ingressantes no Programa de Atenção à Saúde 

Cardiovascular da Universidade Federal de Viçosa (PROCARDIO-UFV), no 

segundo semestre de 2018. Os critérios de inclusão foram: ter idade = 18 anos, 

ser servidor/dependente ou estudante da UFV, apresentar uma ou mais 

alterações cardiometabólicas, e possuir Índice de Massa Corporal (IMC) = 25 

ou 27 kg/m² em adultos e idosos, respectivamente. Foram coletados dados 

demográficos por meio de questionário estruturado. Três medidas consecutivas 

da pressão arterial foram obtidas utilizando o equipamento OMRON HEM-

7130, e a PA casual foi considerada como a média das duas últimas medidas. 

Adicionalmente, foi realizada a MAPA de 24 horas (Spacelabs 90207-8Q) para 

determinação da PA ambulatorial. Os dados foram apresentados como média ± 

desvio padrão ou frequência (%). Este estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFV (Of. Ref. nº 066/2012).  

Resultados: Participaram do estudo 17 pacientes, com idade entre 24 e 71 

anos (49 ± 14,5 anos), sendo a maioria deles (47,1%) do sexo feminino. Com 

relação à PA casual, os níveis médios foram 118,5 (± 13,4) mmHg para a PA 

sistólica (PAS) e 76,5 (±10,1) mmHg para a diastólica (PAD). Quanto à MAPA, 

em média, os exames duraram 23h59m e foram realizadas 61 medidas 

satisfatórias (± 5,7). As médias de PA ambulatorial na MAPA, em mmHg, 

foram: PAS = 124,5 (±11,9) e PAD = 75 (±10,9) nas 24h; PAS = 129 (±12) e 

PAD = 78 (±11,2) na vigília; e PAS = 114 (±11) e PAD = 62 (±8,9) no sono. 

Sete pacientes (41,1%) apresentaram valores aumentados de PAS e/ou PAD, 

pela MAPA, ao longo das 24h (=130/80 mmHg); 4 (23,5%) durante a vigília 

(=135/85 mmHg); e 3 (17,6%) no sono (=120/70 mmHg).  

Sobre o descenso noturno, que é a queda relativa da PA no sono em relação à 

vigília, 8 pacientes (47,1%)  apresentaram descenso atenuado ou ausente na 

PAS e/ou PAD.  

Conclusão: Os resultados obtidos indicam níveis elevados de PA ambulatorial 

nesta população, o que pode ser decorrente do fato de a amostra ser composta 

por pacientes com excesso de peso e outros fatores de risco cardiometabólico. 

Os achados serão úteis para o planejamento de intervenções nutricionais 

adequadas ao perfil desses pacientes. 
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Introdução: Ganho excessivo de peso é comum em pacientes submetidos a 

transplante hepático (TxH). Portanto, verifica-se a necessidade de investigar os 

fatores associados a esse ganho excessivo de peso. 

Objetivos: Avaliar os fatores associados ao ganho de peso em pacientes 

submetidos ao TxH. 

Materiais e métodos: Estudo exploratório, descritivo e de corte transversal no 

qual pacientes adultos e idosos em acompanhamento no Ambulatório de TxH 

do Instituto Alfa de Gastroenterologia da Universidade Federal de Minas Gerais 

foram avaliados quanto às variáveis associadas ao ganho de peso. Esta 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o número de 



parecer 1.697.639, todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Foram coletados dados demográficos, 

clínicos, de estilo de vida, comportamento alimentar e food craving. A avaliação 

de comportamento alimentar e food craving foi realizada por meio dos 

questionários Three Factor Eating Questionnaire-R21 (TFEQ-R21) e Food 

Cravings Questionnaires State (FCQ-S) e Trait (FCQ-T), nas versões 

traduzidas e validadas para o português. O ganho de peso foi considerado 

como a diferença entre o peso atual e o primeiro peso ambulatorial pós-TxH. O 

excesso de peso (sobrepeso e obesidade) foi classificado como índice de 

massa corporal (IMC) =25kg/m² e 

obesidade, =30kg/m². Os dados foram avaliados com auxílio do software SPSS 

versão 22.0. Variáveis independentemente associadas ao ganho de peso pós-

TxH foram pesquisadas por meio de testes de regressão linear. O nível de 

significância adotado foi de 5%. 

 

Resultados: Foram avaliados 301 pacientes (idade mediana 57,0, variando de 

20 a 77 anos, tempo desde TxH 6,6±4,4 anos, 64,1% homens), as indicações 

mais frequentes para o TxH foram cirrose etanólica (29,2%) e por vírus da 

hepatite C (26,2%). O ganho de peso mediano observado foi de 8,0kg 

(variando de -16,0kg a +41,0kg); 62,5% (n=188) dos pacientes apresentaram 

excesso de peso e 22,3% (n=67), obesidade. A dimensão do comportamento 

alimentar com maior pontuação foi a restrição cognitiva [(RC) 53,5±27,5], 

seguida de descontrole alimentar [(DA) 14,0 (16,0-56,0)] e alimentação 

emocional [(AE) 11,0 (0-100,0)]. Em geral, a pontuação mediana total para o 

FCQ-T foi 68,0 pontos, variando de 39,0 a 163,0 e para o FCQ-S a pontuação 

total média foi de 33,4±9,0. A indicação ao transplante por carcinoma 

hepatocelular foi independentemente associado ao menor ganho de peso 

(p=0,005). Indicação ao TxH por cirrose criptogênica (p=0,019) e maiores 

pontuações no descontrole alimentar (p<0,001) foram consideradas preditores 

independentes do ganho de peso. 

Conclusão: As indicações ao transplante por carcinoma hepatocelular e por 

cirrose criptogênica e descontrole alimentar foram independentemente 

associados ao ganho de peso em pacientes submetidos ao TxH. 
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Introdução: A prevalência da obesidade nas últimas décadas vem aumentando 

em todo mundo, sendo então encarada como uma epidemia global. O 

procedimento cirúrgico é altamente aconselhado como tratamento para a 

obesidade em adultos com Índice de Massa Corporal (IMC) = 40kg/m² e sem 

comorbidades ou adultos com IMC = 35kg/m² e uma ou mais comorbidade. 

Objetivo: Caracterizar a importância do pré-operatório, com acompanhamento 

de equipe multiprofissional, sobre os efeitos psicológicos e nutricionais no pós-

operatório. Métodos: Foi realizada uma Revisão Integrativa mediante a 

pergunta “Cirurgia bariátrica: é ou não um tratamento para a obesidade?”. As 

buscas ocorreram nas bases de dados PubMed, Bireme, SciELO e Portal 

Capes utilizando as palavras-chave “Cirurgia Bariátrica”, “Obesidade”, 

“Desnutrição”. O levantamento bibliográfico foi realizado de agosto à novembro 

de 2018, sendo os artigos publicados no período de 2013 à 2018, excluindo 

teses, monografias, artigo de revisão e relatos de experiência. Uma tabela foi 

gerada para a organização das publicações selecionadas com as seguintes 

informações: autores e ano; país de publicação; área de atuação do autor; 

principais achados e considerações. Resultados: Foram selecionados 14 

artigos, publicados entre 2013 e 2018, sendo 58% no idioma português. 

Ademais, 6 (42,8%) são da área de medicina, 3 (21,4%) de nutrição, 2 (14,2%) 



da enfermagem, 2 (14,2%) educação física e 1 (7,1%) multidisciplinar. Tendo 

em vista as deficiências nutricionais e complicações pós-cirurgia bariátrica, 

pode-se esperar a ocorrência de Colelitíase, Síndrome de Dumping, queda de 

cabelo, anemia, náuseas, vômitos, fístulas e déficit de vitamina B12. No 

entanto, a maioria dos estudos não apresentou tais complicações e 

deficiências. Conclusão: A cirurgia bariátrica é uma alternativa efetiva para o 

tratamento da obesidade, uma vez que promove redução de IMC, peso e 

medidas antropométricas, melhorando comorbidades, como dislipidemia, 

diabetes mellitus tipo 2 e HAS, e a qualidade de vida do indivíduo. Ademais, o 

acompanhamento multiprofissional evita sintomas após intervenção cirúrgica 

adequando a alimentação e o uso de polivitamínicos e promovendo a 

reeducação alimentar. 
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Introdução: A hipovitaminose D é altamente prevalente e constitui um problema 

de saúde pública em todo o mundo, com prevalência elevada inclusive no 

Brasil. A vitamina D é essencial para o metabolismo ósseo, porém parece 

também estar relacionada na fisiopatogênese de diversas doenças. Não há, até 

o momento, um consenso quanto ao valor de corte para a definição de 

suficiência em vitamina D. 

Objetivo: Comparar a prevalência de hipovitaminose D em uma amostra de 

crianças segundo diferentes pontos de corte. 

Métodos: Existe o consenso de que a 25(OH)D (calcidiol) é o metabólito mais 

abundante e o melhor indicador para a avaliação do status de vitamina D, no 



entanto, não existe um consenso quanto ao ponto de corte para a classificação 

da adequação. Os valores discutidos na literatura, baseados na homeostase do 

cálcio e na saúde óssea, variam amplamente (20 a 30 ng/mL). Vários 

especialistas consideram concentrações séricas abaixo de 20 ng/mL 

classificadas como deficiência, e entre 20 e 29 ng/mL como insuficiência. Para 

comparar as prevalências da concentração sérica de vitamina D por diferentes 

pontos de corte utilizou-se dados de um estudo transversal, com amostra 

representativa de 378 crianças de 8 e 9 anos de todas as escolas urbanas do 

município de Viçosa-MG, Brasil. 

Resultados: O ponto de corte da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 

Metabologia (SBEM) de 2014 e da Endocrine Society (2011) identificaram as 

maiores prevalências de insuficiência e deficiência, sendo 43,4% e 12,2%, 

respectivamente. A SBEM (2018), Institute of Medicine (2010) e Global 

Consensus (2016) apresentaram prevalências semelhantes de suficiência 

(87,8% e 87,0%), sendo que os dois primeiros classificam apenas em dois 

grupos (adequado e inadequado). De acordo com o critério adotado para 

classificação da concentração sérica de vitamina D, grande parte da população 

avaliada pode ter diagnóstico incoerente a depender do ponto de corte 

utilizado, o que torna-se preocupante já que não existe um consenso. 

Conclusão: A divergência entre os estudos quanto ao ponto de corte ideal para 

vitamina D continua sendo discutida na literatura. Apesar disso é consenso que 

a concentração sérica de 25(OH)D deve ser avaliada como rotina apenas nos 

grupos de risco e que, para a prevenção da hipovitaminose D, deve-se 

estimular o consumo regular de alimentos ricos em vitamina D e a prática de 

atividades ao ar livre. 
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A maioria dos países em desenvolvimento como o Brasil, vem substituindo os 

alimentos in natura por produtos industrializados prontos para o consumo. A 

infância é o período de formação dos hábitos alimentares, e os pais são os 

responsáveis pela seleção dos alimentos e tamanhos das porções que serão 

ofertados, logo, a alimentação dos pais influência nas escolhas e preferências 

alimentares das crianças. Os Biscoitos são produtos de fácil preparação e 

conservação, geralmente constituídos pela mistura de Carboidratos e Lipídios, 

o que resulta em seu elevado consumo e aceitação pela população. Este 

trabalho teve como objetivo, comparar a Ingestão Diária Recomendada (IDR) 

de Carboidrato, Proteína, Gordura Total e Sódio de Biscoitos Doces Maisena, 

adquiridos no comercio varejista de Diamantina-MG, direcionados ao público 

infantil de um a oito anos de idade. Os Biscoitos, então selecionados, foram 

identificados em forma de códigos numéricos aleatórios, garantindo o sigilo das 



informações coletadas. Após a catalogação dos diferentes Biscoitos, fez-se 

uma comparação da IDR calculada equivalente a uma porção declarada nas 

informações nutricionais de cada produto. Foram analisadas 12 amostras de 

Biscoitos tipo Maisena. Na faixa etária de um a três anos, a IDR de nutrientes 

por dia é de 130 g para Carboidrato, 13 g para Proteína, 40 g para Gordura 

Total e 1 g para Sódio; já na faixa de quatro a oito anos, é de 130 g para 

Carboidrato, 19 g para Proteína, 35 g para Gordura Total e 1,2 g para Sódio. A 

partir da análise da IDR para crianças no estagio de um a três anos, foi 

possível constatar que os valores de Carboidratos representam de 8 a 17% das 

necessidades deste nutriente, enquanto que Gorduras Totais oscilou de 5 a 

11%; Sódio 7 a 11%, já os teores de Proteínas variaram de 15 a 22%. 

Observa-se que, em todas as amostras os teores de proteínas ultrapassaram 

100% a IDR deste nutriente para o publico avaliado. Para crianças na fase de 

quatro a oito anos, a IDR das amostras de Carboidratos variaram de 8 a 17%, 

Gorduras Totais 6 a 13%, Sódio 6 a 9% e quanto aos teores de Proteínas 

oscilaram de 10 a 15%. Portanto, destaca-se que os cálculos foram feitos com 

base nas porções de 30 g, e eles são apenas uma parte da alimentação. Em 

virtude disso, há necessidade de uma correta orientação nutricional aos pais, 

sobre o consumo dos produtos apresentados, alertando sobre as 

consequências de uma ingestão desequilibrada dos mesmos, relacionado com 

as necessidades nutricionais da faixa etária abordada. 
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Introdução: A migrânea é uma das formas mais comuns de cefaleia primária, 

caracterizada por crises de dores de cabeça fortes e incapacitantes. Estudos 

sugeriram relação entre a função orgânica de alguns minerais e a etiologia da 

migrânea, além disso, alterações nas concentrações sanguíneas de minerais 

foram relatadas nos pacientes com migrânea. Minerais como cálcio (Ca), cobre 

(Co), ferro (Fe), magnésio (Mg), selênio (Se) e zinco (Zn) são nutrientes 

indispensáveis para saúde humana e exercem importantes funções 

neurológicas. No entanto, não está claro se as concentrações de minerais são 

decorrentes de ingestão alimentar inadequada ou relacionadas com a própria 

doença. Objetivo: Avaliar as concentrações plasmáticas de minerais em 

mulheres com migrânea e controles e relacionar as concentrações com a 

ingestão alimentar diária. Métodos: Trata-se de estudo transversal, caso-



controle realizado com mulheres, diagnosticadas com migrânea no período 

interictal e mulheres controles pareadas por idade e índice de massa corporal, 

recrutadas no Ambulatório de Cefaleias do Hospital das Clínicas/UFMG (Belo 

Horizonte/MG). Gestantes, lactantes e mulheres em uso de suplementos 

minerais e vitamínicos foram excluídas. Amostra de sangue foi coletada para 

análise elementar de Ca, Cu, Fe, Mg, Se e Zn. A ingestão alimentar foi 

analisada por meio de recordatóro 24h e classificada de acordo com as dietary 

reference intakes (DRIs). As análises estatísticas foram realizadas utilizando o 

software Stata/SE, versão 12 e p<0,05 foi adotado como significativo. 

Resultados: Foram incluídas no estudo 67 participantes, sendo 38 mulheres 

com migrânea e 29 controles. As concentrações sanguíneas de Ca (8,21 ± 

0,61mg/dl vs. 10,7 ± 0,57 mg/dl; p<0,001), Cu (74,35 ± 5,91 µg/dl vs. 84,1 ± 

10,04 µg/dl; p<0,001), Mg (1,49 ± 0,12 mg/dl vs. 2,79 ± 0,26 mg/dl; p<0,001) e 

Zn (72,08 ± 1,27 µg/dl vs. 85,46 ± 1,54 µg/dl; p<0,001) estavam menores no 

grupo migrânea em relação ao controle. Não houve diferença entre as 

concentrações de Fe e Se entre os grupos. A ingestão alimentar de Cu (0,45 ± 

0,35 µg vs. 0,6 ± 0,99 µg; p<0,05), Mg (133,19 ± 65,01 mg vs. 169,82 ± 75,39 

mg; p<0,05) e Fe (4,68 ± 33,49 mg vs. 6,04 ± 23,17 mg; p<0,05) foram 

menores no grupo migrânea em relação ao controle. Além disso, foi encontrado 

alto percentual de ingestão alimentar insuficiente, no entanto, semelhante entre 

os grupos para todos os nutrientes investigados. Embora as mulheres com 

migrânea tenham apresentado baixas concentrações de minerais, não foi 

identificado relação entre as concentrações plasmáticas e a ingestão dos 

respectivos minerais, Ca (r= 0,0573; p=0,75), Cu (r= -0,0361; p=0,84), Fe (r= 

0,2085; p=0,26), Mg (r= -0,3087; p=0,09), Se (r= 0,1944; p=0,29) e  Zn (r= 

0,0424; p= 0,82). Conclusão: As mulheres com migrânea apresentaram baixas 

concentrações plasmáticas de Ca, Cu, Mg e Zn e ingestão alimentar 

insuficiente de acordo com as DRIs. No entanto, não houve relação entre a 

ingestão alimentar de minerais e as concentrações plasmáticas dos mesmos, 

indicando que a dieta pode não ser o único fator responsável por menores 

concentrações de minerais, e que a migrânea por si só pode determinar a 

redução das concentrações de minerais. 
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Introdução: Em virtude do avanço do Diabetes Mellitus, estima-se que em 

2040, cerca de 642 milhões de pessoas no mundo terão diabetes. Dentre os 

países que compõe a América Central e do Sul, o Brasil se destaca no terceiro 

lugar no ranking de indivíduos com diabetes entre 20 a 79 anos. Trata-se de 

uma epidemia de etiologia múltipla que se configura como um problema de 

saúde pública. A alimentação é um importante fator na prevenção e tratamento 

da doença. Os benefícios do consumo adequado de fibra alimentar (FA) no 

diabetes estão bem consolidados, entretanto, a baixa ingestão de FA aliada ao 

desconhecimento da importância destas na alimentação de diabéticos ainda é 

uma realidade entre a população brasileira. Objetivo: Diante disso, o objetivo 

desse estudo foi avaliar o nível de conhecimento sobre o conceito, fontes 

alimentares e benefícios da fibra alimentar no tratamento e na prevenção de 

complicações do diabetes. Métodos: Trata-se de um estudo transversal que foi 

realizado de outubro a dezembro de 2018 com indivíduos portadores de 

diabetes tipo 2, que frequentavam a UBS de Coaraci, Minas Gerais. Realizou-



se avaliação antropométrica, utilizando as medidas: peso, estatura, IMC, 

circunferência da panturrilha (CP), circunferência da cintura (CC) e relação 

cintura e estatura (RCE). Aplicou-se um questionário semiestruturado para 

avaliação do perfil sociodemográfico, dados de saúde e nível de 

conhecimentos sobre diabetes e fibra alimentar. Os dados foram analisados no 

SPSS versão 25, considerando  o  nível de significância de 5%, os dados 

qualitativos foi realizada uma análise descritiva e o quantitativos foram 

analisados por tabela de frequência  simples, o resultados expressos em média 

e desvio padrão. Resultados: Foram avaliados 38 pacientes, de ambos sexos, 

com idade média 63 +15,4 anos, IMC 27,9 +6,4 kg/m2.  Em relação à 

classificação do estado nutricional, verificou-se que um indivíduo apresentou 

baixo peso, 21 (55,3%) eram estróficos,  5 (13,2%) com sobrepeso 11 (29%) 

eram obesos. E 94,7% apresentaram alto risco cardiometabólico segundo a 

relação cintura estatura (RCE), 71% em relação à circunferência da cintura 

(CC) 81.6% ao avaliar a circunferência da panturrilha (CP).  Ao analisar as 

respostas das seis questões que abordavam o nível de conhecimento sobre  

diabetes e fibras verificou-se que a média de acertos foi de três questões e 

apenas quatro pacientes acertaram todas as questões, o que sinaliza 10% da 

população. Conclusão: Conclui-se que a maior parte dos pacientes 

desconhecem o que são as fibras e suas respectivas fontes e efeitos benéficos 

sobre a saúde, inclusive o diabetes. 
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Introdução: A exposição contínua às substâncias tóxicas presentes no cigarro 

predispõe o indivíduo a ocorrência ou agravamento de doenças crônicas. 

Somado aos efeitos da fumaça no organismo a alimentação também consiste 

em fator causal no desenvolvimento de comorbidades podendo exacerbar o 

risco de eventos coronarianos e câncer. Estudos anteriores apontaram a 

qualidade reduzida da dieta de fumantes em comparação com não fumantes 

com ingestão energética suficiente, porém com inadequado consumo de fibra 

alimentar, vitaminas A, E, cálcio e proteínas. Essa inedequação é reflexo não 

somente de ingestões insuficientes, mas também, da demanda metabólica 

aumentada pelo tabagismo. Nesse sentido, os fumantes podem requerer 

necessidades superiores de alguns nutrientes. Dietas com maior consumo de 

frutas, hortaliças e nutrientes como ômega-3, vitaminas C e E  têm associação 

inversa com a expressão dos marcadores inflamatórios, enquanto que a dieta 

rica em laticínios, carne vermelha e elevado teor de gordura se associa a 

elevação dos níveis de PCR e IL-6. Na literatura, o Índice Inflamatório da Dieta 

(IID) foi desenvolvido e validado para avaliar o potencial inflamatório da dieta 

de um indivíduo. Maiores valores de IID têm sido associados ao aumento de 

citocinas pró inflamatórias. A caracterização do consumo alimentar de 

fumantes e seus efeitos sobre os marcadores inflamatórios sistêmicos podem 



fornecer informações sobre o surgimento de patologias, possibilitar ações de 

prevenção de doenças e validar quais parâmetros dietéticos produzem 

alterações na concentração dos marcadores. Objetivo: investigar a relação do 

consumo alimentar de fumantes na expressão dos biomarcadores 

inflamatórios. Metodologia: Revisão sistemática de estudos originais e 

longitudinais, em inglês, nas bases eletrônicas MEDLINE, PubMed, Scielo, 

publicados entre 2012 e 2018. A escolha deste recorte temporal se deve a 

evolução dos estudos na área, julgando como aspecto impotante para o efeito 

deste as publicações mais atuais.  Para a busca e seleção dos artigos foram 

utilizandos os descritores smokers, cigarette smoking; diet quality; dietary 

inflammatory index; inflammation. Resultados: Foram encontrados 80 artigos e 

incluídos 10 artigos, divididos em categorias temáticas: consumo alimentar de 

fumantes e consumo alimentar e inflamação. Em termos de nutrientes os 

fumantes consomem menores quantidades de ácidos graxos poliinsaturados 

(PUFA), ácido linoleico (AL) e ácido docosahexaenóico (DHA), fibras totais, 

magnésio, riboflavina, vitamina C, folato e vitamina E e em maiores 

quantidades gordura animal e gordura total. Em relação ao consumo de 

alimentos, fumantes pesados têm um menor consumo de vegetais, frutas, leite 

e derivados. Esses dados sugerem que a dieta de indivíduos tabágicos tenha 

maiores escores de IID devido às baixas concentrações de compostos 

bioativos. Conclusão: É possível identificar que o consumo alimentar de 

fumantes pode corroborar o aumento nas concentrações de marcadores 

inflamatórios. A combinação de maiores escores de DII e hábito tabágico 

potencializa a expressão dos marcadores que podem provocar consequências 

como surgimento de patologias e aumento da mortalidade por doenças 

crônicas, cardiovasculares e outras complicações pulmonares. 

Uma dieta equilibrada pode contribuir com efeitos positivos devido ao maior 

conteúdo de componentes que impedem o estresse oxidativo e a lesão 

tecidual. 
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Introdução: A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é 

caracterizada pelo acúmulo de triglicerídeos no fígado e, quando não tratada, 

pode progredir e gerar maior dano hepático. Ela pode estar relacionada à 

obesidade central, resistência à insulina, hipertensão arterial sistêmica e 

síndrome metabólica. Uma combinação de fatores ambientais e fatores 

genéticos determinam o risco individual de desenvolvimento e progressão da 

DHGNA, com um papel claro para a alimentação como um fator de risco 

ambiental modificável. Objetivo: Avaliar o consumo alimentar, segundo o grau 

de processamento dos alimentos, e sua relação com parâmetros 

sociodemográficos, clínicos e nutricionais de indivíduos adultos obesos 

portadores de DHGNA. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, onde 

avaliou-se dados de uma amostra não probabilística, proveniente de um estudo 

maior intitulado “Associação dos fatores de risco com as complicações 



cardiometabólicas observadas em obesos jovens.” Este estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora, 

CAAE: 80290617.7.0000.5147.   O diagnóstico de DHGNA foi realizado por 

ultrassom e foram coletados dados sociodemográficos, antropométricos, de 

consumo alimentar, além de parâmetros clínicos. Os dados estatísticos foram 

analisados no SPSS®. Resultados: Entre 102 pacientes, foram selecionados os 

portadores de DHGNA graus II e III (n=26 indivíduos). Eles apresentaram idade 

de 23,3±2,8 anos, sendo 53,8% mulheres e 46,2% homens, IMC 43,43±5,65 

Kg/m2 e circunferência da cintura 133,1 ± 14,23cm, 73,1% apresentaram 

obesidade grau III (100% apresentando obesidade central), 70,8% com 

resistência à insulina, 19,2% com hipertensão arterial sistêmica e 42,9% com 

síndrome metabólica. Sobre o consumo alimentar observou-se valores médios 

de 1925,6±957,4kcal para consumo calórico total, sendo 45,7±11,1% de 

carboidrato, 17,6±6,4% de proteína e 37,0±8,6% de lipídeo. Os alimentos in 

natura ou minimamente processados (41,97±20,6%) e os produtos 

ultraprocessados (34,31±19,7%) contribuíram significativamente para ingestão 

calórica. Os homens apresentaram resultados superiores para consumo 

calórico e de ultraprocessados, glicemia e para prevalência de síndrome 

metabólica, em relação as mulheres. Os participantes categorizados com maior 

consumo de ultraprocessados consumiram mais calorias (2310,37±1010,74; 

p<0,035) e menos proteínas (15,01±3,42; p<0,034) em relação ao grupo de 

menor consumo de ultraprocessados. Entretanto, não houve diferença 

estatística para os demais parâmetros avaliados entre os grupos de maior e 

menor consumo de acordo com o grau de processamento. Conclusão: Os 

indivíduos avaliados apresentaram um padrão alimentar que pode ser 

considerado de risco para o desenvolvimento de obesidade e de DHGNA, uma 

vez que os produtos alimentícios ultraprocessados contribuíram com mais de 

um terço da ingestão calórica e metade dos obesos foram categorizados no 

grupo de maior consumo desses produtos, possuindo maior ingestão calórica e 

menor ingestão proteica.  Desta forma, sendo a dieta um importante 

componente para a prevenção e tratamento da obesidade e das doenças que 

podem surgir com a mesma, como a DHGNA, se faz necessário intervenções 

nutricionais adequadas precocemente, que desestimule o consumo de 

alimentos ultraprocessados pelos pacientes. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - NUTRIÇÃO CLÍNICA 

 

 

CONSUMO ALIMENTAR PRÉ-DIAGNÓSTICO DE ANTIOXIDANTES EM 

PACIENTES ONCOLÓGICOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS 

DORES, PONTE NOVA - MINAS GERAIS 

 

 

Bruna Paradelo (brunaparadelo@hotmail.com) 

Ana Helena Moretto Capobiango (anahmoretto@gmail.com) 

Eduarda De Almeida Candian (dudaacandian@gmail.com) 

Mariana Ferreira De Souza (marianafsouza15@gmail.com) 

Thalita Alves De Barros (thalitaabarros@gmail.com) 

Solange Silveira Pereira (solange.pereira@ufv.br) 

Eliana Carla Gomes De Souza (egomesdesouza@yahoo.com.br) 

 

 

 

 

 

Introdução: Os casos de câncer no Brasil permanecem em crescimento, 

relacionados aos fatores de risco externos ou internos. Dentre os fatores 

internos, está o atual hábito alimentar da população, rica em alimentos 

processados e ultraprocessados, com redução do consumo de alimentos in 

natura e minimamente processados. Compostos como antioxidantes, 

encontrados nos alimentos in natura e minimamente processados, são 

necessários a fim de manter o equilíbrio com os radicais livres, evitando os 

danos oxidativos às biomoléculas, associados à etiologia do câncer. Objetivo: 

Relacionar o consumo alimentar de antioxidantes com o sexo, faixa etária e 

localização do câncer em pacientes oncológicos pré-diagnóstico. Métodos: No 

período de julho a dezembro de 2018 foi realizada uma pesquisa “Avaliação do 



consumo alimentar de pacientes com câncer”, no Hospital Nossa Senhora das 

Dores em Ponte Nova, Minas Gerais. Participaram do estudo 70 pacientes, e 

para avaliação dietética do consumo de antioxidantes anterior ao diagnóstico 

foi utilizado o recordatório de ingestão habitual enquanto os pacientes 

permaneciam na sala de espera do Hospital. Para a avaliação da capacidade 

antioxidante total da dieta foram utilizados os valores do Poder Antioxidante de 

Redução Férrica (FRAP), a partir de bancos de dados existente. Resultados: 

Através dos resultados obtidos, nota-se que a mediana do FRAP para o sexo 

feminino foi de 5,01 (min, max) mmol/dia apresentando-se menor comparado 

ao sexo masculino com mediana de 5,04 (min, max) mmol/dia. Quando 

analisados os valores de FRAP das refeições dos pacientes com diferentes 

tipos de câncer foi encontrado com menor valor o câncer de virilha com FRAP 

de 1,67 mmol/dia e com maior valor o câncer de testículo com FRAP 12,99 

mmol/dia . Além da diferença nos valores de FRAP entre homens e mulheres 

há também diferença entre as faixas etárias, a mediana de consumo dos 

adultos é de 5,78 (min, max) mmol/dia, maior que dos idosos que é de 3,90 

(min, max) mmol/dia. Conclusão: Conclui-se que o FRAP é menor no sexo 

feminino, no câncer de virilha e nos adultos. Estudos demonstram relação 

direta de antioxidantes com a prevenção de doenças crônicas, como o câncer. 

Antioxidantes estão presentes em alimentos in natura e minimamente 

processados como frutas, legumes, feijões e peixes, ao contrário dos alimentos 

ultraprocessados que apresentam maior valor calórico, alta quantidade de sal, 

açúcar e gordura, prejudicando a saúde. 
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Introdução: A partir da industrialização e urbanização da sociedade, houve 

mudanças nos hábitos alimentares e padrão dietético em todo o mundo. As 

principais mudanças envolvem a substituição de alimentos in natura ou 

minimamente processados por produtos industrializados. Assim como na 

população em geral, os pacientes em Diálise Peritoneal (DP) devem ser 

orientados a manter seus hábitos alimentares saudáveis, sem o consumo 

excessivo dos alimentos ultraprocessados, já que esses podem contribuir 

agravando patologias associadas à doença, como doenças cardiovasculares, 

diabetes mellitus e hipertensão. Objetivo: avaliar o consumo de alimentos 

ultraprocessados, processados e in natura de pacientes com Doença Renal 

Crônica em DP. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, constituído por 

30 pacientes em tratamento por meio da DP Automatizada. O trabalho foi 

aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Juiz de Fora (nº 

1.762.852). A avaliação do consumo alimentar foi realizada por meio da análise 

de recordatório alimentar de 24 horas e questionário de frequência alimentar, 

nos quais os alimentos foram classificados de acordo o grau de 

processamento: alimentos in natura ou minimamente processados, alimentos 



processados, alimentos ultraprocessados. Com a utilização dos prontuários 

foram coletados os dados bioquímicos: ureia, glicose, hemoglobina glicada, 

colesterol total, HDL-c, LDL-c, fósforo e potássio.As análises estatísticas foram 

realizadas por meio do programa SPSS 23.0, onde para a descrição das 

variáveis do estudo, foram utilizadas medida de tendência central (média e 

mediana) e medida de dispersão (desvio padrão e mínimo e máximo) para as 

variáveis quantitativas, e frequência e percentuais para as variáveis 

qualitativas. Para a análise das diferenças das médias, foi utilizado o teste “t” 

de Student, para variáveis com distribuição simétrica e teste U-Mann Whitney 

para variáveis com distribuição assimétrica. O nível de significância foi fixado 

em menor que 5% (p < 0,05). Resultados:Observou-se que 43% dos pacientes 

consumiram algum tipo de alimento ultraprocessado e a ingestão média de 

energia proveniente dessa categoria é de 312 kcal, 18,2% da energia total 

consumida diariamente. Cerca de 80% consumiam alimentos processados, 

correspondendo a 298 kcal da energia total consumida diariamente, 15,8%. E 

todos os pacientes consumiam alimentos in natura ou minimamente 

processados, correspondendo a 898,6 kcal da ingestão energética total, 70%. 

Em relação à população saudável, os pacientes em DP apresentam um 

consumo alimentar com menor utilização de alimentos processados ou 

ultraprocessados. Não foram observadas alterações nos exames bioquímicos 

em relação ao consumo desses alimentos, fato que pode ser explicado pelo 

consumo pequeno de alimentos processados ou ultraprocessados, e 

orientações nutricionais constantes devido à própria doença. Conclusão: os 

pacientes em DP apresentam maior consumo de alimentos in natura ou 

minimamente processados e menor consumo de alimentos processados ou 

ultraprocessados. Não houve diferença estatística nos exames bioquímicos em 

relação ao grau de processamentos dos alimentos. 
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Introdução: Indivíduos com câncer apresentam alterações metabólicas e 

hormonais em decorrência da doença de base e do tratamento, sendo uma 

dessas a resistência à insulina. Essa prejudica negativamente o efeito dos 

neutrófilos, contribui para o desenvolvimento de infecções relacionadas à 

hiperglicemia, processo inflamatório sistêmico, estresse oxidativo e menor 

apoptose celular, o que pode influenciar no prognóstico do indivíduo. Não há 

um consenso sobre a oferta de carboidratos para pacientes oncológicos, mas 

esses fatores sugerem uma dieta com menor proporção desses em detrimento 

de lipídios, com maior densidade energética e menor carga glicêmica. Objetivo: 

associar a ingestão de carboidratos com o tempo de hospitalização, perfil 

imunológico, inflamatório e presença de complicações clínicas em indivíduos 

com câncer de trato gastrointestinal ou metástase para esse sistema. Métodos: 



Trata-se de um estudo transversal, realizado com indivíduos adultos e idosos, 

de ambos os sexos, com diagnóstico de câncer ou metástase no trato 

gastrointestinal, internados em um hospital particular de Belo Horizonte (MG) 

entre fevereiro e julho de 2018. Os indivíduos recebiam acompanhamento 

nutricional diário, com avaliação antropométrica, quantificação da ingestão 

calórica e de macronutrientes, e questionamento sobre sintomas 

gastrointestinais. Informações sobre intercorrências clínicas e exames 

laboratoriais eram coletadas de prontuário. Foram realizadas correlações de 

Pearson e Spearman e teste T de Student Simples no programa estatístico 

SPSS versão 20.0. Com relação à ingestão de carboidratos, foi realizado o 

ajuste pela variabilidade intraindividual através do método MSM (Multiple 

Source Method). Resultados: Dos 30 indivíduos avaliados, 53,5% (n=16) eram 

do sexo masculino, e a média de idade foi de 63,5 ± 14,21 anos. Com relação 

ao estado nutricional, 36,7% (n=11) apresentavam baixo peso e 16,7% (n=5) 

excesso de peso. A média de ingestão de carboidrato foi de 153 ± 64 gramas. 

Não houve correlação entre o consumo desse nutriente com sintomas 

gastrointestinais, o que pode ser justificado pelo fato de mais de 70% dos 

indivíduos não terem apresentado tais intercorrências. Também não foram 

encontradas correlações entre valores de leucócitos, neutrófilos e proteína C 

reativa (PCR) no dia da alta hospitalar, assim como tempo de internação e 

mortalidade. Conclusão: No presente estudo o consumo de carboidratos não 

influenciou no desenvolvimento de fatores preditores de mortalidade em 

pacientes oncológicos. No entanto, mais estudos são necessários para avaliar 

o efeito da qualidade do carboidrato consumido sobre tais desfechos. 
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Introdução: A síndrome do intestino irritável (SII) é um distúrbio funcional 

caracterizado por alteração dos hábitos intestinais e dor abdominal. A maioria 

dos portadores possui intolerâncias alimentares relacionadas à ingestão de 

FODMAPs – oligossacarídeos, dissacarídeos, monossacarídeos e polióis 

fermentáveis. Embora sua restrição de consumo seja uma estratégia de 

tratamento consagrada, inexiste um instrumento prático para avaliar o consumo 

destes nutrientes.  Objetivo: Desenvolver e validar um questionário de 

frequência alimentar (QFA) curto para triagem do consumo habitual de 

FODMAPs em adultos portadores da SII, acompanhado de um manual 



fotográfico de porções alimentares. Métodos: A lista primária do QFA foi 

composta por alimentos fontes de FODMAPs que contribuíram com pelo 

menos 10% na frequência de consumo de 855 adultos de um estudo de base 

populacional do município de Campinas em 2015/2016, assim como os 

alimentos fonte de FODMAPs - segundo aplicativo Monash University Low 

FODMAP Diet, e os comumente consumidos pela população brasileira - 

segundo QFA para adultos validado na cidade de São Paulo. Para o manual 

fotográfico, definiu-se a porção padrão dos alimentos, em gramas e medidas 

caseiras e a porção mínima problemática segundo valores de corte estipulados 

na literatura para cada FODMAP. No estudo de validação e reprodutibilidade, 

105 indivíduos saudáveis responderem duas vezes ao QFA curto e três 

recordatórios 24 horas (R24h) ao longo de 3 meses. A validação relativa do 

QFA curto foi realizada a partir da sua comparação com a média dos três 

R24h. A reprodutibilidade foi avaliada comparando-se os valores obtidos nas 

duas aplicações do QFA curto. Foram realizados: teste de Wilcoxon, 

coeficiente de correlação intraclasse e de Spearman, kappa ponderado e Bland 

Altman. Resultados: A lista final do QFA curto compreendeu 54 alimentos, com 

variações de frequência de consumo entre 0 - 10 vezes e a unidade de tempo 

em dias, semanas e meses. O manual fotográfico de porções alimentares 

desenvolvido possui todas as fotografias das porções de alimentos presentes 

no QFA curto, separadas por grupo de FODMAPs. Para a validação, 105 

indivíduos preencheram os critérios de inclusão e exclusão. Nas análises de 

validade, os coeficientes de correlação variaram de 0,209 (polióis) a 0,652 

(lactose) (p<0,05). Houve boa concordância dos indivíduos classificados no 

mesmo tercil para o grupo da lactose e ausência de concordância para os 

demais com média de 15,7%. Na análise de reprodutibilidade, os coeficientes 

de correlação intraclasse (CCI) e Spearman variaram, respectivamente, de CCI 

= 0,781; r = 0,725 (oligossacarídeos) a CCI = 0,913; r = 0,807 (lactose) 

(p<0,05), com reprodutibilidade forte para lactose e polióis, e boa para excesso 

de frutose e oligossacarídeos. Concordância exata entre as aplicações do QFA 

tiveram média de 67,25%, e 3,0% demonstraram discordância. Observou-se 

variação de kappa ponderado entre 0,576 (polióis) a 0,645 (lactose). 

Conclusão: O QFA curto semi-quantitativo e o manual fotográfico foram 

desenvolvidos para avaliar o consumo de FODMAPs em adultos na região de 

São Paulo. O instrumento apresentou boa reprodutibilidade para todos os 

grupos de FODMAPs e boa validade relativa para lactose. 
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Introdução: O estado nutricional de indivíduos hospitalizados pode ser 

agravado durante a internação devido às doenças de base. Uma das maneiras 

de minimizar essa condição é o uso da Terapia de Nutrição Enteral (TNE), com 

fórmulas enterais que possuem micronutrientes com propriedades 

antioxidantes. Esses compostos retardam ou inibem a formação de espécies 

reativas de oxigênio, que são responsáveis pelo estresse oxidativo. Um dos 

principais micronutrientes com função antioxidante, é o zinco, que está 

associado com o aumento da imunidade celular e com ação anti-inflamatória. 

Objetivo: Comparar a prescrição de zinco versus o que foi administrado em 



pacientes hospitalizados em TNE e comparar com a necessidade média 

estimada (EAR). Metodologia: Estudo transversal prospectivo, com amostra de 

conveniência composta por adultos e idosos hospitalizados, de ambos os 

gêneros, com nutrição enteral exclusiva. O estudo foi realizado em um hospital 

público de Santa Maria/ RS, no período de agosto de 2017 a outubro de 2018. 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Franciscana sob nº 51109315.4.0000.5306. A coleta de dados 

iniciou-se em até 72 h do dia da admissão hospitalar, sendo coletados dados 

referentes à TNE, como o tipo de dieta enteral, prescrição e administração de 

zinco, bem como intercorrências que interferiram na administração da dieta. A 

adequação da concentração de zinco administrado foi avaliada por meio da 

concentração prescrita e administrada, com base na fórmula: adequação do 

volume administrado (%) = volume administrado/volume prescrito x 100. Os 

dados foram analisados pelo programa Excel 2013 e foram realizadas 

estatística descritiva simples e frequência relativa. Resultados: Dentre os 53 

pacientes acompanhados, 58,5% dos indivíduos eram do gênero masculino, 

41,5% do gênero feminino; 62,3% eram idosos e apenas 37,7% adultos. A 

prescrição de zinco foi maior em relação à administração em ambos os 

gêneros, com média de adequação de 73,9 ± 26,3 %. Se compararmos a 

concentração de zinco que contém nas fórmulas enterais, com a média da 

concentração que foi administrada aos pacientes (masculino: 11,1 ± 6,6 mg/dia; 

feminino: 9,1 ± 5,2 mg/dia), observa-se que as fórmulas disponíveis fornecem 

concentrações acima da necessidade média estimada, ultrapassando, na 

maioria das vezes, as necessidades nutricionais diárias (masculino: 9,4 

mg;/dia; feminino: 6,8 mg/dia). No entanto, apesar dos pacientes receberem 

menos nutrientes em relação a prescrição dietoterápica, estes valores não 

ultrapassaram o limite superior tolerável de ingestão (UL) de 40 mg/dia, para 

ambos os gêneros. Algumas intercorrências interferiram na administração da 

dieta, sendo a mais frequente a retirada da sonda pelo paciente, seguida de 

pausa para drenagem de líquidos. Conclusão: Os pacientes receberam uma 

quantidade de dieta enteral inferior a prescrição dietoterápica, no entanto, estes 

valores ficaram acima da EAR e não ultrapassam o limite superior tolerável de 

ingestão, para indivíduos saudáveis. No entanto, não existem recomendações 

específicas de micronutrientes com propriedades antioxidantes para indivíduos 

enfermos. Desta forma, um acompanhamento diário do paciente com TNE é 

necessário para que o indivíduo receba um aporte de zinco mais rápido e mais 

próximo de suas necessidades nutricionais. 
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Introdução: A hepatite C crônica (HCC) constitui um dos mais graves 

problemas de saúde pública em todo o mundo, sendo considerada causa 

relevante de doença hepática crônica. Diversas manifestações extra-hepáticas 

estão presentes na HCC, como as alterações da cinética óssea, caracterizadas 

pela diminuição da formação e aumento da reabsorção óssea. Além deste 

aspecto, pacientes com doenças hepáticas apresentam risco elevado para o 

desenvolvimento de desnutrição e sarcopenia. A manutenção de ossos 

saudáveis e músculo esquelético preservado é essencial para reduzir os efeitos 

negativos da sarcopenia e da densidade mineral óssea baixa sobre a qualidade 

de vida, morbidade e mortalidade de pacientes com HCC. Objetivo: Mensurar 

as medidas antropométricas e de composição corporal que avaliam a massa 

muscular e correlacioná-las com a massa óssea em pacientes com HCC. 



Métodos: Estudo transversal com pacientes portadores de HCC. A medida 

antropométrica utilizada para avaliação da massa muscular foi o perímetro 

muscular do braço (PMB). A massa muscular apendicular (MMA) e o conteúdo 

mineral ósseo (CMO) total e a densidade mineral óssea (DMO), foram 

avaliados pela absorciometria de raio X com dupla energia no densitômetro 

Discovery Wi ™. A aferição da força de preensão manual (FPM) foi realizada 

com dinamômetro JAMAR ™. A avaliação da DMO pelos critérios da WHO, 

1994. Para análise estatística foi realizado o teste Kolmogorov–Smirnov para 

avaliar a normalidade, e o teste de correlação de Pearson ou Spearmam. Foi 

considerado significante o p<0,05. Resultados: Foram incluídos 104 indivíduos 

[idade média, 50,5 ± 11,3 anos; 75,0% do sexo masculino; 32,7% com cirrose 

compensada]. Os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética. A prevalência de DMO baixa foi de 

34,6% (n=36). Ao avaliar a correlação entre as medidas de avaliação da massa 

muscular , foi encontrada uma correlação positiva entre PMB e MMA (r=0,81 

p<0,001), PMB e FPM (r=0,58 p<0,001) e FPM e MMA ( r=0,52 p<0,001). E 

quanto a correlação entre as medidas de avaliação da massa muscular e da 

massa óssea, foi encontrada correlação positiva  entre PMB e CMO (r=0,68 

p<0,001), MMA e CMO (r=0,69 p<0,001) e FPM e CMO (r=0,48 p<0,001). 

Conclusão: Foi encontrada correlação  positiva entre a massa muscular, força 

muscular e massa óssea em pacientes com HCC.  A avaliação da massa 

muscular pelo PMB apresentou uma correlação forte com a MMA. Assim, 

sugerimos a incorporação do PMB na rotina clínica de pacientes portadores de 

HCC juntamente com a força de preensão manual, para avaliação da massa 

muscular nos pacientes portadores de HCC. Estas medidas são considerados 

métodos de avaliação nutricional simples, não invasivos e de baixo custo. 
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Introdução: A atividade física (AF) é definida como uma série de repetições 

sistemáticas de movimentos orientados, que tem como consequência o 

aumento do consumo de oxigênio pelo músculo. Sabe-se que o baixo Nível de 

Atividade Física é um fator de risco para diversas doenças, sendo capaz de 

prevenir: hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipdemias, obesidade e 

osteoporose. Apesar dos benefícios proporcionados pela AF, é necessário 

cuidado durante sua prática, pois, caso os limites fisiológicos individuais sejam 

desconsiderados, é possível que o exercício intenso traga consequências 

prejudiciais ao organismo, devido à formação de radicais livres; contudo, o 

consumo adequado de antioxidantes reduz a ação dos mesmos e previne o 

estresse oxidativo. Objetivo: Avaliar se existe correlação entre o consumo de 

nutrientes antioxidantes e dados bioquímicos em indivíduos praticantes de 

atividade física.  Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, com dados 

secundários, realizado com praticantes de atividade física, atendidos na 

Divisão de Saúde da Universidade Federal de Viçosa.  No total foram 

analisados 210 prontuários, disponíveis no período de 2013 a 2018. Foram 

coletados dados sobre a prática de AF, consumo alimentar, com foco na 



ingestão de nutrientes antioxidantes (vitaminas A, C e E; zinco e selênio), 

antropometria e avaliação bioquímica. As análises estatísticas foram realizadas 

no Software SPSS, versão 20.0. (Adotou-se como nível de significância a=5%. 

Resultados: A população de estudo foi composta, em sua maioria, por 

mulheres (62,4%), com idade variando entre 16 a 41 anos. A avaliação 

antropométrica identificou índice de massa corporal mediano igual 23,5 kg/m2, 

com variações entre 16,6 kg/m/2 a 41,9 kg/m/2. Quanto ao consumo de 

nutrientes antioxidantes, observou-se que a ingestão de vitamina A, C, E e 

selênio foram inferiores ao preconizado pela EAR, tanto para homens quanto 

para mulheres. No caso da vitamina E, ressalta-se que pode ter ocorrido uma 

subestimação do consumo, por desconsiderar o óleo utilizado na cocção dos 

alimentos. A ingestão de zinco foi considerada adequada apenas para 

mulheres. A ingestão total de vitamina A, independente do sexo, esteve 

inversamente correlacionada às concentrações de triglicerídeos (p=0,044; r=-

0,172) e AST (p=0,018; r=-0,358) e diretamente correlacionada à concentração 

de HDL-c (p=0,026; r=0,177). A vitamina C esteve diretamente correlacionada 

à concentração sérica de uréia (p=0,023; r=0,331). A ingestão de zinco foi 

inversamente correlacionada às concentrações de LDL-c (p=0,013; r=-0,201) e 

HDL-c (p=0,015; r=-0,194) e diretamente correlacionada à AST (p=0,048; 

r=0,304). Conclusão: A análise dos recordatórios de ingestão habitual dos 

praticantes de AF demonstrou consumo possivelmente inadequado de 

nutrientes antioxidantes, importantes para prevenção do estresse oxidativo e, 

consequentemente, desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. 

A ingestão foi ainda correlacionada a marcadores bioquímicos, que também 

podem atuar como fatores de risco para essas doenças, como é o caso das 

alterações lipídicas. Nesse sentido, salientamos a importância da orientação 

nutricional realizada por profissional competente a todos os praticantes de 

atividade física. 
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Introdução: O excesso de peso é crescente na população adolescente. No 

Brasil, de 1974/1975 a 2008/2009, o excesso de peso aumentou de 3,7% para 

21,7% entre indivíduos de 10 a 19 anos do sexo masculino, e de 7,6% para 

19,4% entre as adolescentes de mesma idade. Em 2015, entre adolescentes 

brasileiros de 13 a 17 anos, 23,8% das meninas e 23,7% dos meninos 

apresentavam sobrepeso. A obesidade é a doença crônica não transmissível 

mais prevalente neste grupo e está relacionada ao desenvolvimento de 

doenças cardiometabólicas, que podem ter início nesta idade. É conhecida a 

relação entre alta adiposidade corporal e doenças crônicas não transmissíveis, 

confirmando a importância da avaliação antropométrica e utilização de índices 

antropométricos na detecção da obesidade. Objetivo: Correlacionar o Índice de 

Adiposidade Corporal (IAC) com a gordura corporal avaliada pelo Equipamento 

de absortometria de raios-X de dupla energia (DEXA) em adolescentes. 

Métodos: Estudo transversal com 1190 adolescentes de 10 a 19 anos, de 

ambos os sexos. Utilizou-se dados secundários de pesquisas realizadas em 

Viçosa-MG. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 



Seres Humanos da UFV (parecer 2.879.661). Avaliou-se medidas 

antropométricas e a gordura corporal, esta pelo Equipamento de absortometria 

de raios-X de dupla energia (DEXA). Calculou-se o IAC pela fórmula: 

percentual de gordura corporal (%GC - IAC) = Perímetro do quadril 

(cm)/Estatura (m)1,5 - 18. Análises estatísticas foram realizadas com o 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows, e foi adotado 

como nível de significância estatística valor de p<0,05. O teste Shapiro-Wilk foi 

realizado para testar normalidade das variáveis. Para se investigar correlação 

entre o IAC e o DEXA foi realizada a correlação de Spearman. Resultados: A 

maioria da amostra era do sexo feminino (67,7%). Pela classificação do %GC 

avaliado pelo DEXA, 25,1% e 11,7% dos indivíduos do sexo feminino e 

masculino, respectivamente, apresentaram risco de excesso de gordura 

corporal, 44,3% (meninas) e 17,7% (meninos) apresentaram excesso. As 

medianas do %GC avaliado pelo DEXA e pelo IAC foi de 25,6% (P25 = 17,9%; 

P75 = 32,1%) e 25,3% (P25 = 22,5%; P75 = 28,2%), respectivamente. O IAC 

apresentou alta correlação com o DEXA (r = 0,843; p < 0,001), sendo que no 

sexo feminino, o valor de correlação foi de r = 0,772 (p < 0,001) e no masculino 

r = 0,803 (p <0,001). Conclusão: O IAC é um índice de baixo custo e fácil 

obtenção e aplicação, pois utiliza medidas do perímetro do quadril e da 

estatura, podendo ser calculado mesmo quando não é possível obter medidas 

confiáveis de peso. Este índice tem sido utilizado na avaliação da população 

adulta, portanto são necessárias pesquisas utilizando o IAC na avaliação de 

adolescentes, além de identificar pontos de corte para estimar gordura corporal 

e avaliar o poder preditivo deste índice na detecção de fatores de risco de 

doenças associadas a obesidade especialmente em adolescentes. 

Apoio: Programa de Pós-graduação em Ciência da Nutrição (PPGCN), CAPES, 

FAPEMIG e CNPq. 
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A desnutrição hospitalar é um problema de saúde pública nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Associada ao câncer a desnutrição 

apresenta risco aumentado para a progressão da doença, morbimortalidade, 

aumento do tempo e custos hospitalares, e, portanto, faz-se necessário um 

instrumento que seja fidedigno e eficaz ao se diagnosticar a desnutrição 

precocemente. Este estudo objetivou-se verificar a concordância entre o novo 

critério ESPEN com a Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio 

Paciente (ASG-PPP®) no diagnóstico da desnutrição em paciente com câncer. 

Estudo transversal realizado em um hospital universitário da Grande Vitória-

ES/Brasil, entre março/2017 a julho/2018. Participaram indivíduos com idade = 

20 anos, de ambos os sexos, com diagnóstico confirmado de câncer e 

avaliados nas primeiras 48 horas de admissão hospitalar, que apresentassem 

percentual de perda de peso (%PP) = 10% independente do tempo; que 



apresentaram valores de índice de massa corporal (IMC) <18,5 kg/m², 

independentemente da idade e os que apresentaram valores de IMC < 22 

kg/m², se maior que 70 anos de idade, conforme componentes do novo critério 

ESPEN. A ASG-PPP® classifica o estado nutricional em: A = bem nutrido; B = 

suspeita ou desnutrição moderada e C = desnutrição grave. Aplicou-se a ASG-

PPP® e o novo critério ESPEN para identificação da desnutrição. Este estudo 

foi aprovado pelo CEP da UFES, sob o parecer nº 2.141.932.  Os dados foram 

analisados no software SPSS 21.0. O Coeficiente de Kappa foi calculado para 

verificar a concordância entre o diagnóstico nutricional obtido pelo critério 

ESPEN 1 e 2 comparado à ASG-PPP®. Foram consideradas categorias 

propostas por Landis; Koch, 1977, segundo o grau de concordância 

encontrado: 0-0,1, sem concordância; 0,11-0,40, concordância fraca; 0,41-0,60, 

mediana; 0,61-0,80, moderada, e entre 0,81-1, excelente. Adotou-se o nível de 

significância de 5.0% para todos os testes. A amostra foi composta por 46 

pacientes, com maior proporção de homens (56,5%; n=20), de idosos (56,5%; 

n=20) e indivíduos da raça não branca (58,7%;n=27). A localização do tumor 

mais frequente foi o trato gastrointestinal (TGI), acometendo 85,5% (n=59). As 

médias de idade, IMC e percentual de perda de peso foram respectivamente 

60,8 ± 11,4 anos, 20,2 ± 3,86 kg/m2 e 20,6 ± 9,33%. A ASG-PPP® apontou 

80,4% (n=37) dos pacientes com algum grau de desnutrição (B+C). O critério 

ESPEN 1 identificou 63,0%(n=29) e o critério ESPEN 2, 52,2% (n=24) de 

desnutridos. Não foram observadas concordância entre a ASG-PPP® e o 

critério ESPEN 1 (k= -0,034; p=0,802) e com a ASG-PPP® e o critério ESPEN 

2 (k= 0,151; p=0,207). Este estudo não mostrou concordância entre as 

ferramentas aplicadas, sugerindo que ainda não é possível diagnosticar a 

desnutrição somente pelo critério ESPEN neste grupo. Diante da complexidade 

em identificar a desnutrição no paciente com câncer, é necessário que sejam 

considerados diferentes aspectos que influenciam o estado nutricional afim de 

proporcionar um diagnóstico mais preciso. Não há até o momento um 

instrumento considerado padrão ouro, porém, o uso da ASG-PPP® tem sido 

recomendado por melhor diagnosticar o risco nutricional e a desnutrição, bem 

como, indicar a necessidade de intervenção nutricional. 
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Introdução: Nutrient timing é uma estratégia nutricional que envolve a ingestão 

intencional de nutrientes em momentos específicos ao longo do dia visando 

melhorar o rendimento físico. A distribuição da ingestão proteica em intervalos 

regulares (~3h) e em quantidades moderadas (~20g) ao longo do dia pode 

influenciar a síntese proteica favorecendo a recuperação e adaptação muscular 

induzida pelo treinamento resistido. Objetivo: Avaliar a distribuição da ingestão 

de proteínas de universitários praticantes de musculação. Métodos: A amostra 

foi composta por 52 estudantes universitários, praticantes de musculação, com 

idades entre 18 e 33 anos, sendo 38 homens (73,08%) e 14 mulheres (26,92%) 

e com frequência mínima de treinamento igual a três vezes por semana. A 

ingestão alimentar foi avaliada por meio da aplicação de três registros 

alimentares de 24 horas em dias não consecutivos. Foi considerado adequado 

o consumo de 20 a 40 gramas de proteínas por refeição conforme proposto 

pela Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Para caracterizar a 



população foi determinada a composição corporal utilizando o método de 

dobras cutâneas. Resultados: A maioria (53,81%) praticava musculação a 

menos de um ano. Cerca de dois terços da população (66,39%) treinava cinco 

ou mais vezes por semana. O percentual de gordura corporal médio foi de 

16,92±9,59 %. Os sujeitos apresentaram padrão irregular de ingestão de 

proteínas ao longo do dia. Foi observada maior ingestão de proteínas no 

almoço (41,23±20,78 g) e no jantar (35,56±21,69 g). Nas demais refeições a 

ingestão média foi de 16,86 ± 8,92g no desjejum, 10,19±14,16g na colação, 

14,62±11,11g no lanche da tarde e 16,21±13,60g na ceia. Mais da metade dos 

sujeitos ingeriram quantidades abaixo do mínimo recomendado (20g/refeição) 

no desjejum (64%), na colação (81,58%), no lanche (70,59%) e na ceia 

(64,1%). A ingestão média de proteínas na refeição pré-treino (24,18±18,27g) e 

pós-treino (31,89±21,46g) estava de acordo com a faixa recomendada. 

Conclusão: Os sujeitos apresentaram ingestão irregular de proteínas ao longo 

do dia, sendo concentrada no almoço e jantar, o que pode prejudicar as 

adaptações musculares geradas pelo treinamento. 

 

Apoio - FAPEMIG 
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Introdução: A epidemiologia de pessoas vivendo com HIV se mantem em 

crescimento, em especial no público feminino. Sabe-se que a presença de 

diagnóstico de mulheres portadoras do vírus HIV tem se mostrado prevalente 

nas populações de estudo. É de suma importância o conhecimento deste 

público específico, pois é um público que necessita de cuidados especiais. 

Objetivo: Avaliar as condições sociodemográficas e de distribuição corporal em 

mulheres vivendo com HIV. Métodos: Estudo transversal realizado com 

mulheres soropositivas para o HIV, com idade mínima de 18 anos, atendidas 

no serviço de atenção especializada (SAE), no período de maio 2017 a outubro 

2018. Os dados sociodemográficos, antropométricos e de composição corporal 

foram coletados por anamnese aplicada no atendimento nutricional. Foram 

realizadas análises descritivas e bivariadas. Resultado: Foram atendidos, em 



participação voluntária, 25 mulheres com média de idade de 47,9±10,8 anos, a 

maioria estava empregada (54,2%) e 68,0% recebia entre 1 e 2 salários 

mínimos. Grande parte (60,0%) era não branca (negra ou parda), 38,5% estava 

em união estável e a maioria (36,0%) cursou mais de 8 anos de estudo. Em 

relação aos indicadores de distribuição de gordura corporal, utilizando a razão 

cintura quadril (RCQ) 56,0% apresentou um valor = 0,85, se mostrando 

elevado. Já o índice de massa corporal (IMC) demonstrou que  48,0% das 

mulheres apresentavam excesso de peso (=25kg/m2). Observando o 

percentual de gordura, 80,0% das pacientes estava acima da média esperada. 

Em 40,0% da amostra notou-se uma circunferência da cintura muito elevada. 

Em contrapartida, 64,0% das pacientes encontravam-se desnutridas segundo a 

adequação da prega cutânea tricipital e 68,0% detiveram um valor normal para 

circunferência do pescoço. Conclusão: Havia a presença de obesidade central 

em mulheres vivendo com HIV, sendo alta prevalência de alterações de 

composição corporal. Quando se observa a adequação da prega cutânea 

tricipital, é evidenciado um baixo depósito de gordura nos braços. Visto este 

quadro, é urgente novos estudo nesta população específica, em virtude do alto 

risco cardiovascular que as acomete. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - NUTRIÇÃO CLÍNICA 

 

 

EFEITO AGUDO DE UM PROTOCOLO CONTÍNUO SUBMÁXIMO NA 

CONTAGEM DE SUBPOPULAÇÕES DE LEUCÓCITOS EM MULHERES 

TREINADAS EM CORRIDA DURANTE A FASE LÚTEA 

 

 

Mariana Morais (marygmorais@hotmail.com) 

Francisco De Assis Dias Martins Junior (chasto01@hotmail.com) 

Raianne Dos Santos Baleeiro (raiane.baleeiro@hotmail.com) 

Lucas Soares Marcucci Barbosa (lucasmarcucci@gmail.com) 

Lázaro Fernandes Lobo (lflobo7@gmail.com) 

Lucélia Scarabeli Silva (luceliabar@gmail.com) 

Samara Silva De Moura (samara_silva09@hotmail.com) 

Albená Nunes Da Silva (albenanunes@hotmail.com) 

 

 

 

 

 

Evidências demonstram que o exercício físico regular pode aumentar a 

resistência à infecções em resposta às adaptações morfofuncionais e 

metabólicas que ele provoca no organismo. A prática de atividade física pode 

induzir mudanças no sistema imunológico gerando efeitos benéficos à saúde. 

Nos últimos anos tem se observado um aumento do número de praticantes de 

corrida, sobretudo o aumento do número de mulheres que praticam este 

esporte. Por ser um esporte de fácil acesso, atinge um grande número de 

pessoas favorecendo sua prática regular.  Considerando o aumento de 

mulheres praticantes de corrida e a escassez de estudos sobre as 

particularidades das mesmas no desempenho físico, este estudo pretende 



investigar o efeito agudo de um exercício contínuo submáximo na contagem de 

subpopulações de leucócitos em mulheres treinadas em corrida durante a fase 

lútea em um protocolo de corrida. Para este estudo foram recrutadas 15 

mulheres saudáveis com idade 34 ± 1 anos, treinadas em corrida, não 

fumantes e que não utilizem nenhum tipo de anticoncepcional ou esteróides 

anabolizantes. foram consideradas treinadas as mulheres capazes de correr 

10km em tempos de até 1h. Após assinarem um termo de consentimento livre 

e esclarecido as voluntárias foram submetidas a um teste progressivo em 

esteira para determinar seu VO2Max (43,34 ± 0,57 ml.kg-1.min-1). 

Posteriormente foi realizado um exame de densitometria óssea de corpo inteiro 

- Massa magra DXA (39449,0g ± 895,3g); Gordura Corporal DXA (16039,0g ± 

931,6g); Conteúdo Mineral Ósseo DXA (2391,0g ± 75,0g) - e avaliação física, 

plicometria e antropometria, para determinação da composição corporal das 

atletas. Por último, as voluntárias realizaram um teste contínuo a 80% do 

Vo2max até a fadiga no qual foi aferido o lactato pré (2,0 ± 0,5 mmol/dl) e pós 

(4,7 ± 0,6 mmol/dl), frequência cardíaca de repouso (67 ± 2 bpm) e máxima 

(181 ± 2 bpm), pressão arterial basal (113±3 x 77±2 mmHg) e após (172±6 x 

77±2 mmHg) a atividade. Foram coletados sangue e urina no pré-teste, 

imediatamente após e 1 hora após o teste. Neste intervalo de tempo as 

voluntárias responderam a um questionário sobre seu o seu perfil de 

treinamento, prática de atividade física e características do ciclo menstrual. 

Espera-se que o estímulo gerado pelo protocolo contínuo submáximo até a 

fadiga corrobore com as evidências dos efeitos benéficos do exercício para a 

saúde e sistema imunológico destas mulheres por meio do aumento ou 

recrutamento de células de defesa no sangue. 
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Introdução: No Brasil, 18,9% da população acima de 18 anos das capitais 

brasileiras é obesa e mais da metade (54,0%) está com excesso de peso. 

Sobre essa perspectiva, identificar estratégias efetivas de prevenção e controle 

da obesidade são urgentes e necessárias para reverter as tendências atuais. 

Nesse sentido, o consumo de castanhas tem sido investigado no contexto da 

obesidade. Contudo, as evidências para apoiar o consumo de castanhas no 

controle de peso são atualmente insuficientes. Objetivo: Diante do exposto, o 

presente trabalho teve por objetivo avaliar o efeito do consumo agudo de um 

mix de castanhas brasileiras sobre as sensações subjetivas de apetite e a 

ingestão alimentar em mulheres com excesso de peso. Metodologia:  Tratou-se 

de um estudo piloto agudo, simples cego, com mulheres com excesso de peso 

(= 27 kg/m2). As voluntárias compareceram ao laboratório em jejum (12h), e 

receberam 400 ml de um shake teste contendo um mix de amêndoas de 



castanhas brasileiras (30g de castanha de caju + 15g castanha-do-Brasil) ou 

400 ml de shake controle – similar em calorias e macronutrientes (˜ 437 

kcal/shake; 34,8% de CHO; 16,6% de PTN; 48,6% de LIP). As sensações 

subjetivas do apetite foram avaliadas por meio de uma escala visual analógica 

de 100 mm preenchida pelas voluntárias em jejum, imediatamente após a 

ingestão da bebida e sequencialmente em intervalos regulares de 1 hora, 

contados a partir da ingestão. Após 4 horas pós-prandiais foi oferecido um 

almoço padronizado para consumo ad libitum, a cada voluntária, e o resto 

ingesta foi pesado para avaliação do impacto da ingestão das bebidas na 

saciedade. O teste ANOVA de medidas repetidas mista dois fatores, seguido 

do poshoc de Bonferroni, foi utilizado para testar diferenças nas sensações 

subjetivas de apetite entre o consumo do shake teste e controle. O teste de t de 

Student foi utilizado para comparar o consumo alimentar após o consumo das 

bebidas teste e controle. As análises estatísticas serão efetuadas utilizando-se 

o programa SSPS 23.0, adotando a = 5%. Resultados: Participaram do estudo 

piloto 11 mulheres adultas (29,8 ± 7,6 anos) e com excesso de peso (30,1 ± 3,7 

kg/m2). Nós observamos que as sensações subjetivas de apetite não foram 

afetadas no estudo, após o consumo agudo de uma bebida contendo um mix 

de castanhas brasileiras (p interação tempo*bebida > 0,05). Ainda, o consumo 

alimentar após 4 horas da ingestão das bebidas foi semelhante entre aquelas 

que consumiram a bebida teste e controle (845 ± 236 kcal vs. 624 ± 101 kcal; p 

> 0,05). Conclusões: O consumo agudo de um mix de castanhas brasileiras 

(30g de castanha de caju + 15g castanha-do-Brasil) não afetou o apetite e o 

consumo alimentar em mulheres com excesso de peso. Mais estudos são 

necessários para aumentar investigar efeitos em longo prazo. Apoio: CNPq, 

CAPES, FAPEMIG, EMBRAPA. 
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Introdução: Trabalhos recentes do nosso grupo mostram que a Angiotensina-

(1-7)[Ang(1-7)] possui papel fundamental no tratamento da lesão muscular 



induzida pelo exercício físico e altera o consumo de oxigênio durante o esforço 

físico. Na condição de hipertensão arterial (HA) já é descrito que a associação 

entre Ang-(1-7) e exercício físico contribui com o tratamento da HA. Com o 

objetivo de avaliar o efeito da Ang-(1-7) no rendimento físico, ratos 

normotensos e espontaneamente hipertensos (SHR) foram tratados com a 

Ang-(1-7) (250µg/Kg) incluída em ciclodextrina (HPß-CD) antes da execução 

do exercício físico até exaustão. Metodologia: os animais foram divididos 

aleatoriamente em dois grupos, tratado e placebo. Os grupos passaram por um 

período de adaptação ao nado durante cinco dias. Os animais receberam 

através de gavagem o placebo (HPß-CD) ou HPß-CD-Ang-(1-7). Quatro horas 

após a gavagem os animais foram submetidos a exercícios físicos até exaustão 

em meio aquático através de protocolo progressivo. Uma carga foi anexada a 

cauda equivalente a 2% do seu peso corporal. A cada 3 minutos a carga 

progredia na escala de 2% até que este não conseguisse mais se manter na 

superfície da água. Resultados: Os dados do tempo total até a exaustão 

mostram que o não houve diferença entre o placebo e a Ang-(1-7) nos animais 

normotensos e hipertensos. O tempo total até a exaustão foi de 588 ±37seg. 

para o grupo SHR tratado, 664 ±54 seg, para SHR placebo. O tempo total para 

exaustão foi maior no grupo normotenso porém não foi diferente entre o grupo 

tratado 856 ±30seg, em comparação com o grupo placebo 793 ±51 seg. Os 

dados coletados mostram que o tratamento com a Ang-(1-7) não interferiu no 

rendimento físico de ratos normotensos e hipertensos. 

 

Palavras chave: Angiotensina – (1-7), exercício, hipertensão arterial. 
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Introdução: O óleo de coco (OC) é composto por aproximadamente 47-49% de 

triacilglicerol de cadeia média (TCM) e vem sendo estudado como um possível 

recurso ergogênico, por reduzir a depleção do glicogênio muscular e atenuar o 

acúmulo de íons H+ no músculo esquelético durante o exercício físico. 

Contudo, os efeitos positivos do OC no exercício físico são incertos, com 

mecanismos pouco elucidados, sobretudo em relação aos aspectos 

psicobiológicos.  Objetivo: Avaliar o efeito da suplementação de OC sobre 

variáveis psicobiológicas. Métodos: Trata-se de um estudo duplo-cego, 

cruzado, controlado por placebo realizado em sete sujeitos fisicamente ativos. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo sob o número (0604/2017). Sete voluntários saudáveis 

(27,4 ± 4,7anos; 73,4 ± 11,03Kg e 171,5 ± 7,5cm) e fisicamente ativos que 

foram submetidos a uma sessão de exercício intervalado de alta intensidade 

(HIIT) até a exaustão voluntária máxima (EVM) em duas diferentes condições. 

G1: 30mL de óleo de coco e G2: 1mL de óleo de coco (ambas ofertadas com 

150mL de café descafeinado). Após 60 minutos, os indivíduos fizeram o HIIT 

com as seguintes características: 2 minutos (50% da potência pico) e 1 minuto 



(90% da potência pico) até a EVM. 60 minutos antes, imediatamente antes, 

imediatamente depois e 60 minutos depois do término da sessão de exercício 

físico, foram aplicados os questionários de Escala de esforço percebido de 

Borg, Inventário de Ansiedade Traço e Estado (IDATE-T/E), Escala de humor 

de Brunel (BRUMS) e Subjetive Exercise Experience Scale (SEES). 

Resultados: Verificou-se apenas melhora do vigor imediatamente antes do 

exercício físico (p = 0,015) no grupo G1 em comparação ao G2. Todos os 

outros parâmetros avaliaram não diferiram entre os grupos em nenhum 

momento. Conclusão:  Pode-se concluir que apesar do OC ter melhorado o 

vigor antes do exercício físico, não houve melhora em nenhum outro parâmetro 

avaliado nos diferentes momentos. Assim, acreditamos que a suplementação 

de OC não deve ser incentivada antes do exercício físico. 
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Introdução: Os principais efeitos do tratamento do câncer são náuseas, 

vômitos, mucosite e estomatite, sendo que estes sintomas afetam a qualidade 

de vida do paciente. O uso do gengibre como antiemético em pacientes em 

quimioterapia tem sido bastante estudado, porém, não existe consenso sobre a 

dose e tempo de utilização. Objetivo: Verificar o efeito do gengibre sobre a 

qualidade de vida do paciente oncológico submetido à quimioterapia. Métodos: 

Trata-se de um ensaio clínico, randomizado, duplo cego, controlado por 

placebo e crossover. Os indivíduos foram randomizados para receber dois 

tratamentos em fases alternadas: 1 g de extrato seco de gengibre denominado 

grupo Gengibre ou 1 g de celulose microcristalina, denominado grupo Placebo. 

O tempo de suplementação foi de quatro dias antes e quatro dias após a 

quimioterapia. Para avaliação da qualidade de vida (QV) dos participantes foi 



utilizado o questionário validado EORTC-QLQ-C30. Nas análises estatísticas 

comparou-se os resultados do questionário e a intervenção utilizada, utilizando 

o teste t pareado. Os resultados das variações dos momentos iniciais e finais 

de cada período de intervenção, foram apresentados em médias e desvio 

padrão. Foi realizada a análise de normalidade dos resíduos pelo teste Lilliefors 

para as variáveis do estudo. Os testes de médias, foram realizados por análise 

de variância (ANOVA fatorial). As análises estatísticas foram realizadas com o 

software R, sendo o nível de significância adotado para todos os testes de 5%. 

Resultados: Neste estudo foram avaliados 12 pacientes. A média de idade 

encontrada na população foi de 54,5 anos. Dados do trabalho revelam que 

75,0% dos pacientes não possuíam metástase e 25,0% possuíam. A 

ocorrência de náuseas na amostra, no primeiro momento de avaliação clínica 

foi de 100%. Já a ocorrência de vômitos foi de 25,0%. Realizavam o protocolo 

de tratamento de moderado potencial emetogênico 91,5% dos pacientes. 

Apenas 8,5% dos participantes do estudo fez o tratamento com protocolo de 

alto potencial emetogênico. Nos escores médios de QV obtidos nos diversos 

domínios do EORTC QLQ 30, antes e após o tratamento com gengibre, 

verificou-se que não houve diferença (p > 0,05) em nenhum domínio. Não 

foram observadas distinções entre os grupos Placebo e Gengibre nas 

pontuações das esferas de qualidade de vida aferidas pelo EORTC-QLQ-C30. 

Conclusão: A suplementação com gengibre não apresentou resultados 

significativos em relação a qualidade de vida no período da pesquisa. 
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O carboidrato é uma importante fonte de energia e, para exercício de alta 

intensidade, é considerado fundamental para a performance. O consumo prévio 

de forma adequada auxilia na manutenção da glicemia e minimiza a depleção 

de glicogênio muscular, evitando a queda do rendimento durante o treino. O 

objetivo do presente estudo foi avaliar a ingestão de carboidratos no pré-treino 

e verificar o efeito desta prática sobre a resposta glicêmica em praticantes de 

musculação. Trata-se de um estudo transversal, com 19 praticantes de 

musculação com média de idade de 34 + 7,56 anos. Foram excluídos do 

estudo diabéticos, que utilizasse algum hipoglicemiante oral por qualquer 

motivo e pessoas que reportaram jejum. Foi aplicado um questionário para 

caracterização da amostra, e a glicemia dos participantes foram aferidas em 

três momentos: pré-treino, intra-treino e pós-treino. O peso dos participantes 

também foi mensurado, visando verificar a ingestão de carboidratos por quilo 

de peso corporal (g/kg). Para o cálculo do consumo alimentar antes do treino 

foi utilizado o método de registro alimentar, e utilizados os pontos de corte 

propostos pela Dietary Reference Intake - (DRI, 2001). As variáveis foram 



analisadas segundo procedimentos clássicos de estatística e para verificar 

possíveis associações entre consumo e variação dos níveis de glicose 

sanguínea, foi utilizado o teste de correlação de Spearman. A pesquisa foi 

aprovada por Comitê de Ética devidamente credenciado no CONEP - CAAE nº 

82635017.8.0000.5237. A amostra foi composta em sua maioria por homens 

(52,6%), com renda familiar maior que três salários mínimos (52,6%), solteiros 

(47,4%), com 2º grau completo (47,4%), e empregados (57,9%). Verificou-se 

que consumo de carboidratos no pré-treino era inadequada pela maioria 

(89,5%), sendo que a média de consumo foi de 0,68 + 0,57g/kg. O tempo 

médio de ingestão prévia foi de 76,6 + 46,4 minutos, com predomínio de 

carboidratos simples. A glicemia capilar média no pré-treino foi de 109 + 11,80 

mg/dL, no intra-treino foi de 104 + 9,04 mg/dL e no pós-treino foi de 100 + 

12,29 mg/dL, sendo observada correlação entre a ingestão prévia de e a 

glicemia no pré-treino (r = 0,319; p < 0,01), no intra-treino (r = 0,397; p < 0,01) e 

no pós-treino (r = 0,197; p < 0,01). Apesar da ingestão prévia de carboidratos 

da maioria dos participantes ter se mostrado inadequada, não houve quedas 

significativas da glicemia, provavelmente por adaptações fisiológicas para 

manutenção da homeostase glicêmica. Apesar do conhecimento acerca da 

importância do carboidrato na alimentação, em especial para praticantes de 

exercício físico, sugere-se que novos estudos sejam realizados, uma vez que é 

muito comum a prática de outras estratégias nutricionais (incluindo jejum) como 

mecanismos para obtenção de performance ou resultados estéticos. 
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INTRODUÇÃO: O consumo da Creatina (Cr) vem sendo amplamente utilizado 

por atletas na busca por melhora no desempenho esportivo ou alterações na 

composição corporal. Além dos possíveis benefícios da suplementação de Cr 

sobre o desempenho físico, outros benefícios têm sido destacados como ganho 

de força, aumento da massa magra e desenvolvimento muscular. OBJETIVO: 

Investigar os efeitos da suplementação de Cr monohidratada sobre a 

composição corporal e parâmetros antropométricos de lutadores. METODOS: 

Dezenove lutadores recreativos, 13 judocas e 6 lutadores de jiu-jitsu, foram 

selecionados e aleatoriamente designados em dois grupos, que receberam 

respectivamente, suplementação de Cr (n = 9) ou placebo (n = 10). O protocolo 

de suplementação foi de 20g/dia por 7 dias, seguido de 5g/dia por 21 dias. 

Antes e após a intervenção foi realizada uma avaliação dos lutadores, através 

da qual foram registradas a massa corporal (MC), estatura, circunferências 

corporais do braço direito (BD), braço esquerdo (BE), antebraço direito (AD), 

antebraço esquerdo (AE), abdômen (ABD), coxa direita (CD), coxa esquerda 

(CE), panturrilha direita (PD) e panturrilha esquerda (PE) e três dobras 

cutâneas (peitoral, abdômen e coxa), para cálculo da composição corporal 

seguindo o protocolo de Jackson e Pollock (1980). Para caracterização da 



amostra, foi empregada estatística descritiva. Para as análises foram utilizados 

métodos não paramétricos, uma vez que os parâmetros não apresentavam 

distribuição normal. Para a análise entre os resultados das avaliações 

antropométricas e nutricional nos M1 e M2 foi utilizado o teste de pares 

equivalentes de Wilcoxon. Para avaliação das variáveis independentes nos M1 

e M2 dos grupos avaliados foi utilizado teste U de Mann-Whitney. Para todas 

as análises foi adotado o coeficiente de significância estatística p < 0,05, sendo 

os cálculos realizados no software SPSS®, versão 22. RESULTADOS: O grupo 

suplementado com Cr apresentou diminuição da Massa Gorda (MG) de 0,8 Kg 

(p<0,05) e 8,81 % MG (p<0,05), aumento da Massa Muscular (MM) de 1,54 Kg 

(p=0,007) e 2,15% MM (p<0,05). O grupo Cr também apresentou aumento 

significativo (p<0,05) em algumas circunferências analisadas (0,91 cm no BD, 

0,75 cm no BE, 0,50 cm no AD, 1,35 cm na CD e 0,60 cm na CE) após o 

protocolo de suplementação. O grupo placebo não apresentou diferenças 

significativas em nenhuma variável avaliada. CONCLUSÃO: A suplementação 

de Cr por 28 dias em lutadores recreativos propiciou um impacto positivo na 

composição corporal e parâmetros antropométricos, ao gerar uma diminuição 

do %MG e da MG, com aumento do %MM e da MM, manutenção da MC e 

aumento das circunferências corporais. Os resultados obtidos apontam para 

um resultado positivo da Cr no aspecto estético quando se tem como objetivo 

um ganho de volume muscular e ao mesmo tempo, manutenção da MC 

próximo a períodos de competição. 
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INTRODUÇÃO: O consumo da Creatina (Cr) vem sendo amplamente utilizado 

por atletas na busca por melhora no desempenho esportivo ou alterações na 

composição corporal. Além dos possíveis benefícios da suplementação de Cr 

sobre o desempenho físico, outros benefícios têm sido destacados como ganho 

de força, aumento da massa magra e desenvolvimento muscular. OBJETIVO: 

Investigar os efeitos da suplementação de Creatina (Cr) sobre o desempenho 

físico e nível de hidratação de lutadores. MATERIAIS E MÉTODOS: Dezenove 

lutadores recreativos de grappling foram divididos aleatoriamente em 2 grupos, 

que, receberam suplementação de Cr (n = 10) ou placebo (n = 9). O protocolo 

de suplementação utilizado é conhecido como “loading”, sendo consumidos 

20g/dia dividido em 4 doses de 5g por 7 dias, seguido de 5g/dia por 21 dias. 

Antes e após a intervenção foram aplicados os seguintes testes físicos: 

Dinamometria de Mão (DM); Counter Movement Jump (CMJ); testes de força e 

resistência de membros superiores (MS) e teste Wingate no cicloergômetro de 

braço (TW) o que permitiu avaliar a potência máxima, média e índice de fadiga. 

Para análise do nível de hidratação intra e extracelular foi utilizado o exame de 

bioimpedância elétrica de 4 polos. RESULTADOS: O grupo suplementado com 

Cr apresentou aumento significativo no desempenho no teste de DM (p=0,005) 



e TW (Potência Máxima, p=0,007; Potência Média, p=0,009). Contudo, não 

apresentou melhora significativa nos testes CMJ (Potência Máxima, p=0,959; 

Altura do Salto, p=0,646), testes de força e resistência de MS (Elevação 

Estática Máxima, p=0,678; levantamento dinâmico máximo, p=0,339) e nível de 

hidratação (Água Total, p=0,308; Água Intracelular, p=0,202; Água Extracelular, 

p=0,202). O grupo Placebo não apresentou melhora significativa em nenhuma 

variável avaliada. CONCLUSÃO: A suplementação com Cr teve efeito positivo 

sobre a força isométrica máxima do punho e potência dos MS nos lutadores 

recreativos, sem alteração de desempenho em membros inferiores. O nível de 

hidratação não foi afetado pelo consumo de Cr no protocolo utilizado. 
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Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC) é considerada um problema de 

saúde pública mundial. Atualmente, sabe-se que esta doença está intimamente 

associada ao maior risco de desenvolvimento de Doenças Cardiovasculares, 

principalmente devido à inflamação e estresse oxidativo crônico instalados 

nesses pacientes. A cúrcuma é uma especiaria, sendo o seu composto 

bioativo, curcumina, considerado um potente anti-oxidante e anti-inflamatório. A 

hipótese do presente trabalho é que a cúrcuma possa modificar os parâmetros 

bioquímicos dos pacientes com DRC, melhorando assim a qualidade de vida 

dos mesmos. Objetivo: avaliação dos exames bioquímicos de rotina antes e 

após a suplementação de cúrcuma. Métodos: O trabalho foi aceito pelo comitê 

de ética da UFF (nº 2.346.933), trata-se de um estudo clínico, randomizado e 

controlado por placebo. Foram selecionados 28 pacientes com DRC em 

Hemodiálise (HD). Os pacientes foram divididos em 2 grupos: Intervenção (GI) 

(N=14), recebendo 100 ml de suco de laranja, 12 gramas de cenoura e 2,5g de 

cúrcuma diluída e Placebo (GP) (N=14), recebendo suco na mesma quantidade 



de ingredientes, porém sem adição de cúrcuma. A suplementação teve 

duração de 3 meses. Os exames de rotina e as variáveis de caracterização da 

amostra foram extraídos dos prontuários dos pacientes, sendo elas: 

hemoglobina, albumina, potássio, ureia, cálcio, hormônio paratireoidiano, 

glicose, hemoglobina glicada, idade, tempo de diálise e sexo. A análise 

estatística das mudanças em relação aos valores basais foi realizada através 

do teste de Wilcoxon ou do teste t para amostras pareadas. As diferenças entre 

os grupos placebo e experimental foram analisadas pelo teste de Mann-

Whitney ou pelo teste t de Student. A significância estatística foi atribuída para 

diferenças com valores de p < 0,05. Todas as análises foram realizadas 

utilizando o software estatístico SPSS 25.0. Resultados: A média de idade do 

grupo placebo foi de 53,3±12,5 anos e do grupo intervenção, 54±14,7 anos (p= 

0,769). O grupo placebo apresentava 50% de seus participantes sendo do sexo 

masculino e o mesmo valor foi visto no grupo intervenção. No GP a mediana de 

tempo em (HD) foi de 36 (10-193) meses, enquanto que no GI foi de 42 (12-

179) meses, p= 0,769. Em relação aos exames bioquímicos analisados, não 

houve diferença estatística antes e após a suplementação no GP e no GI, 

também não houve diferença estatística entre os grupos.  Conclusão: A 

cúrcuma não foi capaz de influenciar os níveis plasmáticos de hemoglobina, 

albumina, potássio, ureia, cálcio, hormônio paratireoidiano, glicose, 

hemoglobina glicada em pacientes em HD. Os resultados apresentados no 

presente trabalho são resultados preliminares em relação à suplementação de 

cúrcuma em pacientes em HD. Espera-se que com a evolução do trabalho e 

outras análises que serão feitas, resultados mais significativos sejam 

encontrados. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - NUTRIÇÃO CLÍNICA 

 

 

EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE ÔMEGA-3 NA HOMEOSTASE DA 

GLICOSE SÉRICA DE MULHERES COM RESISTÊNCIA INSULÍNICA 

DIAGNOSTICADAS COM A SÍNDROME DO OVÁRIO POLICÍSTICO (SOP): 

REVISÃO SISTEMÁTICA DE ENSAIOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS 

 

 

Ana Raquel De Araújo Silva (annaaraujo092@gmail.com) 

Viviane Silva Dela-Sávia (vivianeds7@hotmail.com) 

Nathalia Sernizon Guimarães (nasernizon@hotmail.com) 

Júnia Maria Geraldo Gomes (junianut@yahoo.com.br) 

Gilce Andrezza De Freitas Folly Zocatelli (gilcefolly@unipac.br) 

 

 

 

 

 

A Síndrome do Ovário Policístico (SOP) é uma disfunção hormonal que 

acomete mulheres em idade reprodutiva, podendo causar infertilidade, 

alterações no ciclo menstrual, hirsutismo, amenorreia e problemas metabólicos. 

Dentre as alterações metabólicas, a resistência à insulina (RI) está presente 

em 70,5% das brasileiras com SOP. O objetivo deste estudo foi revisar 

sistematicamente a literatura para descrever os efeitos da suplementação de 

ômega-3 na RI em mulheres com SOP. As buscas pela informaçãoforam 

realizadas em agosto de 2018 na base de dados PubMed e LILACS, utilizando 

os descritores "Síndrome do Ovário Policístico"; "Ácidos Graxos Ômega-3" e 

"Resistência à Insulina", em português, espanhol e inglês. Foram encontrados 

sessenta estudos e, após o crivo metodológico, seis ensaios clínicos 

randomizados foram selecionados para compor esta revisão. Ao total dos 

estudos incluídos nesta revisão, 326 mulheres com faixa etária correspondente 



a 18-45 anos foram avaliadas com variações de índice de massa corporal entre 

25 e 45 kg/m2. A variação de tempo de acompanhamento entre os ensaios 

clínicos foi de 2 a 6 meses. Em todos os estudos incluídos nesta revisão, a 

homeostase da glicose sérica foi avaliada pelo índice HOMA. Apenas um 

estudo avaliou o índice quantitativo de verificação da sensibilidade à insulina 

(QUICK1), enquantodois estudos avaliaram hemoglobina glicada e índice de 

sensibilidade à insulina (ISI de Matsuda). A avaliação da insulinemia de jejum 

foi realizada em quatro estudos. Metade dos estudos incluídos suplementou os 

pacientes com 1.000 mg de ômega-3 ao dia, enquanto 25% dos estudos 

utilizou a dosagem de 2.000 mg/dia e os outros 25% utilizaram 4.000 mg/dia. A 

maioria das pesquisas encontradas (67%) descreveu efeito positivo entre a 

suplementação de ômega-3 e melhora da RI de mulheres com SOP, utilizando 

os diferentes métodos de dosagem da homeostase da glicose sérica. Conclui-

se que o consumo d e ômega-3 pode ter efeito positivo sobre a RI em mulheres 

com SOP. 
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A obesidade é um problema de saúde pública, que afeta milhares de pessoas 

no mundo. Pensando nesta realidade, indivíduos adultos (n final=12), foram 

inseridos em um Projeto de Reeducação Alimentar associado à Prática de 

Exercícios Físicos (PRANEX), com o intuito de melhorar o estilo de vida, o 

perfil alimentar e, consequentemente a composição corporal. Assim, o presente 

estudo objetivou então comparar os efeitos de um programa de reeducação 

alimentar associada ao exercício físico sobre a composição corporal e os 

hábitos alimentares, bem como avaliar o perfil bioquímico antes da intervenção 

de uma população de adultos jovens residentes na cidade de Diamantina- MG. 

O projeto aconteceu durante 16 semanas de forma individualizada para cada 



voluntário, com prescrição de planos alimentares com restrição de 500 kcal, e 

retornos quinzenais para avaliação do consumo alimentar e da composição 

corporal através da antropometria, em associação com a prática de exercícios 

físicos três vezes por semana. Ao compararmos os resultados pré e pós-

intervenção verificamos redução nos valores médios de IMC em 2,34 Kg/m² (± 

1,51), do peso em 5,43 kg (± 5,08), do percentual de gordura em 4,60% (± 

3,15), da gordura visceral em 0,18% (± 0,13), das circunferências da cintura em 

7,50 cm (± 5,87) e do quadril em 4,79 cm (± 5,73); não houve resultado 

estatisticamente significativo para massa livre de gordura. Quanto aos registros 

alimentares houve redução nas médias de consumo de calorias de 362,06 kcal 

(± 108,23) entre o primeiro registro alimentar comparado ao último, 

carboidratos 178,63 g(± 65,46), proteínas 74,35 g (± 33,59) e lipídeos 89,8 g (± 

54,18). Para avaliação do perfil bioquímico foram solicitados os seguintes 

exames: glicemia em jejum, triacilgliceróis, colesterol total e frações HDL, LDL 

e VLDL, esses exames foram avaliados no período de pré-intervenção. 

Nenhum paciente apresentou glicemia de jejum acima dos padrões 

recomendados, a média foi de 84,42 mg/dL. Já o perfil lipídico, 2 indivíduos 

estavam com o colesterol total e a Lipoproteína de baixa densidade 

aumentadas (LDL), nenhum dos voluntários apresentou VLDL elevado, no 

entanto apenas 2 indivíduos estavam com a fração do HDL com níveis 

recomendados, todos os voluntários estavam com os níveis de triacilglicerois 

dentro dos padrões recomendados. As ações realizadas se mostraram 

positivas quando comparamos os indicadores de composição corporal e padrão 

alimentar dos participantes, evidenciando assim a importância e necessidade 

de programas de intervenção nutricional associada à prática de atividade física 

para a promoção de saúde das pessoas. 
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INTRODUÇÃO: A Apneia Obstrutiva do sono (AOS) é comum em indivíduos 

obesos e apresenta como consequências o aumento no risco de doenças 

cardiovasculares, síndrome metabólica e diminuição da qualidade de vida. É 

considerada fator de risco independente para hipertensão, além de ser 

fortemente relacionada à resistência à insulina e a intolerância à glicose. A 

redução da massa corporal beneficia o tratamento da AOS e das comorbidades 

relacionadas. Diante disso, a redução da massa corporal pode contribuir com a 

melhora na gravidade da AOS e do perfil metabólico desses pacientes.  

OBJETIVO: Avaliar os efeitos de uma intervenção dietética de curto prazo 

sobre  marcadores de  perfil lipídico e glicídico em indivíduos obesos com AOS. 

MÉTODO: Foram recrutados para o presente estudo 56 homens, com idade 

entre 30 e 55 anos, com IMC entre 30 e 40 kg/m2 e queixas de ronco e AOS. 

Os indivíduos foram submetidos à seguintes avaliações antes e após a 



intervenção dietética: exame de polissonografia (PSG) para diagnóstico e 

classificação da gravidade da AOS e coleta de sangue para determinação de 

parâmetros metabólicos como glicemia e insulina de jejum, colesterol total e 

frações. Também foram calculados marcadores de resistência à insulina: índice 

HOMA-IR e HOMA-BETA.  

A intervenção dietética realizada consistiu em um mês de restrição calórica 

equivalente a 30% do GET (Gasto Energético Total). As orientações foram 

realizadas por meio de consultas individuais com nutricionistas 

quinzenalmente. Os dados são apresentados por meio de média±DP, o Teste T 

de Student foi utilizado para detecção de diferenças entre os momentos da 

intervenção, adotou-se p<0,05 para significância.   

RESULTADOS: Ao final da intervenção o total de 45 indivíduos com idade 

média de 40,6±7,5 anos foram avaliados. A intervenção mostrou-se efetiva na 

redução da massa corporal de 107,5±12,9 kg para 103,0±12,4 kg (p<0,001). 

Com relação aos parâmetros de perfil lipídico foram observadas melhoras em: 

Colesterol total (189,6±30,4 mg/dL para 178,0±33,6 mg/dL; p<0,00074); HDL-

col (38,8±6,2 mg/dL para 37,6±6,8 mg/dL; p<0,01871); VLDL-col (37,1±15,9 

mg/dL para 27,2±10,4 mg/dL; p<0,001); Triglicerídeos (194,0±94,1 mg/dL para 

136,0±51,8 mg/dL; p<0,001). Não houve diferença significativa no LDL-col 

(113,3±23,8 mg/dL para 113,2±28,7 mg/dL; p=0,4). Foram observadas também 

alterações na glicemia (106,0±9,7 mg/dL para 11,3±5,3 mg/dL; p<0,001), 

insulina (17,6±7,7 mg/dL para 100,4±7 mg/dL; p<0,001) e marcadores de 

resistência a insulina como o HOMA-IR (4,6±2,2 para 2,8±1,3; p<0,001) e 

HOMA-BETA (3,4±8,1 para 2,3±1,3; p<0,001). 

CONCLUSÃO: Em conclusão, o presente estudo demonstrou que a restrição 

calórica mesmo de curto prazo foi efetiva na redução da massa corporal e 

resultou em melhoras importantes nos marcadores metabólicos de indivíduos 

obesos com AOS. Estratégias que visem a redução do risco metabólico de 

indivíduos com AOS devem ser implementadas no tratamento deste distúrbio 

do sono. 
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Introdução: Estratégias efetivas para auxiliar a perda de peso são necessárias, 

pois a redução da adiposidade corporal diminui o risco de doenças crônicas 

não transmissíveis relacionadas a síndrome metabólica. A estratégia tradicional 

para promover o emagrecimento é submeter o indivíduo a restrição energética 

continua (REC). No entanto, outras estratégias para promover o 

emagrecimento têm sido investigadas, como é o caso do jejum intermitente (JI). 

JI é uma estratégia que tem ganhado popularidade devido aos seus potenciais 

efeitos benéficos no emagrecimento e na melhora dos biomarcadores de 

saúde. O jejum 16/08 (16 horas de jejum por 8 horas de janela alimentar) tem 

sido utilizado por praticantes de exercícios devido a facilidade de adaptação a 

este protocolo, no entanto, ainda há poucas pesquisas abordando essa 

estratégia, principalmente combinado com restrição energética. Objetivo: 

Avaliar os efeitos do JI 16/08 com restrição energética e da restrição energética 

continua do sobre a composição corporal de indivíduos com excesso de peso e 

fisicamente ativos. Metodos: Participaram do estudo 24 sujeitos que foram 

distribuídos aleatoreamente em dois grupos: grupo REC (n=12, 10F e 2H), 

grupo JI (n=12, 9F e 3H). Ambos os grupos foram submetidos à dieta com 

restrição energética de 20% das suas necessidades diárias durante oito 



semanas. O grupo JI foi orientado a fazer suas refeições dentro de um período 

de 8 horas. Para o grupo REC não havia restrição de horário. A composição 

corporal e circunferência da cintura (CC) foram avaliadas antes e após o 

período de intervenção. Para determinar a composição corporal foi utilizado um 

aparelho de bioimpedância octapolar. Durante o estudo os sujeitos foram 

submetidos a treinos padronizados, supervisionados, com duração de uma 

hora e frequência de três vezes por semana. Resultados: Ambas as estratégias 

aplicadas promoveram redução significativa (p<0,01) do peso, IMC, massa 

adiposa e circunferência da cintura: peso (kg) (REC: 84,0±14,2 vs 77,7±13,6; 

JI: 82,8±13,1 vs 77,7±11,9), IMC (kg/m2) (REC: 31,7±5,6 vs 29,3±5,3; JI: 

30,1±3,6 vs 28,2±2,8), massa adiposa (kg) (REC: 32,5±10,9 vs 27,5±11,0; JI: 

32,0±6,6 vs 27,1±4,8), CC (cm) (REC: 94,7±9,9 vs 87,1±9,2; JI: 93,1±10,8 vs 

86,5±9,3). O JI foi mais efetivo em preservar a massa livre de gordura (kg) 

(REC: 51,5±10,2 vs 50,1±9,8; JI: 50,7 ±10,2 vs 50,6±10,1). A maior parte da 

perda de MLG observada no grupo REC foi devido a redução de água corporal 

total (kg) (REC: 37,6±7,4 vs 36,7±7,3; JI: 36,9±7,7 vs 37,0±7,3). Conclusão: O 

JI 16/8 com restrição energética e a REC são estratégias igualmente eficiente 

para melhorar a composição corporal de sujeitos com excesso de peso. 
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A hipertensão é um dos maiores problemas de saúde pública mundial. Fator de 

risco de doença cardiovascular mais comum, de alto custo e evitável, afetando 

33% da população brasileira. Sendo que 50% dessa população encontra-se 

com idade superior a 60 anos. Portanto, a prevenção, o tratamento e o controle 

da pressão arterial (PA) elevada são as maiores prioridades da saúde pública. 

A sociedade brasileira de cardiologia recomenda dois tipos de tratamento: o 

medicamentoso e o não-medicamentoso. Sendo que o não-medicamentoso 

consiste em mudanças de hábitos para diminuição dos valores pressóricos de 

repouso, estes hábitos são: redução do consumo de sódio e álcool, combate ao 

tabagismo e ao sedentarismo. Sendo que o último incide em realização de 

exercícios seja em meio aquático ou terrestre. O meio aquático devido a 

pressão hidrostática induz as alterações fisiológicas distintas das observadas 

no meio terrestre, além disso, é considerado um meio seguro de treinamento 

para idosos. O objetivo desse estudo foi comparar o comportamento da PA 

sistólica (PAS) e diastólica (PAD) de idosos hipertensos treinados no meio 



aquático e terrestre. Doze idosos hipertensos praticantes de hidroginástica 

(n=6) e ginástica (n=6) por mínimo 6 meses foram submetidos primeiramente a 

avaliação física e após repouso mínimo de 48 horas foi realizada a medida de 

PA por 24 horas através da monitorização ambulatorial a PA (MAPA). Nossos 

resultados mostram que os valores médios de 24 horas durante o período de 

vigília para PAS (120,3 ±2,3 mmHg) e PAD (70,5 ±1,8 mmHg) foram menores 

para o grupo hidroginástica em comparação com o grupo ginástica PAS (141,0 

±1,4 mmHg) e PAD (76,6 ±1,5 mmHg), não houve diferença nos valores 

médios de 24 horas tanto para a PAS quanto para a PAD entre os grupos no 

período do sono. Os resultados até agora sugerem que o treinamento físico 

realizado no meio aquático (hidroginástica) contribui com menores valores de 

PAS e PAD de idosos hipertensos durante o período de vigília 
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Introdução: A hipertensão arterial (HA) é caracterizada pelo aumento da 

pressão arterial (PA) e a sustentação dessa. É uma condição clínica 

multifatorial e um preocupante problema de saúde pública no Brasil e no 

mundo. Alternativas eficazes e de baixo custo podem ser utilizadas para 

predizer alterações nos níveis da PA, ressaltando-se os índices 

antropométricos e dietéticos. Objetivo: Avaliar a capacidade de indicadores 

antropométricos e dietéticos em predizer alterações nos níveis de pressão 

arterial em adultos do município de Alfenas-MG. Métodos: Estudo transversal, 

realizado no ambulatório da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de 

Alfenas (UNIFAL-MG), de abril a novembro de 2017. Os atendimentos foram 

individuais, com a aplicação de questionário. Aferiu-se peso, estatura, 

perímetro da cintura (PC), perímetro do quadril (PQ) e pressão arterial (PA). 

Foram calculados os seguintes indicadores antropométricos: índice de massa 

corporal (IMC), relação cintura/quadril (RCQ) e relação cintura/estatura (RCE). 

Para avaliar o consumo alimentar foi aplicado o recordatório de 24 horas e a 

partir da avaliação deste, calculou-se o score da dieta DASH. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UNIFAL-



MG (nº 2.073.596). Resultados: Foram atendidos 76 pacientes, sendo apenas 

2 hipertensos. Dentre os participantes, 75,0% (n = 57) eram mulheres, sendo a 

média de idade de 24,01 ± 6,4 anos. Verificou-se correlação positiva entre os 

indicadores antropométricos (IMC, PC, RCQ e RCE) e as pressões sistólica 

(PAS) e diastólica (PAD) (p < 0,05). Por outro lado, não foi verificada 

correlação entre o padrão dietético e a PAS e a PAD (p > 0,05). Na análise 

ROC, ao comparar diferentes indicadores antropométricos e a PAS, a RCQ 

(0,867 ± 0,0494) apresentou maior valor absoluto para área abaixo da curva 

(AUC), seguida do PC (0,855 ± 0,0513; p < 0,05). Enquanto, a comparação dos 

mesmos indicadores e a PAD identificou o PC (0,677 ± 0,0639) com maior 

valor absoluto para AUC.   O ponto de corte para o PC com maior acurácia 

para identificar alterações na PAS e na PAD foi 74,5 cm. Conclusão: 

Indicadores antropométricos são ferramentas de baixo custo capazes de 

predizer alterações nos níveis pressóricos, principalmente o PC. É necessário a 

utilização desses indicadores e pontos de corte adequados com intuito de 

detectar precocemente indivíduos predispostos a desenvolver HA, podendo 

evitá-la ou, pelo menos, retardar o seu início. 
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O ferro é um nutriente de preocupação para indivíduos vegetarianos, pois, sua 

fonte mais biodisponível (ferro-heme) tem como principal fonte a carne, e na 

maioria dos casos o consumo de alimentos fontes de ferro não-heme não 

ocorre de forma a suprir as necessidades. Cabe ao nutricionista analisar de 

forma crítica os inquéritos dietéticos em conjunto com os exames bioquímicos 

dos pacientes, levando-se em consideração os valores de hemoglobina, 

hematócrito, HCM, VCM e ferritina sérica. O protocolo de ferro foi elaborado 



para padronizar a suplementação do mesmo em pacientes vegetarianos 

atendidos no projeto de extensão “Promoção da melhoria da qualidade de vida 

em indivíduos vegetarianos por meio da educação nutricional – Ano 3” no 

município de Viçosa – MG. Para a elaboração do mesmo foram realizadas 

reuniões entre os membros do projeto nas quais foram discutidas materiais de 

apoio, como: Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – Anemia por 

Deficiência de Ferro e o Guia Alimentar para População Vegetariana. Como 

resultado pode-se citar o dinamismo para atender o paciente, a distinção entre 

risco e deficiência nutricional, fórmulas mais efetivas para absorção e distinção 

dos tipos de anemia (megaloblástica, ferropriva e por diluição em gestantes e 

atletas). Assim, há possibilidade de intervenções alimentares mais efetivas, tais 

como: orientações para o consumo de folhosos verde escuros refogados 

(couve, escarola, mostarda, brócolis, etc.), porções adequadas de leguminosas 

(feijão, lentilha, soja, grão-de-bico e ervilha), ingestão de frutas fontes de 

vitamina C (laranja, acerola, abacaxi, mexerica, etc.) e evitar o consumo de 

chás escuros, café e chocolate após as grandes refeições para não atrapalhar 

a absorção do ferro não-heme e suplementação preventiva para repor reservas 

e manutenção do ferro sanguíneo normalizado. Quando a anemia ferropriva é 

detectada, o paciente é encaminhado para atendimento médico para se iniciar 

o tratamento. Essas medidas são essenciais para a manutenção, promoção da 

saúde e qualidade de vida dos indivíduos vegetarianos. 
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Introdução: A avaliação do estado nutricional está diretamente relacionada à 

qualidade de vida, influenciada pelo sexo, escolaridade, idade, condição 

econômica e presença de incapacidades. Objetivo:  Avaliar o estado nutricional 

e os hábitos alimentares de universitários de uma universidade pública do 

município de Alfenas, Minas Gerais. Métodos: Trata-se de estudo transversal. 

Foram avaliados estudantes de 20 a 59 anos, matriculados na Universidade 

Federal de Alfenas nos cursos da área da saúde e de ciências humanas e 

letras, de ambos os sexos. A coleta de dados foi realizada individualmente, 

com aplicação de questionário. A avaliação dos hábitos alimentares foi 

realizada por meio de aplicação de questionário do VIGITEL (BRASIL, 2011). A 

avaliação antropométrica foi realizada por meio da aferição de peso, estatura, 

perímetro da cintura (PC) e perímetro do quadril (PQ). A partir das variáveis 

peso e estatura, foi calculado o índice de massa corporal (IMC). Para a 

avaliação do risco de doenças cardiovasculares utilizou-se os pontos de corte 

do PC = 80,0 cm e = 94,0 cm para mulheres e homens, respectivamente. A 

relação cintura/quadril (RCQ) foi obtida por meio do quociente entre as 

medidas do PC (cm) e do PQ (cm) (OMS, 1995) com classificação do risco de 

morbidades para homens = 1,0 e mulheres = 0,85 (WHO,1998). A relação 

cintura/estatura (RCE) foi calculada por meio do quociente entre as medidas do 



PC (cm) e da estatura (cm), adotando-se o ponto de corte de = 0,50 para 

ambos os sexos. Resultados: Foram avaliados 100 estudantes universitários, 

com mediana de idade de 22 anos (20 a 38 anos). Verificou-se que a maioria 

dos universitários relatou não apresentar problemas de saúde, sendo que 

26,0% (n = 26) encontravam-se com baixo peso e 27,0% (n = 27) com excesso 

de peso. Em relação ao histórico familiar de doenças crônicas não 

transmissíveis, verificou-se frequência de 40,0% (n = 40) para doenças 

cardiovasculares, 37,0% (n = 37) para câncer e 34,0% (n = 34) para obesidade. 

Quanto ao estilo de vida, 13,0% dos universitários eram fumantes, e 74,0% 

faziam uso de bebida alcoólica. Ao se avaliar o risco de doenças 

cardiovasculares, 34,0% apresentaram risco elevado por meio da aferição do 

PC, 52,0% por meio da RCQ e 35,0% por meio da RCE. Em relação ao 

consumo de carne com gordura visível, verificou-se correlação positiva entre o 

estado nutricional e o consumo de frango com pele pelos universitários da área 

da saúde (r = 0,515; p < 0,01). Desta forma, quanto maior o consumo de frango 

com pele, maior o IMC apresentado por estes universitários. Conclusão: A 

maioria dos universitários apresentou inadequação do seu estado nutricional. 

Além disso, ao contrário do que se esperava, os universitários da área da 

saúde, a princípio possuidores de maior conhecimento sobre práticas de vida 

saudáveis, não apresentaram melhores hábitos alimentares em relação aos 

universitários da área de ciências humanas e letras. Assim, destaca-se a 

importância da adoção de estratégias de reeducação alimentar que enfatizem 

alimentação e estilo de vida saudáveis como fatores de prevenção de agravos 

à saúde. 
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A desnutrição é um dos distúrbios comumente observados em pacientes 

oncológicos. Para tratá-los, recorrentemente é utilizada a quimioterapia, o que 

pode alterar funções fisiológicas e psicológicas com impacto no estilo de vida e 

no estado nutricional. O presente estudo objetiva avaliar o impacto da 

desnutrição na qualidade de vida de pacientes diagnosticados com câncer 

hematológico em tratamento quimioterápico, por meio do questionário de 

Qualidade de Vida – European Organization for Research and Treatment of 

Cancer (EORTC-QLQ-C30). Trata-se de um estudo transversal abrangendo 

pacientes com diagnóstico de câncer hematológico em tratamento 

quimioterápico em um hospital universitário da Grande Vitória-ES/Brasil, 

realizado entre agosto de 2017 e agosto de 2018. Utilizou-se para 

antropometria peso, estatura e força de preensão palmar (FPP). A Avaliação 

Subjetiva Global - Produzida Pelo Paciente (ASG-PPP) classifica o paciente 

em: A) bem nutrido, B) desnutrição suspeita ou moderada e C) desnutrição 

grave. O EORTC-QLQ-C30 é multidimensional, auto administrável, e é 



devidamente validado para a população brasileira. As dimensões avaliadas são 

saúde global, escala funcional e escala de sintomas. Os dados foram 

analisados no software SPSS 22.0. O teste de Kolmogorov-Smirnov foi usado 

para verificar a normalidade das variáveis. Utilizaram-se medidas de dispersão 

para as variáveis contínuas, e percentuais para as variáveis categóricas. Para 

comparar as variáveis independentes, foi utilizado o teste t de Student. Adotou-

se o nível de significância de 5.0% para todos os testes. Foram avaliados 32 

pacientes, cujos resultados apontaram distribuição igualitária entre os sexos 

(50,0%). O diagnóstico clínico mais prevalente foi linfoma (37,5%). Quanto ao 

diagnóstico nutricional, a FPPmáx apresentaram maiores proporções de 

adequação para ambas as mãos. A ASG-PPP apontou que 65,6% (n=21) 

apresentavam-se bem nutridos. A dispersão dos dados avaliados pelo EORTC-

QLQ-C30 indicaram moderado comprometimento das escalas de saúde global 

e funcional entre os participantes do estudo, indicando que consideraram sua 

qualidade de vida razoável. Na escala de sintomas, as mulheres apresentaram 

pior avaliação. Embora não tenha sido observada diferença significativa, a 

pontuação referente à funcionalidade está elevada nas categorias em que a 

FPP em ambas as mãos está reduzida, indicando comprometimento. Quanto 

ao estado nutricional não foram observadas diferenças nas escalas avaliadas. 

A impossibilidade de parear as avaliações aos ciclos de quimioterapia e o 

pequeno tamanho amostral são limitações do estudo. Entretanto, trata-se de 

um trabalho pioneiro neste serviço e um dos poucos realizados no estado do 

Espírito Santo. Os dados são resultados preliminares e a coleta de dados 

continuará até o final de do ano de 2019. Assim, não foi observada associação 

entre o estado nutricional e as escalas de saúde global, funcional e de 

sintomas nos pacientes avaliados. 
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Introdução: Pacientes submetidos a transplante hepático (TxH) frequentemente 

evoluem com ganho de peso após a operação. Pesquisas mostram que o 

comportamento alimentar e o food craving podem influenciar a ingestão 

alimentar, interferindo no peso na população geral. Os fatores associados ao 

comportamento alimentar e o food craving são desconhecidos após o TxH. 

Objetivos: Avaliar os fatores associados ao comportamento alimentar e ao food 

craving em pacientes submetidos ao TxH. 

Materiais e métodos: Estudo exploratório, descritivo e de corte transversal no 

qual pacientes adultos e idosos em acompanhamento no Ambulatório de TxH 

do Instituto Alfa de Gastroenterologia da Universidade Federal de Minas Gerais 

foram avaliados quanto ao comportamento alimentar e ao food craving. Esta 



pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o número de 

parecer 1.697.639, todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. A avaliação de comportamento alimentar e 

food craving foi realizada por meio dos questionários Three Factor Eating 

Questionnaire-R21 (TFEQ-R21) e Food Cravings Questionnaires State (FCQ-

S) e Trait (FCQ-T), nas versões traduzidas e validadas para o português. A 

pontuação no TFEQ-R21 referente aos comportamentos de restrição cognitiva 

(RC), alimentação emocional (AE) e descontrole alimentar (DA) foi 

determinada. Os dados foram avaliados com auxílio do software SPSS versão 

22.0. Dados numéricos foram descritos em forma de média±desvio-padrão ou 

mediana (intervalo interquartil), segundo a distribuição de dados (teste de 

Kolmogorov-Smirnov). Dados categóricos foram apresentados na forma de 

percentual e número absoluto. A análise univariada foi realizada por meio dos 

testes t de Student ou Mann-Whitney e os testes de correlação de Pearson ou 

Spearman. O nível de significância adotado foi de 5%. 

 

Resultados: Foram avaliados 301 pacientes (idade mediana 57,0, variando de 

20 a 77 anos, tempo desde TxH 6,6±4,4 anos, 64,1% homens), as indicações 

mais frequentes para o TxH foram cirrose etanólica (29,2%) e por vírus da 

hepatite C (26,2%). A dimensão do comportamento alimentar com maior 

pontuação foi a restrição cognitiva [(RC) 53,5±27,5], seguida de descontrole 

alimentar [(DA) 14,0 (16,0-56,0)] e alimentação emocional [(AE) 11,0 (0-100,0)]. 

Em geral, a pontuação mediana total para o FCQ-T foi 68,0 pontos, variando de 

39,0 a 163,0 e para o FCQ-S a pontuação total média foi de 33,4±9,0.  

 

Os fatores associados ao comportamento alimentar foram: Restrição Cognitiva: 

sexo feminino; cirrose etanólica, hepatite C e carcinoma hepatocelular; maiores 

IMC pré-transplante, pós-transplante e atual e maior peso atual (p<0,05). 

Descontrole Alimentar: sexo feminino; menor idade; cirrose etanólica; 

carcinoma hepatocelular; cirrose autoimune; menor IMC pós-transplante e 

maior IMC atual (p<0,05). Alimentação Emocional: sexo feminino; menor idade; 

indicação ao transplante por cirrose etanólica; carcinoma hepatocelular; cirrose 

autoimune; maiores IMC e peso atuais (p<0,05). Os fatores associados ao food 

craving foram: FCQ-T: sexo feminino; menor idade; cirrose autoimune (p<0,05). 

FCQ-S: sexo feminino; menor idade; cirrose autoimune e menores IMC e peso 

pós-transplante (p<0,05). 



Conclusão: Há associação entre comportamento alimentar e sexo, idade, 

cirrose etanólica, cirrose autoimune, IMC e peso. Sexo, idade, cirrose 

autoimune, IMC e peso foram correlacionados ao food craving em pacientes 

submetidos ao TxH. 
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Introdução:  

A doença renal crônica (DRC) é frequentemente associada a doença 

cardiovascular (DCV), a qual possui impacto expressivo na redução da 

expectativa de vida, uma vez que indivíduos com DRC tem probabilidade maior 

de falecer de DCV do que evoluir para DRC terminal. Os portadores da DRC 

frequentemente apresentam comorbidades como hipertensão arterial sistêmica 

(HAS) e diabetes mellitus (DM), que são preditoras do risco cardiovascular. 

Adicionalmente, o estado nutricional - como a circunferência da cintura (CC) 

elevada e o excesso de peso –, o sedentarismo e alterações nos exames 

bioquímicos aumentam ainda mais o risco. Para avaliação do risco de 

desenvolver doença cardiovascular no período de dez anos, é recomendado o 



cálculo do Escore de Risco de Framingham (ERF). Assim, avaliar os fatores de 

risco cardiovascular nessa população é fundamental para a prevenção.  

 

Objetivo:  

Avaliar os fatores de risco cardiovascular de portadores da DRC em tratamento 

conservador. 

  

Metodologia:  

Estudo observacional, transversal, no qual foram avaliados os fatores de risco 

cardiovascular de portadores de DRC em tratamento conservador (estágios 3, 

4 e 5) em acompanhamento no centro de atenção secundária as doenças 

crônicas de Juiz de Fora. Avaliou-se o perfil socioeconômico, exames 

bioquímicos (glicemia de jejum, hemoglobina glicada, colesterol total, HDL, 

LDL, triglicerídeos e ácido úrico), pressão arterial, estado nutricional (peso, 

altura, IMC, circunferência da cintura, razão cintura e quadril, percentual de 

gordura), pratica de atividade física e calculou-se o risco cardiovascular 

segundo o Escore de Framinghan. Para a análise estatística,  utilizou-se  o  

software  SPSS  versão  20.   

 

Resultados:  

A amostra foi composta por 172 participantes, sendo 57% do sexo masculino. 

A idade média foi de 68,85 ± 11,41 anos.  A maioria (51,5%) encontra-se no 

estágio 3B da DRC, 87,2% possui HAS e 53,5% DM.  O sedentarismo foi 

relatado por 62,2% dos indivíduos e o tabagismo por 15,3% dos homens e 

2,7% das mulheres. Em relação ao estado nutricional, 82,4% dos adultos e 

60,6% dos idosos apresentaram excesso  de  peso; as prevalências de CC e 

RCQ elevadas foram alarmantes no sexo  feminino  (91,9%  e  83,8%,  

respectivamente), sendo significativamente superior aos homens (64,3% e 

39,8%). O percentual de gordura foi elevado em 90,5% das mulheres e 78,1% 

dos homens. Sobre os exames bioquímicos, o ácido úrico foi elevado em 

73,3% da amostra e a hemoglobina glicada foi elevada em 72,7%. Quanto ao 

risco de DCV de acordo com o escore de Framingham, 43% possui baixo risco, 

seguido de 35,5% como médio risco e 21,5% alto risco de desenvolver DCV 

em 10 anos. 



 

Conclusão:  

A amostra avaliada apresentou altas prevalências de fatores de risco 

cardiovascular, além da DRC, como a presença de HAS e DM, excesso de 

peso, CC e percentual de gordura aumentados, sedentarismo e alterações 

bioquímicas. O cálculo do escore de Framingham, demonstrou que a maioria 

(57%) apresentou médio ou alto risco de desenvolver DCV. Tais fatores devem 

ser considerados pelos profissionais a fim de auxiliar na prevenção das DCV, 

melhorando o prognostico e qualidade de vida dos pacientes. 
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Introdução: Nos dias atuais a procura por uma melhor forma física é muito 

intensa. As mulheres caracterizam um público ativo dentro de academias de 

musculação, com alto índice de adesão a exercícios físicos e mudanças diárias 

na busca por um corpo considerado mais bonito e saudável. Objetivo: Este 

trabalho teve como objetivo avaliar hábitos alimentares e perfil antropométrico 

de mulheres adultas e adolescentes com idade entre 18 a 50 anos praticantes 

de exercícios físicos em uma academia localizada na cidade de Curvelo – 

Minas Gerais. Métodos: Foram coletados dados sócio demográficos, 

antropométricos como peso, altura, circunferências e dobras cutâneas, 

juntamente com dados referentes ao exercício físico praticado, como tipo, 

frequência e duração. Os dados dietéticos foram analisados a partir de 

recordatório de 24hs além de questionamentos sobre uso de suplementos 

alimentares, acompanhamento nutricional e mudanças de hábitos após início 

da atividade física. Resultados: A média de idade das 50 mulheres avaliadas foi 

de 28,08 ±7,68 anos, a estatura teve uma média de 1,61±0,06 m e o peso 

58,00±7,81kg. Segundo o IMC 90,0%(n=45) das mulheres encontravam-se 

eutróficas, com a média de valor de 21,92±1,54kg/m²., 2,0%(n=1) estava com 

baixo peso de acordo com o IMC que era de 18,4kg/m², 6,0%(n=3) 



apresentaram sobrepeso com a média de 27,91±2,03kg/m² e 2%(n=1) 

apresentou obesidade grau I, IMC 30,2kg/m².A grande maioria das mulheres 

deste trabalho (90%) responderam que o seu principal objetivo com a prática 

de exercícios físicos estava relacionada com a hipertrofia, 76,0% delas 

afirmaram mudar seus hábitos alimentares após iniciarem a prática de 

exercícios físicos, 50% responderam que a internet foi a principal fonte de 

informação para aderir a novos hábitos alimentares.Quando questionadas 

sobre fazer o acompanhamento junto a um nutricionista 6%(n=3) disseram que 

faziam, 68% (n=34) disseram que não e 26%(n=13) já fizeram, porém, no 

momento não.Quanto ao uso de suplementos 17% disseram fazer o consumo. 

Conclusão: Conclui-se que a grande maioria das mulheres avaliadas nesta 

pesquisa desejava hipertrofiar. Neste caso a busca por uma alimentação 

adequada e equilibrada, possibilitaria melhores resultados. Aderir a um plano 

alimentar proposto por um nutricionista capacitado é o mais indicado, porém 

outras fontes de informações são utilizadas, o que pode impedir resultados 

mais satisfatórios, além de expor o indivíduo a riscos de saúde. 
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O Taekwondo é um esporte de combate que no ano 2000 estreou como 

modalidade olímpica nos Jogos de Sydney, na Austrália, após mudanças no 

regulamento e no estilo de combate. Na maioria das competições 

internacionais, devido às regras de categorias, verificam-se elevados e bem 

equiparados os níveis técnicos dos atletas.   

 

Em relação a isso, a nutrição está intimamente ligada à vitória de um atleta. Um 

apropriado aporte energético e de micronutrientes feito de forma 

individualizada, além da hidratação são potencializadores para a performance, 

se realizados corretamente. 

 

Com a presença das categorias de peso, a desidratação torna-se frequente 

como uma forma rápida para perda de massa corporal. Os métodos geralmente 

utilizados são restrição de líquidos, sauna e diuréticos, que podem 

desbalancear o equilíbrio hidroeletrolítico, além de influenciar negativamente a 

termorregulação, tendo consequências no rendimento. Devido à grande 



popularidade desses métodos, o fator hidratação é de extrema importância. 

Entretanto, não há trabalhos na literatura científica atual que exploram a 

temática de hábitos de hidratação e conhecimento dos mesmos sobre o 

assunto no campo do Taekwondo, ao contrário de outras modalidades, como o 

Judô e o Karatê. 

O objetivo do presente estudo é analisar o nível de conhecimento e os hábitos 

de hidratação de um grupo de atletas de Taekwondo do estado de Minas 

Gerais. 

 

 Foi utilizado um questionário de 27 questões objetivas autoexplicativas. O 

questionário foi aplicado utilizando a ferramenta online Google Docs, no qual o 

entrevistado só poderia acessar uma vez. Foram entrevistados 202 voluntários, 

sendo selecionados de forma aleatória. Os requisitos para participar da 

pesquisa eram treinar Taekwondo regularmente, residir em Minas Gerais, ter 

15 anos de idade ou mais e possuir uma conta online do Google, para 

conseguir acesso ao questionário. Para análise estatística utilizou-se a 

distribuição percentual obtida em cada resposta, sendo descartadas todas as 

questões não respondidas. 

 

 

Dos entrevistados, 86,1%  treinam por pelo menos 60 minutos. Esses atletas 

deveriam utilizar bebidas carboidratadas durante o treino para repor, além da 

água, a energia necessária para continuar o treino com bom rendimento. 

Porém, dos atletas entrevistados, apenas 10,4% utilizam isotônico intra-treino. 

Outro momento interessante para a utilização de bebidas carboidratadas seria 

o pós-treino. Apenas 8,4% utilizam o isotônico como fonte de reposição hídrica 

depois das sessões de treinamento. A grande maioria (81,2%) ainda prefere a 

utilização de água.  

58% dos entrevistados não se preocupam com a hidratação ou se preocupam 

apenas no verão e 90,1% já apresentaram quadros de sede intensa, que 

indicam uma má reposição hídrica. Outros sintomas muito relatados foram 

perda de força (54%) e câimbras (52%).  

32,2% disseram não ter ideia de como a hidratação deve ser feita e 52,5% 

relataram ter apresentado quadro de desconforto gástrico após a ingestão de 



líquidos pelo menos uma vez. Além disso, 54% relatou nunca ter recebido 

orientação sobre a forma correta de reidratação. 

Com base nas respostas obtidas, verificamos que a maioria dos atletas de 

taekwondo não realizam a hidratação de forma correta, apresentando assim 

sintomas relacionados à hipoglicemia e desidratação e, consequentemente, 

perda de rendimento. 
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INTRODUÇÃO Estima-se que um bilhão de pessoas no mundo possuam 

deficiência de vitamina D (VD) por vários fatores, como baixo consumo de 

alimentos fonte e exposição solar insuficiente (GRINEVA et al, 2013). O déficit 

de VD e obesidade são problemas prevalentes no mundo, e aparentemente 

estão relacionados entre si, entretanto os mecanismos de causa e efeito não 

são totalmente esclarecidos (POPKIN, 2010). Este déficit em obesos, pode 

estar ligado ao seu depósito nos adipócitos, reduzindo biodisponibilidade, uma 

vez que o adipócito possui receptores de VD e exerce papel na regulação da 

lipólise. (KREMER et al, 2009). 

OBJETIVO: Verificar os níveis séricos de vitamina D em pacientes atendidos 

em clínica particular cardiológica, e sua relação com obesidade.  

METODOLOGIA: Trata-se de estudo transversal, descritivo, em clínica 

particular cardiológica no município de Muriaé-MG. Os dados foram obtidos a 

partir de prontuários de atendimentos no mês de dezembro de 2018, 

priorizando adultos e idosos com informações completas sobre 25(OH)D, peso, 

altura e idade. O índice de massa corporal (IMC) foi categorizado conforme a 



recomendação da OMS (WHO, 1995) e (LIPCHITZ,1994) para adultos e 

idosos, respectivamente, em adequado e excesso de peso. Os valores de 

25(OH)D < 30ng/mL foram considerados inadequado para idosos e < 20ng/mL 

para adultos (SBEM, 2018). O teste de Qui-Quadrado avaliou a associação VD 

e IMC e Teste T-student foi usado para comparação de medias de VD entre 

grupos. Considerou-se como diferença estatisticamente significativa p < 0,05. 

 RESULTADOS: Foram avaliados em dezembro de 2018, 64 pacientes. O sexo 

feminino foi predominante (54,7%), com média de idade de 65,92±14,80 anos. 

A média do IMC foi 26,81±4,76 kg/m2 e VD foi de 27,77±10,1 ng/mL. Um total 

de 40,6% dos pacientes, apresentou IMC inadequado, indicando excesso de 

peso. A hipovitaminose D foi evidenciada por 53,1% dos pacientes, com média 

de 21,02±6,30 ng/mL sendo inferior entre os que apresentavam valores 

adequados de VD (35,41±8,01ng/mL) (p<0,001). Não foi encontrado 

associação entre VD e IMC neste estudo (p=0,130).  

CONCLUSÃO:. O grupo avaliado apresentou considerável prevalência de 

hipovitaminose D e excesso de peso, entretanto não foi encontrado associação 

entre vitamina D e IMC. O acompanhamento nutricional a estes pacientes deve 

ser orientado a fim de auxiliar no tratamento destes distúrbios.  

BIBLIOGRAFIA: GRINEVA, E.N et al.Vitamin D deficiency is a riskfactor for 

obesity and diabetes type 2 in wome at late reproductive age. AGING. v. 5, n. 7, 

2013. KREMER, R. et al.  Vitamin D Status and Its Relationship to Body Fat, 

Final Height, and Peak Bone Mass in Young Women. J Clin Endocrinol Metab, 

v.94, n.1, p. 67-73, 2009. LIPSCHITZ DA. Screening for nutritional status in the 

elderly. Prim Care. 1994; 21:55-67. POPKIN, B. M. Recent dynamics suggest 

selected countries catching up tp US obesity. American Journal of Clinical 

Nutrition, v. 91, n.1, p. 284-288, 2010. WORL HEALTH ORGANIZATION: the 

use and interpretation of anthropometry. Geneva: World Health Organization; 

1995. 
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INTRODUÇÃO: a cirurgia bariátrica é uma importante opção terapêutica para a 

obesidade grave, uma vez que induz o paciente a uma eficiente perda de peso 

e promove redução das comorbidades associadas a essa enfermidade. No 

Brasil, coexistem o Sistema Único de Saúde, de cobertura universal do qual 

dependem 150 milhões de brasileiros, e a Rede Suplementar, de caráter 

predominantemente privado, com 50 milhões de beneficiários. Estudos  

comparativos entre esses sistemas permitem avaliar a eficácia desse 

procedimento em ambos os contexto. OBJETIVO: avaliar a redução nos 



parâmetros antropométricos e bioquímicos dos pacientes submetidos à cirurgia 

bariátrica no âmbito do Sistema Único de Saúde e Rede suplementar. 

MÉTODOS: trata-se de um estudo de caráter observacional, longitudinal e 

analítico, realizado com pacientes de ambos os sexos, submetidos à cirurgia 

bariátrica no âmbito do Sistema Único de Saúde e Rede Suplementar. Os 

dados bioquímicos coletados foram relativos às dosagens séricas e/ou 

plasmáticas de triglicerídeos, colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol e 

glicemia de jejum. Esses exames foram coletados em três momentos: pré-

operatório, pós-operatório de 6 e de12 meses. Os dados antropométricos foram 

referentes à altura, ao peso na admissão, peso pré-operatório, peso pós-

operatório de 12 meses, à circunferência da cintura na admissão e ao pós-

operatório de 12 meses. RESULTADOS: A maioria dos usuários é do sexo 

feminino (72,1 %), com média de idade de 39,6 ± 10,8 anos. No momento da 

admissão para cirurgia bariátrica, os usuários dos Sistema Único de Saúde, 

comparativamente aos da Rede suplementar, possuíam maior frequência de 

obesidade grave (p<0,0001), Hipertensão Arterial Sistêmica (p=0,008), 

Diabetes melittus (p=0,018) e maior tempo de espera para realização do 

procedimento (p<0,0001). Em relação ao acompanhamento pós-cirúrgico, não 

foi observada nenhuma diferença significativa na evolução dos parâmetros 

antropométricos e bioquímicos, em ambos os sistemas brasileiros de saúde. 

CONCLUSÃO: A cirurgia bariátrica, tanto no Sistema Único de Saúde quanto 

na rede suplementar, foi eficiente para o tratamento da obesidade com redução 

significativa dos parâmetros antropométricos 
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Nos últimos anos tem-se observado aumento significativo do número de atletas 

amadores fazendo corridas de rua. Na maioria das vezes o desempenho 

desses atletas é baixo. Acredita-se que isso possa ser atribuído à falta de 

conhecimentos sobre a distribuição da massa corporal e, principalmente, falta 

de informações adequadas quanto ao aspecto nutricional. Nesta pesquisa foi 

realizado um estudo com diversos atletas amadores corredores de rua 

residentes em Diamantina, MG para avaliar a distribuição da massa corporal, o 

consumo alimentar, o conhecimento sobre alimentação, nutrição e hidratação 

durante a prática do esporte. Para obtenção dos dados dessa pesquisa foi 

elaborado um questionário envolvendo perguntas sobre dietética, alimentação 



e sobre o conhecimento nutricional dos participantes da pesquisa. Este 

questionário foi respondido pelos atletas amadores corredores de rua da cidade 

de Diamantina, MG. Além disso, foram realizadas avaliações antropométricas 

dos participantes da pesquisa. Para interpretação dos resultados utilizou-se a 

análise descritiva envolvendo medidas de mínimo, máximo, média e desvio 

padrão. Os resultados mostraram que participaram do estudo 23 desportistas e 

que todos os atletas (100 % dos desportistas) avaliados apresentaram dentro 

dos parâmetros da normalidade, quanto a média da circunferência da cintura 

(CC) e razão cintura quadril (RCQ) em contrapartida, para os homens o valor 

médio do IMC ficou característico de sobrepeso e para as mulheres de eutrofia. 

Para os indivíduos do sexo feminino, o percentual de carboidratos, proteínas e 

lipídeos foi de 50,30% 17,70 % e 32%; e para os do sexo masculino 50,84% 

20,75% e 28,41%, respectivamente. O consumo de gramas de proteínas/kg de 

peso foi adequado para os desportistas do sexo feminino e em excesso para os 

do sexo masculino. A minoria dos desportistas já teve algum tipo de 

acompanhamento profissional (n=11). A pesquisa evidenciou que 34,8% dos 

voluntários (n=8) utilizam suplementos alimentares. Com relação aos 

conhecimentos sobre alimentação, nutrição e hidratação no esporte, 34,8% dos 

voluntários apresentam conhecimento alto, 43,5% conhecimento moderado e 

21,7% conhecimento baixo. Concluiu-se que boa parte não fazia 

acompanhamento com nenhum profissional especializado no momento da 

pesquisa, o que proporciona erros e riscos. Por fim, se faz a necessidade de 

um profissional na área da nutrição para orientar de forma adequada a não 

causar danos e que possa contribuir de forma positiva para o desempenho 

esportivo. 
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A longevidade humana é uma característica complexa e multifatorial, sendo 

influenciada tanto por fatores ambientais, quanto genéticos. O gene MTHFD1L 

e seus polimorfismos de um único nucleotídeo (SNPs) têm sido associados 

com doenças crônicas degenerativas e o processo de envelhecimento 

fragilizado. O objetivo desse trabalho foi verificar a possível associação do 

polimorfismo rs11754661 de MTHFD1L com a longevidade humana numa 

população de idosos da região metropolitana de Vitória, Espírito Santo, bem 

como comparar dados sociodemográficos, antropométricos, bioquímicos e 

físicos entre longevos e controles. Realizou-se estudo observacional, analítico, 

com 250 idosos, divididos em dois grupos: 125 longevos (LG) com idade = 85 

anos e 125 Controles (CT) com 70 a 75 anos. Este estudo foi aceito pelo 



Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal do 

Espírito Santo (CAAE 14815413.1.0000.5060). Após assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, os participantes responderam a um 

questionário semi-estruturado e 5 mL de sangue periférico foi coletado. Foi 

extraído o DNA das amostras biológicas e utilizada a técnica de Reação em 

Cadeia da Polimerase em Tempo Real para o estudo do SNP. Altura e massa 

corpórea dos idosos foram aferidas por meio de um estadiômetro e uma 

balança. A partir desses dados, obteve-se o Índice de Massa Corpórea (IMC). 

Concentrações séricas de glicose, triglicerídeos, colesterol e frações e pressão 

arterial foram obtidas de registros no prontuário dos participantes da pesquisa. 

Para estimar associação dos genótipos e alelos de MTHFD1L (AA, GG, AA e 

A, G) com a longevidade, utilizou-se Odds Ratio, intervalo de confiança de 95% 

(testes qui-quadrado ou exato de Fisher). Calculou-se o Equilíbrio de Hardy-

Weinberg. Para comparar: valores de IMC, características sociodemográficas e 

distribuição de hipertensão arterial, de acordo com genótipos de MTHFD1L, 

entre LG e CT, utilizou-se qui-quadrado; já para dados bioquímicos e de 

pressão arterial (LG x CT), Mann-Whitney. p < 0,05 foi considerado 

significativo. Entre os idosos, observou-se predomínio do sexo feminino, 

caucasianos, estudo formal de 1 a 4 anos e renda mensal = um salário mínimo. 

Longevos apresentaram maior percentual para desnutrição (20,8%) e menor 

para sobrepeso/obesidade (4,0%) e baixos níveis de triglicerídeos. Não foi 

encontrada associação entre genótipos e alelos de MTHFD1L e longevidade. 

Assim, o polimorfismo rs11754661 do MTHFD1L não foi associado 

estatisticamente com extensão do tempo de vida, mas características 

bioquímicas foram mais satisfatórias para LG. Dados para agregar aos estudos 

da longevidade foram gerados e possibilitarão o desenvolvimento de 

estratégias para melhoria na qualidade de vida de idosos. 
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Introdução:O excesso de peso na infância tem sido associado ao surgimento 

precoce de diversas comorbidades, o que repercute em riscos a qualidade de 

vida e a saúde a curto e longo prazo. A avaliação e monitoramento de 

indicadores antropométricos entre crianças e adolescentes, faz-se necessário 

para a prevenção e o tratamento deste distúrbio nutricional e de suas 

comorbidades. Objetivo:Avaliar o índice IMC/Idade, a razão cintura/estatura e a 

composição corporal de pacientes atendidos em ambulatório de nutrição 



materno-infantil. Métodos: Estudo transversal com dados retrospectivos de 

prontuários (primeira consulta) de crianças e adolescentes com excesso de 

peso em acompanhamento nutricional no ambulatório de Nutrição do Hospital 

Universitário de Sergipe. Foram coletados dados sobre doenças associadas, 

atividade física, antecedentes familiares, e dados antropométricos (peso, 

estatura, dobras cutâneas tricipital e subescapular, circunferência da cintura e 

braquial). O estado nutricional foi avaliado pelo índice antropométrico 

IMC/idade e Estatura/Idade em z-escore por meio do software WHO 

AnthroPlus versão 3.2.2. A Circunferência da Cintura (CC) (Freedman, 1999), 

Circunferência Braquial (CB) e Dobras Triciptal e Subescapular (Frisancho, 

1990) e Razão Cintura/Estatura (RCE) (>0,5 considerado fator de risco 

cardiometabólico). Os dados foram analisados no software Software Statistical 

Package for the Social Sciences, versão 20. O presente estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa, nº parecer 342.608. Resultados: Foram 

analisados 118 pacientes com média de idade de 10,18 (DP3,04) anos, sendo 

52,5% do gênero feminino. Em relação aos dados de caracterização obteve-se 

que, 55% não realizavam atividade física fora da escola, 63,6% tinham algum 

tipo de comorbidade, o qual mais de 50% dos pais estavam acima do peso. 

Dos pacientes atendidos. 54% dos pais alegou que o ganho de peso tornou-se 

preocupante antes dos 6 anos. Quanto menor a escolaridade maior a RCE 

(p<0,001). A RCE está correlacionada positivamente com a CC (p<0,001), as 

duas medidas se correlacionam positivamente com às maiores taxas de 

adiposidade corporal central por meio das medidas de percentual de gordura 

corporal (p=0,008), CB (p=0,005), DCSE (p<0,001) e IMC/Idade (p<0,001) 

podendo estar relacionadas a maiores riscos cardiometabólicos. A DCT não 

esteve associada com a RCE, porém apresentou associação com a CC 

(p<0,001). O índice IMC/Idade possui uma correlação mais forte com a RCE. 

Conclusão: O excesso de peso foi caracterizado por alterações significativas na 

maioria dos indicadores antropométricos avaliados, o IMC/Idade foi 

correlacionado com maior intensidade a RCE. Assim a RCE é considerada um 

bom preditor de estado nutricional de crianças e adolescentes com excesso de 

peso. Apoio: Programa de Bolsas de Iniciação a Extensão da Universidade 

Federal de Sergipe - PIBIX/UFS. 
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Introdução: A avaliação do estado nutricional e da composição corporal de 

indivíduos em hemodiálise (HD) é fundamental, devido à grande ocorrência de 

desnutrição, concomitante ao alto risco cardiometabólico. Nesse sentido, o 

Índice de Massa Corporal Magra (IMCM), um indicador de massa muscular e 

proteína somática, e o Índice de Massa Gorda (IMG), que reflete o 

armazenamento de energia, têm sido associados à mortalidade nessa 

população. No entanto, pouco se sabe sobre a relação desses índices com 

biomarcadores relacionados ao controle metabólico. 



Objetivo: Avaliar a associação da gordura corporal e massa magra com 

marcadores metabólicos de indivíduos em HD. 

Métodos: Estudo transversal com amostragem não probabilística, incluindo 85 

indivíduos (65,9% homens; 62±14 anos) em HD, atendidos em um único centro 

de diálise. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal de Viçosa, protocolo n°: 701.796/2014 e 

todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Variáveis clínicas e metabólicas foram coletadas dos prontuários médicos. A 

massa gorda corporal (MGC) foi avaliada de acordo com Durnin e Womersley 

com base nas quatro dobras cutâneas (bíceps, tríceps, subescapular e 

suprailíaca). A massa corporal magra (MCM) foi calculada a partir da equação 

MCM = Peso corporal-MGC. IMCM (IMCM=MCM/alturaXaltura) e IMG 

(IMG=MGC/alturaXaltura) foram então determinados. O IMCM e IMG abaixo do 

percentil 10 (P10) de uma população de referência foram utilizados como ponto 

de corte. 

Os dados foram processados e analisados no software Statistical Package for 

the Social Sciences® (SPSS versão 20.0), adotando-se o nível de significância 

a=5%. Para as análises estatísticas foram realizados os testes t de Student ou 

U de Mann-Whitney, de acordo com a normalidade das variáveis, que foi 

avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. 

Resultados: Na nossa amostra, 76,2% e 77,4% dos indivíduos apresentaram, 

respectivamente, IMCM e IMG acima do P10. Ainda, indivíduos com baixo IMG 

(< P10) tiveram menor número de leucócitos (p=0,03) e menores valores de 

proteína C- reativa (PCR; p=0,023), ferro (p=0,04), colesterol (p=0,012) e 

triglicerídeos (p=0,035) séricos. Ademais, esses apresentaram menor 

prevalência de diabetes mellitus (2,4% vs 35,7%; p=0,006). Aqueles indivíduos 

com IMCM acima de P10 tiveram maiores produtos cálcio-fósforo (Ca-P) e Ca-

P corrigido. 

Conclusão: Neste estudo transversal, o IMG esteve associado a reconhecidos 

marcadores cardiometabólicos (triglicérides, colesterol e PCR), sendo um 

indicador promissor nessa população. 

Agradecimentos: Agradecemos a todos os voluntários que participaram deste 

estudo, a equipe do Hospital São João Batista pela excelente assistência 

técnica e as bolsas de mestrado e doutorado da CAPES e CNPq. Este projeto 

teve o apoio financeiro da CAPES (Código 001), FAPEMIG e CNPq. 
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Introdução: Atualmente, desconhecido pela maior parte da população urbana e 

também rural, o Xanthosoma mafaffa Schott (mangarito), da família Araceae, já 

foi muito apreciado no passado. Hoje em dia seu cultivo e consumo encontra-

se restrito a localidades como o norte de Minas Gerais e propriedades rurais de 

São Paulo. Poucas informações existem a respeito desta espécie, 

principalmente quanto às propriedades nutritivas e possibilidades tecnológicas 

do mangarito. Objetivo: Determinar o índice glicêmico (IG) da espécie não 

convencional Xanthosoma maffafa Schott. Métodos: Após 10-12 horas de 

jejum, 10 participantes se apresentaram ao Laboratório de Avaliação 

Nutricional da Faculdade de Nutrição (FANUT)/Universidade Federal de 

Alfenas (UNIFAL-MG) e, fizeram a ingestão, dentro de 15 minutos, da porção 

de mangarito (rizoma) ou de solução glicosada (referência), contendo 25 g de 

carboidrato disponível. A resposta glicêmica foi avaliada por punção digital, 

utilizando o glicosímetro Accutrend® GCT nos tempos 0 (imediatamente antes 

da ingestão), 15, 30, 45, 60, 90 e 120 minutos após início de sua ingestão. A 



área positiva formada abaixo da curva de resposta glicêmica foi calculada pelo 

método trapezoidal. O IG do mangarito foi determinado a partir da média 

aritmética dos valores obtidos pelos voluntários. Resultados: Foram recrutados 

10 voluntários adultos saudáveis (9 mulheres e 1 homem), eutróficos e com 

média de idade de 21,4 ± 1,43 anos. Todos os voluntários apresentaram 

percentual de gordura corporal, glicemia de jejum e perfil lipídico dentro dos 

parâmetros de normalidade, sem risco de doenças associadas O resultado do 

IG do Mangarito apresentou uma média de 88,2, sendo classificado como alto 

IG. Conclusão: O mangarito apresentou IG alto, se fazendo necessário o uso 

cauteloso do mesmo, em especial, em indivíduos diabéticos e/ou obesos. Em 

indivíduos saudáveis, aconselha-se o consumo do mangarito com intuito de 

aumentar a variação dos alimentos consumidos e evitar monotonia na 

alimentação diária. Pretendeu-se, dessa forma, gerar conhecimentos a respeito 

desse rizoma, agregando valor à cultura, aumentando assim a diversidade e 

variedade de hortículas disponíveis para a alimentação. APOIO: O presente 

trabalho foi realizado com o apoio da(o) PIBICT/FAPEMIG. 
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Introdução: No contexto das práticas diárias de autocuidado do diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2) o seguimento adequado do plano alimentar é 

fundamental. Entretanto, mesmo com diversas formas de promoção do 

autocuidado neste âmbito a alimentação ainda se mostra como uma grande 

barreira para os pacientes.  

Assim, novas formas de educação em DM2 têm sido desenvolvidas afim de 

conseguir diminuir as dificuldades relacionadas a adoção do autocuidado. Uma 

delas é o uso de Short Message Service (SMS), estratégia que tem sido bem 

aceita pelos usuários. 

Objetivo: Descrever uma intervenção educativa via SMS/WhatsApp com o 

objetivo de melhora do autocuidado em DM2 quanto a alimentação. 

Métodos: Trata-se de um estudo descritivo sobre uma intervenção educativa 

via SMS/WhatsApp realizada pelo projeto denominado “Avaliação das 

Intervenções Comportamentais em Diabetes”. Apesar do projeto trabalhar 



diversos aspectos da condição crônica, no presente trabalho foi realizado um 

recorte selecionando apenas a abordagem alimentar.   

A intervenção foi realizada com indivíduos com DM2 frequentadores de uma 

Unidade Básica de Saúde de Belo Horizonte vinculada ao projeto maior.  Os 

critérios de elegibilidade para o presente estudo foram ter DM2, estar 

participando do projeto maior e possuir telefone capaz de receber 

SMS/WhatsApp. Todas as questões éticas foram respeitadas conforme 

indicado na resolução nº 466 de 2012. 

Resultados: Foram enviadas aos participantes um total de 38 mensagens.  A 

temática sobre alimentação abordou os seguintes tópicos: aumento do 

consumo de alimentos naturais, maior ingestão de fibras, redução do consumo 

de gorduras, doces e sobremesas e maior disciplina no seguimento do plano 

alimentar. 

As mensagens foram enviadas para 35 pacientes da UBS. Sendo que 7 

receberam mensagens de texto via SMS e 28 via WhatsApp. O envio foi 

realizado de segunda a sexta-feira durante 19 dias, sendo que a cada dia duas 

mensagens com tópicos distintos eram enviadas, uma às 9 horas e outra às 16. 

Para analisar a organização da intervenção foi realizado um grupo focal com os 

participantes. 

Discussão: A frequência de envio das mensagens, bem como os horários 

escolhidos, foi determinada conforme a literatura. E as temáticas escolhidas se 

deram a partir dos aspectos observados como maior barreira das pessoas com 

DM2 . 

A determinação do SMS e WhatsApp para o desenvolvimento da intervenção 

ocorreu pelo fato destes veículos de informação serem amplamente utilizados 

hoje, principalmente o segundo. Assim, os participantes que não possuíam o 

aplicativo móvel WhatsApp receberam as mensagens via SMS. 

Durante o estudo foi observado grande interesse dos participantes na 

estratégia empregada. Isso se deu pelo fato dessa permitir a difusão do 

conhecimento de forma fácil, rápida e a baixo custo. Além disso, as mensagens 

de texto permitiram um maior contato entre o paciente e o profissional da saúde 

o que contribui para a melhora das práticas de autocuidado. 



Ademais, as mensagens se apresentaram como potencial motivador para as 

práticas diárias de autocuidado relativas à alimentação e podem ser aplicadas 

a outras doenças crônicas não transmissíveis. 

Conclusão: As mensagens de texto com conteúdo relativo à alimentação 

exercem um importante papel na mudança comportamental do indivíduo 

gerando a melhora do autocuidado em diabetes. 
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INTRODUÇÃO: 

Sabe-se que o excesso de peso está associado com o desenvolvimento de 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como a dislipidemia, diabetes 

mellitus, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares (DCV) e alguns tipos 

de cânceres. Segundo dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 

para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), a obesidade em 

adultos no Brasil cresceu 60% nos últimos 10 anos. O Programa Academia de 

Saúde foi instituído com o intuito de incentivar as práticas corporais e 

atividades físicas, a produção do cuidado e de modos de vida saudáveis, a 

educação em saúde e a promoção da alimentação saudável. No município de 

Vitória – ES, a Secretaria Municipal de Saúde desenvolve o Serviço de 



Orientação ao Exercício (SOE), que tem a finalidade de orientar e incentivar a 

população à prática regular e correta de exercícios físicos e combater o 

sedentarismo, embora o programa não contemple a abordagem nutricional. 

Este programa se assemelha ao modelo de estratégia do Programa Academia 

da Saúde. 

 

OBJETIVO: 

Avaliar o impacto de ações de educação nutricional sobre parâmetros 

antropométricos de usuários do Serviço de Orientação ao Exercício. 

 

MÉTODOS: 

Trata-se de um estudo de intervenção, prospectivo, realizado durante o período 

de um ano, entre agosto de 2016 a julho de 2017, no qual participantes 

voluntários atendidos em três módulos do SOE foram aleatoriamente divididos 

em 2 grupos: Controle (GC) e Intervenção (GC). O peso corporal, altura, índice 

de massa corporal (IMC) e circunferência da cintura (CC) foram avaliados em 

dois momentos, com intervalo médio de sete meses. Participantes de ambos os 

grupos receberam orientações nutricionais bimestrais, por meio de panfletos, 

palestras e rodas de conversas, de maneira facultativa. Somente os 

participantes do GI receberam atendimento nutricional para a elaboração de 

um plano alimentar qualitativo, com base nas orientações do Guia Alimentar 

para a População Brasileira. O projeto está aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Os dados foram 

comparados pelo teste-T pareado, com nível de significância adotado de 5%, 

através do software SPSS versão 21.0. 

 

RESULTADOS: 

Participaram do grupo Controle 29 indivíduos, com idade média de 51±17 anos 

e predominância do sexo feminino (59%). Na avaliação inicial, 62% dos 

indivíduos apresentaram excesso de peso e 73% circunferência de cintura 

elevada. Na reavaliação, verificou-se um aumento de 6% de indivíduos com 

excesso de peso e 13% no número de participantes com risco para o 

desenvolvimento de DCV. Entretanto, não houve diferença significativa entre os 

momentos (p=0,523 para IMC e p=0,987 para CC respectivamente). O grupo 



Intervenção foi constituído por 57 participantes, com idade média de 54±14 

anos, sendo 84% do sexo feminino. Na avaliação inicial, 61% dos participantes 

apresentavam excesso de peso e 70% risco para desenvolvimento de DCV. 

Após as ações de educação nutricional, observou-se uma redução significativa 

no índice de massa corporal (p<0,001) e na circunferência de cintura (p<0,001). 

 

CONCLUSÃO: 

Concluiu-se que as ações de educação nutricional foram eficazes para 

melhorar parâmetros antropométricos e reduzir o risco de desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares dos indivíduos avaliados. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - NUTRIÇÃO CLÍNICA 

 

 

MOCKUP DE APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS COMO ALIADO 

NO TRATAMENTO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA 

 

 

Adriana Cândida Da Silva (acandida1@gmail.com) 

Fernanda Lorraine Costa (fernandacosta.fl@gmail.com) 

 

 

 

 

 

Introdução: A doença renal crônica (DRC) é caracterizada pela lesão dos rins 

com perda lenta e irreversível das funções glomerular, tubular e endócrina 

causada, principalmente, por hipertensão arterial e diabetes mellitus. Além 

disso, constitui sério problema de saúde, sendo considerada uma epidemia de 

crescimento alarmante. A terapia renal substitutiva, as medicações, as 

restrições hídricas e alimentares refletem grande impacto no tratamento da 

doença e constituem desafios para o paciente. Objetivo: Criar um mockup de 

aplicativo para dispositivos móveis a fim de auxiliar no tratamento da DRC por 

meio da gestão da função renal, do estado nutricional, do consumo de líquidos, 

sódio, potássio, cálcio e fósforo. Métodos: Foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica fundamentada por consulta a artigos e periódicos publicados nas 

bases de dados SciELO, PubMed, LILACS, Bireme e Brazilian Journal of 

Nephrology utilizando as palavras-chave insuficiência renal crônica, 

hemodiálise, diálise peritoneal, transplante renal, aplicativos móveis e 

tecnologia em saúde. Os artigos foram publicados entre janeiro de 2012 a 

agosto de 2017, nos idiomas inglês e português, e o levantamento aconteceu 

de maio à outubro de 2017. Os critérios de inclusão utilizados para a seleção 

dos estudos foram publicações que abrangiam tecnologias relacionadas ao 

cuidado à saúde, a hemodiálise, a diálise peritoneal, ao transplante e ao 



paciente renal. Mediante a leitura do título e do resumo, artigos sem relação 

com a temática e com resumo incompleto ou indisponível foram excluídos. 

Resultados: Foram retornados na busca 53 artigos e selecionados 11 estudos 

que atenderam os critérios de inclusão, sendo quatro com delineamento 

transversal, três observacional, dois longitudinal e dois de revisão. O mockup 

de aplicativo para a DRC foi construído com base nas Diretrizes da Sociedade 

Brasileira de Nefrologia, na Tabela de Composição de Alimentos e Tabela de 

Medidas Caseiras, em parceria com uma graduanda de Arquitetura e 

Urbanismo na elaboração e organização das telas no office Power Point. O 

aplicativo auxiliará o paciente de acordo com a sua função renal, a modalidade 

de terapia renal substitutiva praticada e as suas necessidades individuais via 

controle  diário da taxa filtração glomerular (TFG), do peso corporal e do 

consumo de sódio, potássio, cálcio, fósforo e líquidos, melhorando a sua 

qualidade de vida e o surgimento de complicações. Conclusão: É difícil a 

adesão do paciente ao tratamento da DRC em razão das diversas restrições 

alimentares necessárias para se evitar complicações clínicas e agravamento da 

doença. O mockup proposto como futuro aplicativo irá auxiliar no manejo da 

TFG, do estado nutricional e da alimentação permitindo maior sucesso na 

adequação das recomendações nutricionais e do tratamento. Ademais, 

constitui uma ferramenta de uso diário, de fácil acesso e manuseio, 

melhorando o autocuidado, a qualidade de vida do indivíduo e o monitoramento 

deste pela equipe de saúde. 
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Introdução: A população tem passado por mudanças importantes nos seus 

rituais de alimentação bem como na origem e preparo do alimento impelido 

pela chegada de táticas comerciais e culturais de alimentação alternativa e 

industrializada. Objetivo: Estudar de forma exploratória práticas que promovam 

o resgate do sabor evidenciando a importância de uma alimentação natural 

recuperando antigos hábitos alimentares saudáveis. Material e métodos: Este 

artigo constituiu-se uma revisão sistemática da literatura disponível sobre as 

contribuições do Movimento Slow Food para o debate à importância do resgate 

de uma alimentação saudável e sustentável no campo da Nutrição. Resultados 

e discussão: O crescente consumo de alimentos altamente calóricos e pobres 

em nutrientes está provocando um novo tipo de desnutrição, caracterizada por 

pessoas com sobrepeso e, concomitantemente, uma nutrição precária. 

Contrapondo essa forma rápida de viver, comer e alertar a população sobre a 

importância de ter uma alimentação saudável surgiu o Movimento Slow Food 



(SF), que promove o prazer do sabor, tradição e a regionalidade no hábito 

alimentar.  O SF, pode ser visto como um movimento antagônico ao fast food, 

tendo principal foco o propósito de contrastar a padronização dos alimentos 

criada pelos mercados globalizados, através de produções e produtores 

regionais, motivando a qualidade produzida em menor escala. Dispondo deste 

conceito, o movimento SF acredita que uma alimentação ideal deve ser boa, 

limpa e justa. Este movimento cria projetos como os Mercados da Terra, as 

Fortalezas e a Arca do Gosto, onde se destaca a Arca do Gosto como um 

catálogo de produtos que correm o risco de desaparecer e fazem parte da 

tradição alimentar de culturas do mundo inteiro.  Conclusão: Pode-se concluir 

que a adoção das ações educativas propostas pelo Movimento Slow food leva 

ao delineamento de um modelo que traz inovações para as práticas educativas 

no campo da alimentação e Nutrição. Um modelo de ação educacional que 

pode proporcionar motivação, reflexão, aprendizado conceitual, estímulo ao 

desenvolvimento de habilidades culinárias e instrumentalização para escolhas 

e práticas alimentares transformando o indivíduo em promotor e protagonista 

do autocuidado 
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A prevalência de alterações cardiometabólicas cresce em diversos países do 

mundo, sendo que o aumento de sobrepeso e obesidade apresenta associação 

direta com essa mudança (SILVA et al, 2015). Além disso, estudos 

epidemiológicos demonstram que a hiperuricemia está associada às 

dislipidemias, hiperglicemia, resistência à insulina, hipertensão arterial e ao 

excesso de peso (CARDOSO et al., 2013; MIRANDA et al., 2015; MOULIN et 

al., 2017). Entretanto, estes achados são pouco investigados na fase 

pediátrica, apesar do aumento da obesidade e de comorbidades 

precocemente. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a associação entre a 

hiperuricemia e alterações cardiometabólicas em crianças de Viçosa-MG. 

Trata-se de um estudo transversal que avaliou 370 crianças de 8 e 9 anos, 

matriculadas em escolas públicas e privadas da região urbana de Viçosa-MG. 

A amostra faz parte da Pesquisa de Avaliação da Saúde do Escolar (PASE), de 

base populacional que teve como principal objetivo avaliar a saúde 

cardiovascular deste público.  Foram aferidos peso e estatura para o cálculo do 

Índice de Massa Corporal (IMC). Também foram avaliados o perímetro da 

cintura, a relação cintura/estatura (RCE) e a composição corporal pela 

densitometria por dupla emissão raio-X (DEXA). O comportamento sedentário 



foi avaliado a partir do tempo de tela apresentado pela criança. As amostras 

sanguíneas foram colhidas para avaliação da glicemia, insulina sérica, 

colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol, triglicerídeo e ácido úrico 

sérico. A resistência à insulina foi avaliada pelo Homeostasis Model 

Assessment Insulin Resistance (HOMA-IR) e para pressão arterial adotou-se a 

média de três aferições. As análises estatísticas foram feitas no software SPSS 

versão 20.0, com utilização do teste do Qui-quadrado ou Fisher, adotando-se o 

intervalo de confiança de 95%. Para comparação de médias, utilizou-se o teste 

t de Student ou Mann-Whitney. Os indivíduos com ácido úrico acima do 

percentil 50 apresentaram maiores valores médios de IMC, RCE, PC, gordura 

corporal, LDL-c, insulina e resistência à insulina em relação às demais, e 

menor média de HDL-c (p<0,05). Crianças com excesso de gordura corporal 

apresentam 4,32 vezes a chance de apresentar maiores concentrações de 

ácido úrico em relação às crianças eutróficas, respectivamente. Da mesma 

forma, crianças com perímetro da cintura acima do percentil 90 apresentaram 

4,08 e 4,12 (2,79-6,69) vezes a chance de ter maiores concentrações séricas 

de ácido úrico (p<0,001). Crianças com hipertrigliceridemia apresentaram 

2,35(1,32-4,19) vezes a chance de ter altas concentrações de ácido úrico em 

relação às demais (p=0,003). Conclui-se que a hiperuricemia esteve associada 

a várias alterações metabólicas já na infância, sugerindo a eficiência da 

utilização deste marcador bioquímico na avaliação das condições de saúde e 

nutrição no público pediátrico. 
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Introdução: A patogênese da síndrome metabólica (SM) não é muito bem 

conhecida, mas acredita-se que a interação entre a resistência à insulina (RI) 

com a obesidade e inflamação desempenha um papel-chave no seu 

desenvolvimento. A obesidade gera um desbalanço na secreção de adipocinas, 

como a adiponectina, a qual possui papel determinante no desenvolvimento da 

RI. Objetivo: Avaliar a relação entre o aumento de um marcador de RI através 

da adiponectina (o Homeostasis Model of Assessment – adiponectin ou HOMA-

AD) e os valores dos componentes da SM em crianças pré-púberes. Métodos: 

Trata-se de um estudo transversal realizado com crianças de 8 e 9 anos 

matriculadas em todas as escolas públicas e privadas da área urbana do 

município de Viçosa – MG, provenientes da Pesquisa de Avaliação da Saúde 



do Escolar (PASE). Para cálculo do HOMA-AD e determinação dos 

componentes da SM (perímetro da cintura (PC), HDL-c, triglicerídeos (TG), 

glicemia, pressão arterial sistólica e diastólica) foram feitas coletas de sangue 

com as crianças em jejum de 12 horas, dosando-se glicemia e insulina de 

jejum, perfil lipídico (colesterol total e frações, triglicerídeos) e adiponectina, 

além de avaliação antropométrica e da pressão arterial. Os valores de HOMA-

AD foram divididos em quartis e as médias das variáveis em cada quartil foram 

comparadas através de uma ANOVA one-way. Este estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Viçosa (parecer n° 663.171/2014). Resultados: A média do PC, da pressão 

arterial sistólica e diastólica, da glicemia e dos triglicerídeos foi maior no 

terceiro quartil de HOMA-AD, e o HDL-c foi menor neste quartil (P<0,05). 

Conclusão: Quanto maior o valor do HOMA-AD, piores os valores dos 

componentes da SM. Diagnosticar a RI em crianças por métodos simples e 

completos é muito importante na prática clínica, como uma forma de prevenir e 

tratar precocemente o aparecimento de complicações metabólicas. 
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Introdução 

A adiposidade visceral exerce papel central na deterioração metabólica, com 

evidências inexistentes das inter-relações entre a escolaridade, a atividade 

física e a adiposidade visceral na determinação dos fenótipos metabólicos.  

Objetivo 

Explorar o papel mediador da adiposidade visceral, avaliada pelo índice de 

adiposidade visceral (IAV), na relação entre escolaridade, inatividade física e 

fenótipo metabólico não saudável, comparando indivíduos de peso normal e 

com excesso de peso.   



Métodos  

Trata-se de um estudo transversal, de base populacional, cujos dados foram 

obtidos de pesquisa que avaliou as condições de saúde da população adulta 

de uma cidade do interior de Minas Gerais, Brasil.  

Foram avaliados 854 indivíduos adultos de 20 a 59 anos de idade, de ambos 

os sexos, residentes na zona urbana do município. Os dados foram coletados 

por meio de entrevistas, avaliação antropométrica, clínica e laboratorial. Para 

análise dos dados, utilizou-se técnica estatística multivariada denominada 

análise de caminhos que analisa simultaneamente múltiplas relações entre 

variáveis. Por esta análise, foram estimados os efeitos diretos de cada variável 

sobre o fenótipo metabólico não saudável, sendo este efeito aquele em que 

não ocorre mediação por nenhuma outra variável incluída no modelo. Além 

disso, foram estimados os efeitos indiretos, ou seja, aquele em que há uma 

sequência de caminhos com uma ou mais variáveis mediadoras. Ressalta-se 

que neste estudo, o termo “efeito” é utilizado no sentido de associação, não de 

causalidade. As análises foram ajustadas por sexo e idade, e estratificadas, 

segundo o estado nutricional (peso normal e excesso de peso). A análise de 

caminhos foi realizada no software Mplus, versão 7.4.   

Resultados 

Indivíduos com excesso de peso metabolicamente saudáveis eram 

significativamente mais escolarizados que seus pares não saudáveis. Além 

disso, os indivíduos metabolicamente não saudáveis eram mais velhos e 

apresentavam maior IAV do que seus pares saudáveis, independentemente do 

estado nutricional. Não houve diferença no nível de atividade física no lazer 

entre os grupos de fenótipos. 

Observou-se efeito direto positivo da adiposidade visceral no fenótipo 

metabólico não saudável tanto para os indivíduos de peso normal (EP= 0,632; 

p < 0,001) quanto para aqueles com excesso de peso (EP= 0,732; p < 0,001), e 

efeito direto negativo da escolaridade na inatividade física (peso normal EP= -

0,408; p<0,001 e excesso de peso (EP= - 0,304; p<0,001). Entre aqueles de 

peso normal, foi também verificado efeito direto positivo (EP=0,193; p= 0,005) 

da inatividade física no IAV. Em relação aos efeitos indiretos, verificou-se um 

papel mediador da adiposidade visceral na associação da escolaridade e da 

inatividade física com o fenótipo metabólico não saudável apenas entre os 

indivíduos de peso normal.  



O modelo de caminhos apresentou um bom ajuste: RMSEA = 0,000 (IC 90%: 

0,000-0,000) e p<0,05; CFI e TLI =1 e WRMR = 0.002.  

Conclusão 

A adiposidade visceral medeia a relação da escolaridade e da inatividade física 

com o fenótipo metabólico não saudável. 

Nossas descobertas reforçam a utilidade do IAV como uma medida de 

avaliação da adiposidade visceral, assim como do risco cardiometabólico, 

podendo ser empregada em estudos epidemiológicos e na prática clínica. 
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Introdução: A obesidade sarcopênica (OS) pode ser definida pela coexistência 

da baixa massa e força muscular com a obesidade. É considerada um 

problema de saúde pública crescente, com impactos significativos no 

envelhecimento, como pior qualidade de vida, redução de mobilidade, 

incapacidade funcional, doenças cardiometabólicas e mortalidade.  Entretanto, 

ainda são poucos os estudos que exploraram esta temática no Brasil. 

Objetivo: Realizar uma revisão sistemática da literatura sobre os estudos que 

avaliaram a OS em idosos no Brasil, com ênfase na frequência desta condição, 

nos métodos diagnósticos e nas associações identificadas.  

Métodos: A revisão foi baseada nas recomendações Preferred Reporting Items 

for Systematic Reviews (PRISMA) e conduzida por dois pesquisadores 

independentes no período de setembro de 2018 a janeiro de 2019. Foram 

utilizadas as bases de dados PubMed, Science Direct, Web of Science, SciELO 

e Scopus, com os descritores: obesidade, sarcopenia, idosos, Brasil e seus 



respectivos correspondentes em inglês e espanhol. Foram selecionados 

estudos observacionais, sem limite quanto ao ano de publicação.  

Resultados: O rastreamento inicial identificou 468 documentos. Após as etapas 

de eliminação das duplicatas, seleção pela leitura dos títulos, resumos e 

análise completa dos manuscritos, 11 foram incluídos nesta revisão. O 

tamanho amostral variou de 64 a 1373, a maioria dos estudos utilizou amostras 

de conveniência (90,9%; n=10) e avaliou exclusivamente idosas do sexo 

feminino (72,7%; n=8). A frequência de OS variou de 4,4% a 48,4%. Verificou-

se que não há consenso quanto ao critério diagnóstico: 4 estudos 

estabeleceram critérios próprios (pela combinação de fatores que indicam a 

presença de obesidade e de sarcopenia) e 7 consideraram o resíduo de uma 

equação de regressão para predição de massa livre de gordura apendicular. As 

principais associações identificadas foram a relação da OS com a diminuição 

da força muscular, da aptidão aeróbia, da velocidade de marcha e maior 

frequência de fragilidade, de alterações na glicemia e de aumento de 

marcadores inflamatórios.  

Conclusões: Os trabalhos já realizados até o momento no Brasil são 

heterogêneos, mas apontam associações relevantes relacionadas à saúde do 

idoso. São necessários novos estudos, com amostras representativas, para 

que se possa compreender melhor a magnitude da OS neste grupo. 
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Introdução: Estima-se, no biênio 2018-2029, a ocorrência de 600 mil casos 

novos de câncer, e aproximadamente 80% destes casos estão relacionados a 

fatores ambientais, em maior ou menor grau, evitáveis. A forma e acesso ao 

tratamento fazem diferença nos indicadores de mortalidade, sendo que mais de 

70% de todas as mortes por câncer ocorrem em países subdesenvolvidos ou 

em vias de desenvolvimento. A ONG Associação dos Voluntários Vida Viva de 

Alfenas (MG) atende pessoas com câncer, e o número de cadastros chegou a 

3026 indivíduos nos últimos 10 anos, destes, 323 foram em 2018. Objetivo: 

Este trabalho visa promover a saúde de portadores de câncer, acompanhados 

pela ONG de Alfenas, por meio de oficinas interativas e pesquisar aspectos 

socioculturais da percepção do doente sobre o processo saúde-doença. 

Métodos: O trabalho segue o referencial teórico Freiriano e de Bardin (2011), 

percebendo o ser humano de forma integral, considerando fatores 

socioculturais e econômicos interligados ao processo saúde-doença-cuidado. 

Por meio de oficinas interativas (rodas de conversa) mensais com as pessoas 

portadoras de câncer cadastradas na ONG e seu familiar cuidador, são 

discutidos temas pertinentes à doença, bem como educação alimentar e 

nutricional (EAN) e outros assuntos escolhidos pelo grupo participante. A ação 



busca a co-responsabilização do cuidado e a autonomia da pessoa para 

mudança de sua realidade, prioriza a interação dialógica entre os sujeitos do 

processo de ensino-aprendizagem e estimula o autogerenciamento dos 

problemas. A atividade está sustentada na “escuta sensível”, na percepção de 

valores sociais e compreensão dos determinantes sociais do processo saúde-

doença e nas práticas emancipatórias e inter-setoriais para solução dos 

problemas. Decorre daqui análise de conteúdo das falas, para percepção do 

processo de saúde-doença na perspectiva do doente (estudo aprovado pelo 

comitê de ética da UNIFAL-MG, protocolo: nº. 1.566.453). Resultados: As 

oficinas tiveram os seguintes temas: a insônia e suas consequências; alimentos 

funcionais no tratamento do câncer; ansiedade; as questões psicológicas após 

diagnóstico (tempero na vida) e o tempero na alimentação; aspectos 

psicossociais no tratamento; autoestima e tratamento da saúde; circulação 

sanguínea e varizes; diabetes e seus cuidados; espiritualidade no tratamento. 

A cada oficina outro tema surgia da demanda do grupo. Percebeu-se grande 

aceitação, assiduidade e entrosamento dos participantes nas oficinas, 

despertando curiosidade por novos assuntos relacionados à EAN e qualidade 

de vida. Observou-se nas falas dos participantes um rico processo de auto-

gerenciamento de problemas, aceitabilidade do tratamento, esclarecimento de 

dúvidas e melhoria nos sintomas do tratamento, bem como diferentes 

significados da doença dependendo da pessoa. Conclusão: As oficinas 

interativas por meio da escuta sensível associado à ação dialógica, permitiu 

revelar necessidades dos participantes e a criar uma rede de apoio, facilitando 

a resolubilidade de problemas, e corroborando para reduzir complicações, além 

de promover melhora na qualidade de vida. Pesquisas mais detalhadas são 

necessárias para mensurar estes resultados. 
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O Diabetes Mellitus é uma doença caracterizada pela hiperglicemia resultante 

de defeitos na secreção de insulina, na ação ou em ambas. O Diabetes Mellitus 

tipo 2 está associado `a resistência à ação da insulina e geralmente, ocorre em 

consequência de um estilo de vida inadequado e maus hábitos alimentares. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil nutricional dos pacientes com 

Diabetes Mellitus 2. Trata-se de um estudo do tipo transversal e descritivo, 

realizado com pacientes adultos e idosos cadastrados e atendidos em duas 

Estratégias de Saúde da Família de Governador Valadares-MG. Esse estudo 



foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da UFJF, sob o número: 5147/2018. A amostra foi constituída por 28 

participantes, que concordaram em participar da referida pesquisa e assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados foram obtidos no 

período de outubro e novembro de 2018. Foi feita avaliação antropométrica de 

peso, altura e circunferência da cintura. Foi possível observar que a média de 

IMC entre os adultos foi de 31,63 kg/m² (obesidade I) e entre os idosos foi de 

28,76 kg/m² (sobrepeso). Comparando o percentual entre os adultos, somente 

23,1% apresentam-se eutróficos, enquanto 38,5% encontram-se com excesso 

de peso, e 23,1% dos pacientes com obesidade II. Já em relação aos idosos, 

45,5% são eutróficos, 63,6% deles encontram-se com sobrepeso e 18,2% com 

baixo peso. Dentre os gêneros, verificou-se que entre os indivíduos adultos, 

houve uma superioridade do IMC masculino, 40% com excesso de peso e 40% 

com obesidade II. Enquanto entre os indivíduos idosos foi o gênero feminino 

que obteve um percentual maior, 60% obteve um IMC de obesidade. Do total 

de participantes 60,7% apresentaram circunferência da cintura aumentada 

substancialmente para desenvolvimento de doenças crônicas, sendo que, 

73,68% das mulheres apresentam valores de risco aumentado 

substancialmente de complicações metabólicas (= 88 cm), enquanto entre os 

homens (= 102 cm) a prevalência foi de 33,33%. As consequências do 

aumento no sobrepeso e na obesidade é um dos principais fatores de 

complicação do risco para hipertensão arterial, hipercolesterolemia, além de 

complicações para o Diabetes Mellitus tipo 2. 
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Introdução: A adoção de uma prática alimentar, como o vegetarianismo, é uma 

decisão que engloba diversos fatores, como questões éticas, religiosas, 

econômicas, sociais e de cuidados com a saúde. Diante disto, a avaliação 

nutricional é um dos principais fatores determinantes do estado nutricional e a 

avaliação antropométrica é importante parâmetro, visto que permite que sejam 

feitas associações à saúde do indivíduo, como a presença de obesidade e o 

risco de desenvolvimento de doenças associadas. Objetivo: Analisar o perfil 

antropométrico, a composição corporal e a pressão arterial de indivíduos 

onívoros e vegetarianos. Métodos: Estudo transversal, realizado nos 

ambulatórios da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Alfenas 

(UNIFAL-MG), no período de outubro de 2018 a fevereiro de 2019. Foram 

realizados atendimentos individuais, sendo aferidos peso, estatura, perímetro 

da cintura (PC) e perímetro do quadril. A partir das medidas antropométricas 

foram calculados os seguintes índices antropométricos: índice de massa 

corporal (IMC), relação cintura/quadril (RCQ) e relação cintura/estatura (RCE). 

O percentual de gordura corporal (%GC) foi aferido por meio do método de 

quatro pregas. A pressão arterial foi aferida com auxílio de esfigmomanômetro 



automático. Resultados: Participaram do estudo 106 adultos, com média de 

idade de 25,5 ± 7,6 anos, sendo a maioria (72,6%; n=77) do sexo feminino. Do 

total de participantes, 61,3% (n=65) eram onívoros e 38,7% (n=32) 

vegetarianos. Em relação ao perfil antropométrico, a média do IMC dos 

participantes foi de 23,4 ± 3,4 kg/m2, do PC 76,0 ± 9,6 cm, da RCE 0,46 ± 0,05 

e da RCQ 0,76 ± 0,08. Não foi verificada diferença estatística entre as médias 

de IMC, PC e RCE dos participantes onívoros e vegetarianos (p>0,05).  Por 

outro lado, os vegetarianos apresentaram maior média de RCQ (0,79 ± 0,09) 

em relação aos onívoros (0,74 ± 0,08) (p<0,05). Os participantes apresentaram 

média do %GC de 27,3 ± 7,2 %, sem diferenças significativas entre os dois 

grupos (p>0,05). Quanto ao estado nutricional, 1,9 % (n=2) foram classificados 

como baixo peso, 73,6% (n = 78) eutrofia, 19,8% (n=21) sobrepeso e 4,7% 

(n=5) obesidade. Em relação às complicações metabólicas associadas à 

obesidade, 20,8% (n=22) apresentaram risco elevado de desenvolver doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) de acordo com RCE, 14,2% (n=15) de 

acordo com PC e, apenas 1,9% (n=2) em relação à RCQ. A média da pressão 

arterial dos participantes foi de 114,5 ± 14,5 mmHg para pressão arterial 

sistólica e 76,9 ± 10,7 mmHg para pressão arterial diastólica, sem diferença 

estatística quando comparados os dois grupos (p>0,05). Conclusão: O perfil 

antropométrico dos participantes mostrou resultados positivos, de modo que a 

maioria destes encontravam-se eutróficos e, com PC, RCE e RCQ indicando 

baixo risco ao desenvolvimento de DCNT. Entretanto, o grupo correspondente 

aos vegetarianos apresentou média de RCQ mais elevada quando comparada 

aos onívoros. A média do %GC dos participantes encontra-se acima do ideal, 

indicando maiores riscos de doenças associadas à adiposidade. A pressão 

arterial não apresentou diferença entre os dois grupos e, a maioria dos 

participantes apresentou valores dentro dos limites de normalidade. 
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Introdução: A Nutrição Enteral (NE) é uma alternativa para nutrir o paciente via 

cateter ou estomias quando a ingestão por via oral é contraindicada ou 

insuficiente. A Terapia de Nutrição Enteral (TNE) engloba um conjunto de 

procedimentos terapêuticos para manutenção ou recuperação do estado 

nutricional do paciente por meio da NE. A TNE no ambiente hospitalar visa 

restabelecer o estado nutricional, minimizar a depleção de massa magra, 

modular a resposta imunológica, diminuir o tempo de internação, 

morbimortalidade e o risco de desnutrição. Muitos fatores podem levar à 

interrupção ou diminuição da ingestão dietética podendo interferir no aporte 

proteico e calórico e acarretar prejuízos à recuperação dos pacientes. Objetivo: 

Conhecer o perfil clínico e nutricional de pacientes submetidos ao uso de 

Terapia Nutricional Enteral exclusiva via cateter internados na Unidade de 

Terapia Intensiva e de Clínica Médica de um Hospital Municipal de Rio das 

Ostras. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e 



comparativo realizado no Hospital Dra Naelma Monteiro em Rio das Ostras no 

período de outubro de 2017 a maio de 2018. Avaliou-se o risco nutricional por 

meio do Nutritional Risk Screening (NRS 2002) e índice de massa corporal 

(IMC), com o peso e altura descritos pelo serviço de nutrição institucional em 

adultos e idosos. Avaliou-se a adequação calórico-proteica, os motivos para 

interrupção da oferta da TNE exclusiva e o desfecho dos pacientes ao longo do 

período de internação. A análise dos dados foi realizada por meio de cálculos 

de estatísticas descritivas e aplicação de teste t-student e a normalidade dos 

dados e homogeneidade de variâncias foram verificadas pelos testes 

Kolmogorov-Smirnov e Levene, respectivamente. Resultados: Dos 42 

pacientes avaliados, 55% pertenciam ao sexo feminino e 45% ao gênero 

masculino, com média de idade 68±13,60 anos, sendo 71% idosos. 60% dos 

pacientes apresentaram risco nutricional segundo o NRS 2002 e o desfecho 

mais frequente foi o óbito. As principais doenças acometidas pelos pacientes 

internados foram respiratórias e neurológicas. A causa mais frequente para 

suspensão e redução da dieta foi a instabilidade hemodinâmica, seguida de 

Volume Residual Gástrico elevado. A média diária encontrada de necessidade 

calórica foi de 1795,24±234,10 kcal/dia e 81,98±10,85 g de proteína/dia. Em 

relação a adequação calórico proteica, somente os pacientes que 

permaneceram no período de 12 a 19 dias e acima do 20 dias com a TNE de 

forma exclusiva obtiveram resultado significativo  (p<0,05).  Conclusão: 

Pacientes internados requerem uma maior atenção da equipe multiprofissional 

e esta deve estar atenta aos cuidados a serem prestados e ao manejo 

nutricional, evitando intercorrências negativas ao tratamento e auxiliando sua 

recuperação. 
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Introdução: A Fibrose Cística (FC), doença autossômica recessiva, decorre de 

mutações na proteína reguladora da condutância transmembrana da FC. O 

estado nutricional (EN) está diretamente ligado ao prognóstico do paciente. 

Objetivo: avaliar o perfil clínico e nutricional de fibrocísticos atendidos em um 

centro de referência em FC no município de Juiz de Fora/MG. Método: Trata-se 

de estudo transversal, no qual avaliou-se lactentes e crianças (= 3 meses a 10 

anos incompletos de idade), adolescentes (10 a 19 anos incompletos de idade) 

e adultos (= 19 anos idade), de ambos os sexos, diagnosticados com FC. 

Foram coletados dados clínicos (uso de enzimas pancreáticas, colonização 

bacteriana e presença de outras condições associadas), antropométricos 

(peso, estatura, prega cutânea tricipital, circunferência muscular do braço), e de 



consumo alimentar por meio de questionário de frequência alimentar 

quantitativo. O EN das crianças e adolescentes foi avaliado com o auxílio do 

software Anthro Plus, utilizando os índices peso para idade, estatura para 

idade, peso para estatura e índice de massa corporal (IMC) para idade. Para os 

adultos, utilizou-se somente o IMC. Resultados: Foram avaliados 22 indivíduos 

dos quais 5 crianças com idade menor que 5 anos, 10 crianças entre 5 e10 

anos, 4 entre 10 e 19 anos e 3 adultos (maior que 19 anos), sendo que a 

maioria (72,7%) possui pelo menos uma mutação F508del e 27,3% são 

F508del homozigotos. Em relação aos parâmetros clínicos, verificou-se que 

77,3% apresentavam colonização das vias aéreas, sendo as espécies mais 

prevalentes Staphylococcus aureus (47,1%) e Strenotrophomona maltophilia 

associado à Staphylococcus aureus (23,5%). Devido à insuficiência 

pancreática, 91% fazem uso de enzimas, tendo como mediana de dosagem o 

valor de 6679 UI/kg/dia. A maioria (68,2%) não apresenta doenças associadas 

à FC, porém 18,2% tiveram íleo meconial ao nascimento. Conclusão: O EN 

está adequado na maior parte dos fibrocísticos, mas também há alguns casos 

de desnutrição e sobrepeso. Menos da metade, apresentou depleção de tecido 

adiposo e muscular. As crianças com idade entre 5-10 anos foram as que 

apresentaram maior frequência de alterações no EN. Na avaliação do consumo 

alimentar, foi verificado que grande parte extrapola as recomendações de 

energia e carboidrato e possuem uma dieta hipoproteica e hipolipídica. Sendo 

assim, se faz necessário um acompanhamento nutricional visando um plano 

alimentar com ênfase em melhoramento da qualidade da dieta destes 

indivíduos, a fim de atender adequadamente as recomendações específicas 

para esse grupo populacional. 
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Introdução: O consumo excessivo de sódio é um dos principais fatores de risco 

para a hipertensão arterial sistêmica (HAS). A Organização Mundial da Saúde 

recomenda o consumo diário de sódio inferior a 2 g. Objetivo: Avaliar e 

comparar aspectos antropométricos, do consumo de sódio e de pressão arterial 

de adultos jovens e idosos atendidos em um ambulatório de hipertensão. 

Método: Estudo transversal com 45 indivíduos atendidos em um ambulatório de 

hipertensão de um hospital universitário no município de São Paulo entre os 

meses de setembro de 2017 a janeiro de 2019. Coletaram-se dados 

antropométricos [peso, altura, circunferência da cintura (CC) e índice de massa 

corporal (IMC)], do consumo alimentar (sódio per capita e sódio pela frequência 

de consumo de alimentos ricos em sódio presentes na Tabela Brasileira de 

Composição de Alimentos), do sódio urinário de 24 horas e Pressão Arterial 

Sistólica (PAS) e Diastólica (PAD) Resultados: A amostra foi composta em sua 

maioria por mulheres (n=29 (64,40%)) e adultos jovens (n=26 (57,8%)). Os 

adultos jovens apresentaram PAS média significativamente maior em 

comparação aos idosos (175±27 vs. 156±25 mmHg; p<0,05), o mesmo ocorreu 

com a mediana da PAD (100(90-113,5) vs. 90(85-100) mmHg; p<0,05). Em 



relação à ingestão de sódio, a população adulta jovem apresentou maior 

consumo médio de alimentos ricos comparado a de idosos (2,79±1,76 vs. 

1,63±0,80 g ; p<0,05). A média geral do sódio urinário de 24 horas foi 

191,05±77 mEq/24 horas, expressando alta ingestão de sódio (4,39 g). As 

médias de circunferência da cintura de homens e mulheres foram 107,53±10 e 

103,16±3, respectivamente. Na amostra total, foram encontradas correlações 

lineares positivas entre: sódio urinário de 24 horas e a PAS (r=0,74), a PAD 

(r=0,69), alimentos ricos em sódio (r=0,81) e sódio per capita (r=0,42), todos 

com p<0,01; alimentos ricos em sódio e a PAS (r=0,643) e a PAD (0,61), 

ambos com p<0,01; sódio per capita e a PAS (0,330) e a PAD (0,40), ambos 

com p<0,05; IMC e a PAS (0,31) e a PAD (0,316), ambos com p<0,05); peso e 

a PAS (r=0,30) e a PAD (r=0,31), ambos com p<0,05. Conclusão: 1) O 

consumo de sódio diário estimado foi significativamente elevado na amostra. 2) 

O consumo de alimentos ricos em sódio maior na população adulta jovem, que 

também apresentou maiores valores de PAS e PAD. 3) Em análise geral, 

observamos que o consumo de sódio e a antropometria correlacionam-se 

diretamente com valores de PAS e PAD. 4) Portanto, ações em âmbito 

nutricional podem prevenir e minimizar riscos associados à HAS, 

principalmente entre os adultos jovens. 
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Introdução 

Estima-se, para o Brasil, biênio 2018/2019, a ocorrência de 600 mil casos 

novos de câncer, para cada ano. Os cânceres de próstata (68 mil) em homens 

e mama (60 mil) em mulheres serão os mais frequentes (INCA, 2019). 

Objetivo 

Descrever o perfil dos pacientes oncológicos atendidos no hospital Nossa 

Senhora das Dores, Ponte Nova - Minas Gerais. 

Métodos 



Trata-se de um estudo observacional transversal, no qual aplicou-se 

questionário socioeconômico em pacientes sob tratamento quimioterápico no 

hospital de Ponte Nova/MG. 

Resultados  

A população foi composta por 71 pacientes adultos e idosos, sendo 53,52% 

representado por adultos. A média de idade foi  59, variando de 28 a 91 anos. 

O sexo feminino representou 56,34% dos pacientes oncológicos analisados. 

Foi encontrado 22 tipos de câncer tratados no hospital. A maior prevalência 

encontrada foi para o câncer de mama (24%), seguido pelo câncer de 

estômago (11%) e pulmão (10%). 

Em relação à escolaridade, 53,52% apresentava ensino fundamental completo 

e 9,8% não frequentaram a escola. 

Cerca de 66% são etilistas ou ex-etilistas e 60% fumam ou são ex-fumantes. 

Durante o tratamento, 64% dos indivíduos perderam peso. Entretanto, os 

pacientes que possuíam câncer de mama, relatavam aumento do apetite e 

ganho de peso por conta do tratamento. 

Observou-se que 60% dos indivíduos adoçavam suas bebidas com açúcar 

cristal e 77,46% utilizam óleo vegetal para o preparo dos alimentos. Quanto à 

adição de sal na comida pronta, a maioria relatou que não adicionava. 

Os principais sintomas relativos ao tratamento quimioterápico foram: náusea 

(52,11%) alteração do paladar para sódio (50,70%), alteração do paladar para 

açúcar (45,07%), xerostomia (39,44%), anorexia, constipação e vômito 

(38,03%),  mucosite e plenitude gástrica (30,98%) e azia (26,76%). 

Dentro do histórico clínico, os dados mais relevantes mostraram que 38,03% 

dos pacientes possuíam hipertensão, 21,12% possuíam diabetes, 14,08% 

possuíam hipercolesterolemia e intolerância alimentar e 15,49% possuíam 

desnutrição e problema renal. Entre os pacientes, 19,72% faziam o uso de 

fórmulas. 

Em um estudo feito em Uberaba, a maioria dos casos de câncer ginecológico 

analisado (45%) era referente ao câncer de mama. 

 

Conclusão 



A descrição do perfil dos pacientes auxilia na aplicação de estratégias de 

atendimentos que contemplem a real necessidade do público em questão. 

Nesse caso, foi perceptível a maior presença de adultos do sexo feminino, 

maior prevalência de câncer de mama, conheceu-se os sintomas mais 

presentes como consequência do tratamento, entre outros. Portanto, através 

desses dados, medidas preventivas poderão ser tomadas, aumentando a 

possibilidade de cura e diminuindo os casos de neoplasias. 
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Introdução: A saúde de um indivíduo é determinada principalmente por dois 

fatores: estilo de vida  e a predisposição genética. Hábitos de vida como, a 

prática de atividades físicas, o fumo e o consumo de bebidas alcoólicas, podem 

ser fatores decisivos no processo de saúde e doença. Ademais, a presença de 

certas doenças, como as doenças crônicas emergentes, em familiares 

próximos, pode significar uma maior probabilidade para o indivíduo. Se 

juntamente a essa predisposição, vierem hábitos de vida que favorecem tais 

doenças, as chances de desenvolvimento são maiores. Diante disso, a dieta 

vegetariana bem planejada é considerada pela Academia de Nutrição e 

Dietética, uma forma de se alcançar um estilo alimentar saudável e capaz de 

prevenir doenças. Objetivo: Analisar o perfil de estilo de vida de onívoros e 

vegetarianos com idade entre 20 e 59 anos, residentes no município de 

Alfenas-MG. Metodologia: Estudo do tipo transversal, realizado nos 

ambulatórios da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Alfenas 

(UNIFAL-MG), no período de outubro de 2018 a fevereiro de 2019. Foram 

realizados atendimentos individuais, onde foi aplicado um questionário com 

perguntas referentes ao perfil socioeconômico, escolaridade, hábitos de vida 

(consumo de bebida alcoólica, tabagismo e, prática de exercício físico), uso de 



medicamentos, antecedentes familiares e presença de comorbidades 

associadas. A análise estatística foi realizada com a última versão disponível 

do programa SPSS para Windows. Resultados: Foram avaliados 106 adultos, 

com média de idade de 25,5 ± 7,6 anos, sendo 72,6 % (n = 77) do sexo 

feminino. Quanto à classe alimentar, 61,3% (n = 65) foram classificados como 

onívoros e 38,7% (n = 32) como vegetarianos. Em relação à escolaridade, 

71,7% (n = 76) possuíam nível superior incompleto, enquanto 23,6% (n = 25) 

superior completo. Quanto ao estado civil, 52,8% (n = 56) eram solteiros(as), 

34,0% (n = 36) possuíam companheiro(a) e 12,3% (n = 13) eram casados(as). 

A maioria dos participantes (77,4%; n = 82) se autodeclararam ser da raça 

branca. Em relação à história atual de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), 18,9% (n = 20) apresentavam dislipidemia, 13,2% (n = 14) obesidade 

e 4,7% (n = 5) doença cardiovascular. Quanto ao histórico familiar de DCNT, 

69,8% (n = 74) apresentavam antecedentes familiares de doença 

cardiovascular, 61,3% (n = 65) de diabetes, 58,5% (n = 62) de dislipidemia, 

46,2% (n = 49) de câncer e 33,0% (n = 79) de obesidade. Dos participantes 

avaliados, 44,3% (n = 47) faziam uso de algum tipo de medicamento. Quanto 

ao tabaco, 10,4% (n = 11) eram fumantes, 10,4% (n = 11) ex-fumantes e 79,2% 

(n = 84) não fumantes. O consumo de bebida alcóolica foi relatado por 74,5% 

(n = 79) dos participantes. Mais da metade dos adultos (55,7%; n = 59) 

praticavam exercício físico. Conclusão: A população em questão apresenta um 

perfil de estilo de vida favorável em certos aspectos e desfavorável em outros. 

A maioria é onívora, solteira, não possui as principais DCNT emergentes e 

pratica exercício físico, mas apresenta histórico familiar de doença 

cardiovascular, diabetes e dislipidemia, e consome bebidas alcoólicas. 
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INTRODUÇÃO: A epidemia global do HIV/Aids continua avançando em todos 

os segmentos populacionais, dos grandes centros para regiões interiores, 

apresentado complexidade no manejo da doença e na efetividade de prevenir 

novos casos. Contudo, os perfis epidemiológico e clínico de pessoas vivendo 

com HIV (PVH) de municípios de pequeno e médio porte ainda são 

desconhecidos. 

OBJETIVO: Caracterizar o perfil epidemiológico, clínico 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, recrutadas no período de maio de 2017 a outubro de 2018. Foi 

aplicado questionário para o conhecimento do perfil socioeconômico e clínico, e 

aferição de medidas antropométricas para avaliação do estado nutricional. 

Foram incluídos no estudo os indivíduos que concordaram participar mediante 

assinatura do TCLE, o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP (CAAE- 14135913.7.0000.5150). 

RESULTADOS: Da amostra estudada, 47 PVH (65,3%) pertenciam ao sexo 

masculino, com razão entre sexos de 1,9:1 (masculino:feminino). A maioria 

(61,2%) dos casos de infecção pelo HIV encontrava-se na faixa de 19 a 30 

anos e em maiores de 50 anos com prevalência de homens (p<0,005). A média 

de idade foi de 42,04±12 (19–73) anos; maior parte (43,1%) possuía menos de 

8 anos estudados e 68% autodeclararam negros (pretos e pardos). Em 65,3% 

dos casos o contágio foi por exposição heterossexual, 30,6% homossexual 

com prevalência de homens que fazem sexo com homens (n=22) e um (1,4%) 

caso por transfusão sanguínea. Foram encontradas prevalência de 

sedentarismo (56,9%), principalmente entre as mulheres; e consumo de 

bebidas alcóolicas (65,3%), maior entre o sexo masculino (p <0,05). A maioria 

(77,8%) dos avaliados apresentou carga viral indetectável (< 50 cópias/mL) e 

72,2% valores de linfócitos T-CD4+ satisfatórios (> 350 cél/mm³), o tempo 

médio de infecção pelo HIV foi de 6,25 anos (5,08–7,42). Hipertensão e 

diabetes estiveram presentes em 18,1% e 13,9% da amostra, respectivamente. 

De acordo com o Recordatório Alimentar de 24 horas, o consumo médio de 

calorias foi de 1825,65±678,72kcal. Ao avaliar a adequação do consumo, 

36,1% (n=26) das PVH apresentaram ingestão insuficiente de carboidratos, 

56,9% tiveram ingestão proteica acima do percentual recomendado e 36,1% 

(n=26) apresentaram dieta normolipídica.  

CONCLUSÂO: Verificou-se que a população estudada segue características do 

cenário nacional, com prevalência de casos de infecção por HIV no sexo 

masculino, juvenização, envelhecimento, feminização e interiorização da 

infecção pelo HIV. As prevalências de etilismo, comportamento sedentário, 

inadequação no consumo dos macronutrientes, apontam a importância de 

intervenções em saúde e nutricional nos programas de controle e tratamento 

do HIV. 
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Introdução 

Atualmente a doença renal crônica (DRC) constitui um grande problema de 

saúde pública mundial, devido às elevadas taxas de prevalências.  A nutrição 

para estes pacientes exerce um papel de grande importância, pois atua 

melhorando a qualidade vida e auxiliando no tratamento.  

Objetivo 

Identificar o consumo de alimentos ultraprocessados e o perfil nutricional de 

pacientes com doença renal crônica, submetidos à hemodiálise no Oeste da 

Bahia.  

Métodos  

Trata-se de um estudo transversal, realizado com pacientes adultos e idosos, 

cadastrados em unidade de hemodiálise, no município de Barreiras no Oeste 



da Bahia - Brasil. A coleta de dados ocorreu em 2018 e foi constituída pela 

aplicação de questionário estruturado e de inquéritos dietéticos. 

Foram inclusos neste estudo, pacientes com idade superior a 18 anos, que 

estavam em tratamento hemodialítico na unidade. Foram excluídos os 

pacientes que estavam impossibilitados de responder ao questionário e 

gestantes. O projeto foi aprovado pelo CEP/UFOB protocolo n º 

83803418.3.0000.8060. 

O questionário estruturado utilizado continha questões relativas a variáveis 

sociodemográficas (sexo e idade). Para análise do consumo de alimentos 

aplicou-se dois recordatórios alimentares de 24 horas (R24h), em dias 

intercalados. Posteriormente os dados foram tabulados no software BRASIL - 

NUTRI®, desenvolvido para a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 

2008-2009 1.  

 A determinação do processamento dos alimentos foi avaliado de acordo com a 

classificação proposta por Monteiro et al.2 em: alimentos não processados ou 

minimamente processados, alimentos processados utilizados como 

ingredientes de preparações culinárias ou pela indústria de alimentos, 

alimentos processados e alimentos ou produtos alimentícios ultraprocessados. 

A análise dos dados foi realizada usando o software Stata 13.1. A média das 

variáveis contínuas e frequência de variáveis categóricas foram obtidas. 

Resultados 

A amostra foi composta por 40 indivíduos de ambos os sexos, sendo que 

55,0% eram do sexo masculino, 85,5 % e predominantemente na faixa etária 

de 36 a 59 anos (55%).  

O consumo médio diário de energia da população em estudo foi de 1.336,1 

kcal, sendo 61,5% proveniente de alimentos in natura ou minimamente 

processados, 3,6 % de ingredientes,13,5% de alimentos processados e 21,4% 

de alimentos ultraprocessados. 

Juntos, arroz e feijão foram responsáveis por mais de um quinto (22,7%) da 

energia consumida ao longo do dia. Dentre os alimentos processados, o de 

maior contribuição para o aporte total de energia foi o pão francês (12,9% das 

calorias diárias). Em relação aos alimentos ultraprocessados, destacam-se 

biscoitos e pães (8,2% das calorias diárias), bebida láctea adoçada (6,4%), 

doces (2,6%), cereais matinais (2,0%) e salgados e fast food (1,0%).  



Conclusão 

Pode-se constatar que o consumo de alimentos ultraprocessados nesses 

pacientes em terapia hemodialítica foi expressivo com isso, verifica-se a 

necessidade de ações de educação alimentar e nutricional, como um incentivo 

de desenvolvimento de práticas alimentares adequadas para este público. 
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O envelhecimento é um processo dinâmico, progressivo e natural que acomete 

os idosos tornando-os menos ativo, facilitando o aparecimento de doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) e carências nutricionais, ambas 

contribuem para o aumento da morbi-mortalidade e internações hospitalares 

que são influenciadas diretamente pelo estado nutricional. O objetivo deste 

trabalho é identificar o perfil nutricional de pacientes idosos hospitalizados em 

uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital do interior de Minas 

Gerais. Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo, descritivo, realizado 

com dados secundários de pacientes internados na UTI admitidos no primeiro 

semestre de 2018. A coleta de dados foi realizada através da aplicação da 

Avaliação Subjetiva Global (ASG), para aferição do peso e estatura foi utilizado 

a balança digital da marca Omron (com capacidade até 150 kg) e uma fita 

métrica portátil da marca Seca. As variáveis avaliadas foram: sexo, 

classificação do risco nutricional, classificação do estado nutricional de acordo 

com o índice de massa corporal (IMC) e a dietoterapia. A amostra foi composta 



por 32 prontuários.  Destes, 53% eram do sexo masculino e 47% sexo 

feminino, 71,9% apresentaram risco nutricional e 28% deles estavam sem 

risco. Dos riscos nutricionais 21,8% foi classificado como nível primário; 6,3% 

como nível II e 65,9% como nível III. Na classificação do estado nutricional 

houve predomínio da classificação eutrófica, seguida do sobrepeso e 

desnutrição. Na dietoterapia houve prevalência da dieta enteral, seguidas da 

oral branda e pastosa. Diante disso, pode concluir que houve uma alta 

prevalência de risco nutricional, o que pôde ser esperado devido o nível de 

assistência que é praticado em UTI. A grande maioria dos idosos apesar de 

estarem em risco nutricional foram classificados como eutróficos, mas, estes 

pacientes devem ser monitorados para que não se deterioram e venham ficar 

desnutridos. A desnutrição também esta presente neste grupo em estudo, 

apesar de ser um número menor se comparado aos demais estudos, mas que 

merece uma atenção maior a fim evitar que outras complicações afetem ainda 

mais o quadro clínico do paciente. A dietoterapia é considerada a base do 

tratamento nutricional, pois através dela os pacientes serão nutridos, por isso é 

importante o monitoramento da aceitação alimentar bem como o 

acompanhamento do volume de dieta enteral e/ou parenteral prescrito versus o 

infundido a fim de garantir um aporte nutricional adequado ao paciente. 
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Introdução: A Doenc¸a Renal Cro^nica (DRC) e´ uma doença que compromete 

progressivamente a função renal. A nutrição e a alimentação de pacientes 

portadores de doença renal crônica são essenciais para o sucesso e 

prognóstico na fase de substituição renal. No entanto, o baixo ni´vel 

socioecono^mico atinge a maioria dos pacientes em hemodia´lise no Brasil, 

fator preocupante por dificultar o acesso aos alimentos e assim, contribuir para 

piora do estado nutricional.  

Objetivo: Avaliar o padrão alimentar e a relação da alimentação com a 

economia de pacientes que possuem insuficiência renal e fazem tratamento de 

hemodiálise.  

Metodologia: Foi realizado um estudo transversal e descritivo, aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa, durante o período de Agosto a Outubro de 2018 

em uma clínica particular de hemodiálise. Foram avaliados 11 adultos de 



ambos os sexos que possuíam idades de 20 a 80 anos. Foram incluídos na 

análise estatística, pacientes ha´ mais de tre^s meses em tratamento 

hemodiali´tico e na~o institucionalizados. Foram excluídos portadores de 

ca^ncer, tuberculose, si´ndrome da imunodeficie^ncia adquirida, entre outras 

patologias. A pesquisa foi dividida em duas etapas.  

Resultado: A amostra foi constituída por 11 pessoas, predominantemente 

masculina (60%), com idade média de 45,7 ± 14,5 anos, sendo 44,4% da 

amostra inteira constituída por idosos. O tempo médio de HD (hemodiálise) dos 

pacientes foi de 4,3 ± 2,5 horas. Foi aplicado um questionário para 11 

pacientes, no qual 70% alegaram que não conseguem seguir a dieta. Cerca de 

60 % dos pacientes confirmaram que as dietas prescritas não eram difíceis de 

serem seguidas. O consumo calórico médio foi de 16,96 ± 3,35 Kcal/kg/dia. A 

análise de macro e micronutrientes aponta um consumo reduzido de proteínas. 

Foi observado que 60% dos pacientes recebiam auxílio-doença do governo 

com um valor que cobre suas despesas na clínica, como por exemplo o INSS. 

Na entrevista, foi perguntado para os pacientes se a dieta está de acordo com 

sua situação financeira, 60% dos pacientes relataram que estava compatível 

com sua renda.  

Conclusão: Por meio deste estudo, pode-se concluir que a desnutrição esteve 

presente 40% dos pacientes avaliados pela ASG (Avaliação Subjetiva Global). 

Além disso, observou-se que quanto o maior tempo de hemodiálise, maior é o 

comprometimento nutricional do grupo estudado. Sugerem-se novas pesquisas 

a fim de verificar fatores que estariam influenciando no estado nutricional desta 

população. 
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Introdução: Os cuidados paliativos são prestados à pacientes com doenças 

irreversíveis, mediante à impossibilidade terapêutica de cura, visando melhorar 

a qualidade de vida daqueles, que enfrentam doenças que ameaçam suas 

vidas, com intervenções que pretende alcançar o alivio da dor e de outros 

sintomas físicos, psicológicas, sociais e espirituais que acometem esses 

indivíduos, retratando a morte como algo natural e aceitável. Diante à escassez 

na literatura de investigações sobre o estado nutricional desses pacientes e 

suas sintamatologia, o objetivo desse trabalho foi avaliar o estado nutricional e 

os sintomas dos pacientes em cuidados paliativos em um hospital de urgência 

do nordeste brasileiro. Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo 

transversal com uma amostra por conveniência com diagnóstico de cuidados 

paliativos internados no Hospital de Urgência de Sergipe, durante o período de 

agosto a setembro de 2018. Participaram da pesquisa indivíduos com idade 

superior a 18 anos, de ambos os sexos e com descrição clínica em prontuário 



de cuidados paliativos pelo médico, e que aceitassem participar da pesquisa e 

assinasse o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. E aqueles que 

estivesse em coma e/ou internados na Unidade de Terapia Intensiva foram 

excluídos da amostra. Para avaliação do estado nutricional utilizou- se 

Nutritional Risk Screening (NRS-2002), Avaliação Subjetiva Global Produzida 

Pelo Paciente (ASG-PPP) para os adultos, Mini Avaliação Nutricional (MAN) 

para os idosos e os sinais e sintomas foram avaliados por meio dos 

questionários Memorial Symptom Assessment Scale (MSAS). A presente 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Estácio 

de Sergipe (número de parecer 2.841.531). Resultado: Foram avaliados 52 

pacientes, sendo 53,85% do sexo masculino e 46,15% do sexo feminino, 

28,85% eram idosos e diagnosticados com risco nutricional de acordo com 

MAN, dos adultos avaliados, 82,69% eram acometidos por algum tipo de 

neoplasia, e de acordo com ASG-PPP, 41,86% estavam moderadamente 

desnutridos e 27,91% gravemente desnutridos. E em relação a NRS-2002, 

94,23% dos avaliados estavam classificados com risco nutricional. Entre os 

sintomas avaliados, os mais frequentes foram: eu não pareço mais eu mesmo 

(78,85%), perda de peso (73,07%), dor (69,23%), tristeza (65,38%), boca seca 

(57,69%), falta de energia (55,76%). Conclusão: a progressão da doença 

terminal envolve múltiplos sintomas físicos, psicológicos, espirituais e sociais e 

que se resultam no comprometimento do estado nutricional. 
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INTRODUÇÃO: A elevada prevalência das DCNTs (Doenças crônicas não 

transmissíveis) constitui um desafio para o sistema de saúde, sobretudo no 

Brasil, e têm moldado o debate sobre a promoção da saúde e de medidas 

preventivas relacionadas ao estilo de vida. Ações que identifiquem fatores de 

risco bem como orientem a população na prevenção ou tratamento dessas 

doenças fazem-se importantes. OBJETIVO: Avaliar a prevalência de excesso 

de peso e alterações na pressão arterial e glicemia capilar de indivíduos 

frequentadores de um Hospital Universitário. METODOLOGIA: Trata-se de um 

estudo observacional descritivo. Os dados foram coletados durante um evento 

no qual objetivou-se conscientizar os frequentadores sobre a necessidade de 



adoção de hábitos alimentares saudáveis. Os indivíduos, voluntariamente, 

compareceram para coleta da massa corporal (MC); estatura (EST); pressão 

arterial (PA); glicemia capilar (GL); além de questionados quanto a tratarem 

hipertensão (HP) ou diabetes mellitus 2 (DM). Por meio da MC e EST foi 

calculado o Índice de Massa Corporal (IMC), utilizado como parâmetro para 

avaliação do estado nutricional. Ao final, os indivíduos foram individualmente 

informados sobre seus resultados e orientados sobre alimentação saudável 

e/ou a procurarem orientação caso fossem identificadas alterações nas 

avaliações. RESULTADOS: Foram avaliados 53 indivíduos (sendo 14 homens 

e 39 mulheres), com média (Desvio padrão-DP) de idade de 47,9(13,09) anos. 

A média do IMC foi de 30,5kg/m2 (6,41). 75,5% (n=40) dos indivíduos 

apresentavam excesso de peso (IMC>24,9kg/m2) sendo que 49% (n=26) são 

obesos. 72,0% (n=38) dos indivíduos relataram DM enquanto 49,0% (n=26) 

relataram HP. A glicemia elevada (>100mg/dl) foi observada em 60,4% (n=32) 

(média de 113,8mg/dl±33,65), enquanto a PA estava acima das 

recomendações em 41,5% (n=22) dos indivíduos (média de 

126/77mmHg±154/13). 48,64% dos indivíduos que não relataram DM e 23,07% 

daqueles que não relataram HP estavam com a GL e a PA respetivamente 

acima das recomendações. CONCLUSÃO: A prevalência de excesso de peso, 

HAS e DM foi de respectivamente 75,0%, 48,6% e 23,1%. Além disso, observa-

se que a 41,5% e 60,4% dos indivíduos avaliados apresentaram 

respectivamente PA e GL acima das recomendações de normalidade. Mais da 

metade dos indivíduos também já está em tratamento para DM e HAS. 

Entretanto, indivíduos que não relataram estarem em tratamento para DM ou 

HAS também apresentavam a GL ou PA elevadas (respectivamente). 

Alterações na GL e na PA, bem como o excesso de peso são alguns dos riscos 

para desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Contudo, estas alterações 

podem ser desconhecidos na maioria da população, sendo importante 

estimular ações de promoção e prevenção em saúde, que também tenham 

como objetivo identificar esses fatores de risco na população. 
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INTRODUÇÃO: A síndrome metabólica (SM) tem sido considerada fator 

preditivo para complicações psicológicas e sociais; uma vez que pode expor os 

pacientes a um declínio do bem estar, devido a uma menor capacidade para 

realização de atividades diárias, aumentando assim o sentimento de culpa e 

diminuindo a obtenção de prazer. Simultaneamente alterações de humor 

podem influenciar negativamente a qualidade de vida de pacientes com SM, 

uma vez que indivíduos deprimidos apresentam comportamentos não 

saudáveis como adesão inadequada a tratamentos, mudanças de hábitos 



alimentares, com períodos de ingestão alimentar na tentativa da busca de 

prazer e sedentarismo, agravando o prognóstico das comorbidades. 

OBJETIVO: Avaliar a prevalência de perfil mais deprimido entre indivíduos em 

risco cardiometabólico. METODOLOGIA: Trata se de um estudo transversal, 

com 364 indivíduos com risco cardiometabólico (204 mulheres/ 160 homens, 

43±16 anos), atendidos no Programa  de Atenção  à Saúde Cardiovascular da 

UFV – PROCARDIO-UFV (ReBEC id: RBR-5n4y2g). O estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFV (Of. Ref. nº 

066/2012/CEPH) e todos os participantes assinaram ao Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Dados de perímetro da cintura (PC), 

glicemia de jejum, HDL-c, triglicerídeos, pressão arterial, bem como 

sociodemográficos foram coletados mediante consulta de prontuários. A SM foi 

determinada pela presença de três ou mais dos critérios, de acordo com 

NCEP-ATP III (National Cholesterol Education Program - Adult Treatment 

Panel III, 2002): 1 - Obesidade abdominal (circunferência da cintura > 102 cm 

em homens e > 88 em mulheres); 2 -  Hipertrigliceridemia (nível de triglicérides 

= 150mg/dl); 3 - Baixo nível de HDL-colesterol (< 40mg/dl em homens e < 50 

mg/dl em mulheres); 4 - Hipertensão arterial (Pressão sistólica = 130 mmHg ou 

diastólica = 85 mmHg, e/ou uso de medicamentos anti-hipertensivos); 5 - 

Glicemia elevada em jejum (= 110 mg/dl e/ou uso de medicamentos 

antidiabéticos). O perfil mais deprimido foi autorelatado pelos usuários  

(presença ou ausência). RESULTADOS: Da amostra estudada, 44,1% (n = 

161) dos usuários do PROCARDIO-UFV apresentam SM e 65% (n=237) 

autorelataram um perfil mais deprimido. A presença do perfil mais “deprimido” 

autorelatada pelos pacientes foi mais frequente entre aqueles com  SM (65%, 

n=26, p = 0,002), enquanto 35% (n=14) tinham esse perfil entre aqueles 

usuários sem SM.  CONCLUSÃO: Este estudo mostrou uma maior prevalência 

de indivíduos deprimidos em risco cardiometabólico. A avaliação do humor 

deve ser considerada em pacientes com condições metabólicas, visando à 

melhora e adesão às orientações e maior qualidade de vida. 
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A Terapia Nutricional Enteral (TNE) é definida como a modalidade de 

alimentação e nutrição realizada por meio de suplementação oral, sondas e 

ostomias. A prevalência de TNE em domicílio (TNED) aumenta 

exponencialmente, sendo assim os pacientes que necessitam deste tipo de 

alimentação e se encontram com estabilidade clínica podem se beneficiar da 

TNED, garantindo assim seu Direito Humano a alimentação adequada (DHAA). 

Apesar de seus benefícios e de reintegrar o paciente ao núcleo familiar, o 

sucesso da TNED depende que o paciente e sua família tenham acesso à 

informação sobre o manejo, bem como os materiais necessários para o 

preparo das formulações. Devido a isto em muitos casos são observadas 

complicações como infecções, distúrbios gastrointestinais (vômito, diarréia, 

constipação), deficiências nutricionais metabólicas e psicosociais, o que pode 

alterar o estado clínico do paciente levando o mesmo até a piora do seu 

prognóstico e a necessidade de admissão ou readmissão hospitalar. Portanto, 



o objetivo deste trabalho foi avaliar as complicações associadas ao uso de 

TNED (CUTCHMAN, et al., 2016). Trata-se de um estudo transversal 

observacional realizado em Lavras, MG, Brasil, com adultos e idosos em 

TNED. A antropometria, patologias presentes e a presença de complicações 

relacionadas à TNED foram avaliadas. O estado nutricional foi classificado por 

meio do Índice de Massa Corporal (IMC). Os dados foram organizados em 

planilha do Microsoft Excel 2013 e analisados com estatística descritiva no 

programa SPSS 20 (teste de qui quadrado de Fisher). O nível de significância 

adotado foi de 5% (p<0,05). Foram avaliados 43 pacientes, com média de 

idade de 80,3 ± 11,29 anos, sendo 81,4%(n=35) do sexo feminino. As 

principais doenças apresentadas foram às neurológicas 81,4% (n=35) seguidas 

por hipertensão arterial 39% (n=17), diabetes mellitus 18,2% (n=8), câncer 

9,3% (n=4) e doença respiratória 7% (n=3). A respeito do estado nutricional 

30% dos pacientes estavam desnutridos segundo o IMC. Em relações às 

formulas de nutrição enteral administradas, 58,2%(n=32) utilizavam fórmula 

com densidade calórica 1,2kcal/ml,16,0%(n=9) utilizavam fórmula com 

densidade calórica 1,5kcal/ml e apenas 3,6% (n=2) utilizavam fórmula com 

densidade calórica 1,0kcal/ml. Com relação às complicações associadas, 

21,8%(n=12) apresentaram escaras, 3,2% (n=2) apresentaram edema e 1,8% 

(n=1) apresentavam alterações do tratogastrointestinal (TGI). Estudos sugerem 

que estado nutricional e complicações relacionadas à TNED dependem da 

categoria de fórmula utilizada. Entretanto os resultados do presente estudo 

demonstraram que a densidade da fórmula utilizada e as doenças associadas 

não influenciam o estado nutricional, nem estão associadas à presença de 

complicações (p>0,05).Sendo assim, a densidade da fórmula e as doenças 

associadas ao paciente não influenciam no estado nutricional, e na presença 

de complicações. 
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Introdução: A proteína C reativa ultrassensível (PCR-us) é um importante 

marcador de inflamação sistêmica e quando aumentada está associada a 

obesidade. Entretanto, estudos investigando sua relação com parâmetros 

variados e inovadores de adiposidade central são escassos, especialmente 

com o público infantil. Objetivo: Verificar a associação entre a PCR-us e 

medidas de adiposidade central em crianças pré-púberes. Metodologia: Trata-

se de um estudo transversal representativo, realizado com os participantes da 

Pesquisa de Avaliação da Saúde do Escolar (PASE). Foram avaliadas as 

crianças de 8 e 9 anos (n=350), matriculadas em todas as escolas urbanas do 

município de Viçosa, MG (2015). As medidas antropométricas e da composição 

corporal foram aferidas, e realizados exames bioquímicos. Foram excluídas as 



crianças com a PCR-us acima de 10mg/L. Regressão múltipla foi realizada 

para verificar associação entre a PCR-us e as medidas de adiposidade central. 

O nível a de 5% foi considerado significante. Este estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Viçosa, processo n ° 663.171/2014. Os Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecidos foram assinados pelos pais das crianças participantes. 

Resultados: A amostra foi composta por 52,6% de meninas (n=184). A 

concentração sérica de PCR-us se associou positivamente ao perímetro da 

cintura (P=<0,001; ß=0,037; IC 95%= 0,019-0,056), relação cintura-estatura 

(P=<0,001; ß= 5,863; IC 95%= 2,943-8,784), perímetro do pescoço (P=0,021; 

ß= 0,103; IC 95%= 0,015-0,190), índice de conicidade (P=0,001; ß= 0,058; IC 

95%= 0,025-0,91), fenótipo cintura hipertrigliceridêmica (P=0,038; ß=0,264; IC 

95%= 0,015-0,513) e gordura androide (P=<0,001; ß= 0,0006; IC 95%= 0,0004-

0,0008) em meninas, mesmo após ajustes por idade, renda per capita e 

comportamento sedentário. O mesmo não foi observado para o sexo masculino 

(47,4%, n=166). Conclusão: Este estudo identificou que a PCR-us esteve 

associada aos parâmetros relacionados a obesidade abdominal em meninas 

brasileiras. Sugere-se a dosagem periódica da PCR em crianças pré-púberes 

visando a prevenção de obesidade infantil e da inflamação subclínica precoce, 

principalmente em meninas. 
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Diversos fatores atuam na etiologia da Síndrome Metabólica (SM), incluindo a 

alimentação, enquanto que o Índice de Alimentação Saudável Revisado para a 

população brasileira (IAS-R) tem sido usado para determinar a qualidade global 

da dieta, independente o valor calórico total. O objetivo do estudo foi investigar 

a relação entre o IAS-R e a presença de SM em indivíduos com risco 

cardiometabólico. Participaram do estudo 295 sujeitos (123 homens, 172 

mulheres, 42 ± 16 anos), atendidos no Programa de Atenção à Saúde 

Cardiovascular - PROCARDIO-UFV (ReBEC nº RBR-5n4y2g). Dados 

sociodemográficos, clínicos e antropométricos foram coletados do prontuário. O 

IAS-R foi calculado conforme descrito por Previdelli et al. 2011 mediante 

recordatório 24 horas. SM foi determinada mediante ocorrência de três ou mais 



critérios : glicemia = 100 mg/dL ou uso de hipoglicemiantes/insulina, obesidade 

abdominal (cintura  = 80 cm para mulheres e  =  90 cm para homens); 

triglicerídeos = 150 mg/dL ou HDL < 40 mg/dL para homens e < 50 mg/dL para 

mulheres ou uso de hipolipemiante; pressão arterial sistólica = 130mmHg ou 

diastólica = 85mmHg ou uso de anti-hipertensivo. Foi considerado excesso de 

peso IMC = 25,0 kg/m2 para adultos e = 28,0 kg/m2 para idosos. O teste de 

Kolmogorov-Smirnov foi realizado para avaliar a normalidade dos dados e o 

Teste t de Student não pareado para comparação de médias, usando software 

SPPS v.24 e nível de significância de 5%. Na amostra total, 58,3% eram 

mulheres, 79,3% dislipidêmicos, 39,5% hipertensos, 46,8% casados, 47,1% 

sedentários, 56,7% apresentavam excesso de peso, 30,5% hiperglicemia e 

58,6% foram diagnosticados com SM. Entre aqueles com SM, as mulheres 

apresentaram maior pontuação no IAS-R (72,0 ± 10,7 vs. 68,8 ± 9,7, p= 0,041) 

comparado aos homens com SM. Os sujeitos com SM apresentaram menor 

pontuação total no IAS-R comparado aos sem SM (66,9 ± 9,5 vs. 71,3 ± 10,2, p 

= 0,044). Em relação aos componentes do IAS-R, os indivíduos diagnosticados 

com SM apresentaram menor pontuação (p<0,05) nos itens vegetais totais, 

vegetais verde-escuros e alaranjados, leite e derivados, óleos e oleaginosas, 

gorduras sólidas, álcool e açúcar de adição. Em conclusão, a presença de SM 

esteve associada à pior qualidade da dieta, sugerindo a necessidade de 

estratégias alimentar e nutricional para a mudança efetiva de hábitos 

alimentares. Agradecimentos: Agradecemos a todos os voluntários que 

participaram deste estudo, a equipe do PROCARDIO-UFV pela excelente 

assistência técnica. Este projeto teve o apoio financeiro da CAPES (Código 

001), FAPEMIG e CNPq. 
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Introdução: A Síndrome Coronariana Aguda (SCA) representa uma das 

principais causas de morbimortalidade prematura no Brasil e no mundo. Possui 

causa multifatorial, relacionada a genética/hereditariedade e a fatores 

ambientais modificáveis (dieta, atividade física, tabagismo, álcool). Na dieta dos 

indivíduos podem estar presentes desde componentes de risco cardiovascular 

até os cardioprotetores (consumo alimentar de fibras, ácidos graxos 

poliinsaturados, frutas, verduras e legumes), sendo importante investigar a 



qualidade global da dieta a fim de identificar diferentes tipos de exposição ao 

risco cardiovascular. Objetivo: Comparar a qualidade dietética de pacientes 

com SCA assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pela Rede 

Suplementar de Saúde (RS). Métodos: Estudo transversal em pacientes com 

SCA admitidos nos hospitais de referência cardiológica (três para usuários da 

RS e um do SUS). Os parâmetros dietéticos foram coletados por meio do 

questionário de frequência alimentar semiquantitativo referente ao consumo 

nos 6 meses anteriores a ocorrência da SCA. O consumo dietético foi avaliado 

com base no Alternative Healthy Eating Index (2010) (AHEI-2010) que 

apresenta pontuação variando de 0 (zero) a 110 (cento e dez), e quanto maior 

o valor, melhor a qualidade global da deita do indivíduo. Esse índice é 

constituído por 11 componentes, sendo seis cardioprotetores (verduras e 

legumes; frutas; oleaginosas/leguminosas; grãos integrais; ácido graxos 

eicosapentaenóico/ácido docosahexaenóico; ácidos graxos poliinsaturados), e 

cinco preditores (bebidas adocicadas/sucos de frutas; carnes 

vermelhas/processadas; álcool; gorduras trans; sódio) de risco cardiovascular. 

As análises estatísticas foram realizadas de acordo com o tipo de assistência 

(SUS x RS) recebida na admissão hospitalar. Foi utilizado o Programa R Core 

Team 2016, versão 3.3.2 e adotou-se um nível de significância de p<0,05. 

Resultados: Foram estudados 581 voluntários, sendo 325 (55,9%) da RS e 256 

(44,1%) do SUS. Observou-se que os indivíduos atendidos no SUS, 

comparativamente aos da RS, apresentavam, significativamente, maior 

frequência do sexo masculino (p=0,002), faixa etária mais baixa (p<0,001), 

menor nível de escolaridade (p<0,001), menor renda familiar per capita 

(p<0,001) e menor ocorrência de: HAS (p=0,037), diabetes (p=0,008), 

dislipidemia (p<0,001), excesso de peso (p=0,001) e adiposidade central 

(p<0,001); porém com maior prática de etilismo (p=0,049) e tabagismo 

(p<0,001). Ainda, no SUS registrou-se mais casos de infarto agudo do 

miocárdio com elevação do segmento ST e na RS de infarto agudo do 

miocárdio sem elevação do segmento ST (p<0,001). Comparados com os 

pacientes da RS, aqueles do SUS apresentaram qualidade dietética inferior 

(p<0,001) com menor ingestão de um componente cardioprotetor (grãos 

integrais, p<0,001) e maior ingestão de três itens preditores de risco 

cardiovascular (bebidas adocicadas, p=0,007; carnes vermelhas e 

processadas, p<0,001; sódio, p<0,001). Não foi detectado diferenças 

significativas entre os pacientes do SUS e da RS para os demais componentes 

do AHEI-2010. Conclusão: A qualidade global da dieta dos pacientes da RS 

apresentou-se superior a  qualidade da dieta dos pacientes do SUS, 



especialmente, quanto a presença dos componentes preditores de risco 

cardiovascular. 
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Introdução: Infecção crônica associada aos vírus da hepatite C (VHC) constitui 

grave problema de saúde pública e, é considerada causa relevante de cirrose e 

carcinoma hepatocelular (CHC). Evidências científicas indicam que a 

hepatopatia, principalmente em fase avançada, resulta em grande impacto 

nutricional. No entanto, o diagnóstico e a classificação de distúrbios nutricionais 

nos pacientes com hepatite C crônica (HCC) e a relação do estado nutricional 

com a evolução da hepatopatia não foram, ainda, completamente esclarecidos. 

Objetivos: avaliar o estado nutricional e os fatores associados ao estilo de vida 

de pacientes com HCC. Métodos: Foram incluídos, transversalmente, pacientes 

com diagnóstico confirmado de HCC (n=128) e grupo controle (n=58), 

doadores de sangue assintomáticos, pareados por sexo e idade. Foram 

analisados dados de composição corporal, de ingestão alimentar e de estilo de 

vida. Dados sociodemográficos, clínicos e bioquímicos também foram 

coletados. Foi verificada a presença de síndrome metabólica (SM) pelos 



critérios do International Diabetes Federation – IDF. International Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ) foi utilizado para avaliar a atividade física. 

Resultados: Obesidade/sobrepeso [Índice de Massa Corporal (IMC) = 25 

kg/m2] foi observado em 72,4% e 60,0% de indivíduos assintomáticos e 

pacientes HCC, respectivamente. Excesso de gordura corporal, avaliado por 

bioimpedância elétrica (BIA), foi verificado em 77,6% e em 74,5% indivíduos do 

grupo controle e pacientes com HCC, respectivamente. Entre os indivíduos do 

sexo masculino, pacientes com HCC tinham massa muscular reduzida 

comparado aos controles, mesmo na ausência de cirrose. A gravidade da 

doença hepática também foi associada com redução da massa muscular. No 

modelo de regressão linear, ajustado para idade e sexo, SM e sedentarismo 

associaram-se à redução da percentagem da massa magra. No primeiro 

modelo logístico, aspartato transaminase (AST) to Platelet Ratio Index (APRI) 

escore (OR = 0,24, CI 95%=0,08-0,72, p = 0,01), gênero feminino (OR = 5,97, 

CI 95%=2,14-16,61, p = 0,001), SM (OR = 5,97, CI 95%=1,40-20,19, p = 0,008) 

e grau de atividade física (OR = 0,51, CI 95%=0,26-0,99, p = 0,05) 

permaneceram significativamente associados com excesso de gordura 

corporal, avaliada pela BIA. No segundo modelo logístico, ajustado para idade 

e sexo, cirrose associou-se com SM (OR = 2,85, CI 95%=1,09-7,44, p = 0,03) e 

menor grau de atividade física (OR = 0,33, CI 95%=0,13-0,81, p = 0,02). O 

Homeostatic Model Assessment (HOMA) = 2,7 correlacionou-se com cirrose e 

APRI escore. Conclusão: Os resultados desse estudo demonstram que, 

simultaneamente, redução da massa muscular e excesso de gordura corporal 

podem estar presentes em pacientes com HCC. Neste contexto, a avaliação do 

estado nutricional de pacientes cronicamente infectados pelo VHC torna-se 

imprescindível. 
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Introdução: A geração de solutos urêmicos pode contribuir para o desequilíbrio 

metabólico, incluindo a disbiose. Esse desequilíbrio metabólico pode levar à 

manifestação de sintomas no trato gastrointestinal (diarreia, constipação, 

hiperpermeabilidade intestinal e doença inflamatória intestinal), ou ainda 

sintomas extra-intestinais (alergias, doenças psiquiátricas, neurológicas, 

autoimunes, cardiovascular).  

Objetivo: Avaliar a relação de marcadores urêmicos com a sintomatologia 

intestinal e extra-intestinal em indivíduos em hemodiálise (HD).  



Métodos: Estudo transversal com amostragem não probabilística, realizado em 

um setor de nefrologia de um hospital público. Foram incluídos 83 indivíduos 

em HD (66,2% homens; 61,0±14,9 anos). A sintomatologia intestinal e extra 

intestinal foi avaliada mediante aplicação do questionário de rastreamento 

metabólico, composto por 14 blocos, referentes a órgãos, estruturas físicas e 

atividades comportamentais. Os marcadores urêmicos foram coletados dos 

prontuários médicos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa (protocolo n°: 

701.796/2014) e todos os participantes assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido. Os dados foram processados e analisados no software 

Statistical Package for the Social Sciences® (SPSS versão 20.0), adotando-se 

o nível de significância a=5%. Para as análises estatísticas foram realizados 

correlação de Pearson ou Spearman, de acordo com a normalidade das 

variáveis, que foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. 

Resultados: A creatinina sérica correlacionou positivamente com sintomatologia 

da cabeça (dor de cabeça, tonturas e insônia) (r=0,291; p=0,008) e emoção 

(mudança de humor, ansiedade, medo, nervosismo, raiva, irritabilidade, 

agressividade e depressão) (r=0,289; p=0,008). Ademais, a ureia sérica pré-

diálise correlacionou positivamente com sintomatologias do trato 

gastrointestinal (náuseas, vômitos, diarreia, constipação, abdômen distendido, 

arrotos, flatulência, azia) (r=0,269; p=0,015) e ouvido (dor de ouvido, coceiras, 

retirada de fluido purulento e zunido) (r=0,292; p=0,008).  

Conclusão: Neste estudo transversal, marcadores urêmicos se correlacionaram 

positivamente com sinais e sintomas intestinas e extra-intestinais, indicando um 

desequilíbrio metabólico generalizado nesta população. 

Agradecimentos: Agradecemos a todos os voluntários que participaram deste 

estudo, a equipe do Hospital São João Batista pela excelente assistência 

técnica.  Este projeto teve o apoio financeiro da CAPES (Código 001), 
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Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) pode gerar lesões em 

órgãos alvos e alterações macrovasculares. Tais alterações podem interferir na 

rigidez arterial, representada por meio da velocidade de onda de pulso (VOP), 

parâmetro que prediz o risco de desfecho de doenças cardiovasculares (DCV).  

Objetivo: Avaliar a relação entre a rigidez arterial e o consumo alimentar em 

pacientes com HAS acompanhados no ambulatório de um hospital terciário de 

cardiologia. Método: Os critérios de elegibilidade foram taxa de filtração 

glomerular (TFG) acima de 60 mL/min/1,73m² e possuírem exame de urina de 

24 horas. Foi avaliado peso, índice de massa corporal (IMC), circunferência da 

cintura (CC), pressão arterial e os parâmetros vasculares não invasivos 

(medida da VOP e índice de incremento – AIx pela tonometria de aplanação). 

O consumo alimentar foi coletado por meio de três recordatórios de 24 horas e 

um Questionário de Frequência Alimentar (QFA). Para análise estatística, foi 

utilizado o software SPSS 22, onde os testes adequados foram realizados para 

cada variável.  Erro menor do que 5% foi aceito para rejeitar a hipótese de 

nulidade (p< 0.05).  Resultados: Houve predomínio de indivíduos com pressão 



arterial sem controle (71,7%) e baixo score DASH de consumo de frutas, leites 

e derivados, e sódio. Houveram correlações inversas entre o consumo de 

gorduras monoinsaturadas e os níveis de VOP (r = -0,316; p<0,05) e percentual 

do consumo de gorduras totais (r = -0,314; p<0,05). Além disso, índice de 

incremento (AIx) demonstrou correlação inversa entre consumo energético (r=-

0,308; p<0,05) e proteína (r=-0,310; p<0,05), assim como, o índice de 

incremento corrigido para 75 bpm (AIx75) e proteína (r=-0,321; p<0,05). Em 

comparação aos níveis de VOP >10 m/s, observamos valores 

significantemente menores no consumo percentual gorduras saturadas 

(9,83±2,62 vs. 8,89±4,94 %.p<0,05) e de gorduras totais (44,36 (34,00-60,90) 

vs. 27,26 (20-36,57) g;p<0,05), e valores maiores de glicose (105,0 (96,0-

117,0) vs. 176,75 (130,25-232,5) mg/ dL;p<0,05) e HbA1C (5,80 (5,32-6,31) vs. 

7,50 (6,40-8,30) %;p<0,05). Conclusão: 1) Houve relação entre o consumo 

energético, proteico e gordura monoinsaturada e os parâmetros de rigidez 

arterial. 2) Os níveis de glicemia têm interferência na rigidez arterial mais 

elevada. 3) O controle do consumo alimentar pode interferir na rigidez arterial. 
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INTRODUÇÃO 

 

A disbiose intestinal (DI) consiste no desequilíbrio microbiológico do intestino, 

sendo que esta pode ser modificada preponderantemente pelos hábitos 

alimentares, utilização de antibióticos e consumo de prebióticos e probióticos 

(LOPES; SANTOS; COELHO, 2017). Com esta instabilidade, a integridade da 

mucosa intestinal é afetada, o que aumenta a permeabilidade intestinal e ativa 

a resposta imunológica, caracterizando-se as reações de hipersensibilidade 

(FAGUNDES, 2010).  

 

OBJETIVO 



 

Identificar a prevalência de sintomas de DI e associá-los com a existência de 

hipersensibilidades.  

 

METODOLOGIA 

 

Foram convidados a participar da pesquisa, acadêmicos de nutrição de um 

Centro Universitário de Muriaé-MG. Foi aplicado um Questionário de 

Rastreamento Metabólico (QRM) do Centro Brasileiro de Nutrição Funcional 

com diversos sintomas, que foram assinalados conforme sua frequência e 

intensidade mediante uma escala de pontuação que varia de 0 a 4, em que 0 

significa nunca ou quase nunca apresentou o sintoma e 4 expressou o sintoma 

frequente e severamente. Além disso, obteve-se através deste, a altura e peso 

auto-referidos, que foram utilizados para cálculo do Índice de Massa Corporal 

(IMC). Posteriormente, a amostra foi dividida em dois grupos: grupo S 

(saudável) foram aqueles que obtiveram menos de 10 pontos na seção do 

Trato Digestório e grupo H (com hipersensibilidade) foram aqueles que 

obtiveram 10 ou mais pontos na seção analisada. O projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Unifaminas, sob o parecer CAAE: 

69285717.9.0000.5105.  

 

RESULTADOS 

 

 A amostra foi composta por 54 acadêmicos com média de idade de 22,56 

±4,34 anos, sendo 72,2% mulheres. O IMC variou de 18,20 a 34,35kg/m² com 

média de 23,45kg/m² ±4,06. Dos voluntários, 90,74% apresentaram soma 

inferior a 10 pontos na seção do trato digestivo enquanto 9,26% obtiveram um 

resultado igual ou superior a 10. Contudo, 81,48% da amostra relataram um ou 

mais dos sintomas apresentados. Observou-se que 100% do grupo H é 

composto por mulheres, das quais 60% encontram-se eutróficas. Nos 30 dias 

anteriores a aplicação dos questionários, os sintomas mais intensos relatados 

pela amostra foram constipação, sensação de abdômen distendido e arrotos 

e/ou gases intestinais respectivamente. Em contrapartida, a diarreia, dor 

estomacal e intestinal, náuseas ou vômito e azia foram, nesta ordem, os 



sintomas mais brandos. Apenas 31,48% voluntários apresentaram dor 

estomacal e intestinal, sendo que deste total, somente 11,76% encontram-se 

no grupo H.  

 

CONCLUSÃO 

 

Da amostra analisada, poucos foram identificados com hipersensibilidade, 

porém, a grande maioria relatou algum sintoma que caracteriza DI como 

constipação, flatulências, eructações e gastralgia. Considerando que estes 

sintomas podem evoluir para hipersensibilidade, é importante dar a devida 

atenção ao equilíbrio da microbiota intestinal.  
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Introdução: A obesidade infantil tem aumentado mundialmente e está 

associada ao estado pró-inflamatório relacionado ao aparecimento de doenças 

cardiometabólicas. Alguns estudos têm relatado a associação entre o aumento 

da concentração de células brancas, ácido úrico e leptina a um perfil 

cardiovascular desfavorável em crianças com excesso de gordura corporal, o 

que pode conduzir a danos cardíacos, vasculares e hepáticos. Objetivo: Avaliar 

o excesso de gordura corporal e sua associação com os marcadores 

metabólicos e imunológicos em crianças. Métodos: Trata-se de um estudo 

transversal, realizado com 378 crianças de escolas públicas e privadas da área 

urbana de Viçosa, MG, Brasil. A composição corporal foi avaliada por meio do 

método de absorciometria de raios-x de dupla energia (Dual Energy X-ray 



Absorptiometry). O excesso de gordura corporal foi classificado utilizando os 

pontos de corte propostos por Lohman. Foram avaliadas as concentrações 

séricas de leptina, ácido úrico, leucócitos e plaquetas após jejum de 12 horas. 

Como não há ponto de corte definido para a classificação desses exames para 

a faixa etária avaliada, o percentil 75 (P75) da amostra foi utilizado como 

referência. As análises estatísticas foram realizadas no programa Stata®. 

Foram realizadas as análises de Qui-Quadrado de Pearson, Teste de Mann-

Whitney e Correlação de Spearman. Para todas as análises, adotou-se o nível 

de significância de 5%. Resultados: Entre as crianças avaliadas, 49,7% 

apresentaram gordura corporal aumentada. Ao avaliar a associação entre a 

composição corporal e as alterações metabólicas e imunológicas, somente a 

leptina (p<0,001) e o ácido úrico (p=0,001) estiveram associados ao excesso 

de gordura corporal. Verificou-se que as crianças com excesso de gordura 

corporal apresentaram maior mediana de ácido úrico quando comparada as 

demais. Houve correlação positiva e significativa entre composição corporal e 

ácido úrico (p<0,011, r=0,38). Não houve associação entre a composição 

corporal e alterações imunológicas na amostra avaliada. Conclusão: Cerca de 

metade das crianças avaliadas apresentaram gordura corporal aumentada. As 

crianças com excesso de gordura corporal apresentaram maiores 

concentrações séricas de leptina e ácido úrico. Não houve associação entre a 

composição corporal e as alterações imunológicas na amostra. As alterações 

metabólicas já identificadas na infância podem representar maior risco para 

complicações associadas a doenças cardiometabólicas no futuro. 
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Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. Apesar de 

ser um processo fisiológico, condiciona o organismo a alterações anatômicas, 

funcionais, bioquímicas e psicológicas, refletindo na saúde e nutrição dos 

idosos. O estado nutricional possui relevância sobre a qualidade de vida e 

saúde. Se por um lado o sobrepeso e obesidade associam-se à alta incidência 

de doenças crônicas, por outro, a desnutrição apresenta-se associada ao 

aumento da incapacidade funcional, internações, infecções e mortalidade, 

fazendo-se necessária a descrição de amostras populacionais locais, para 



diagnóstico nutricional e condutas precoces que possam evitar ou retardar 

futuros danos e manter uma melhor qualidade de vida desse público. Objetivo: 

Avaliar o estado nutricional por meio de medidas antropométricas, a força 

muscular e a relação entre essas variáveis em idosos residentes em uma 

instituição de longa permanência na cidade de Juiz de Fora-MG. Metodologia: 

Foram coletadas a massa corporal (MC), estatura (EST), dobra cutânea 

tricipital (DCT), perímetro do braço relaxado (PB). Por meio desses dados 

foram calculados o índice de massa corporal (IMC) e o perímetro muscular do 

braço (PMB). A força muscular foi avaliada com o teste de pressão palmar 

(TPM).  Relação entre as variáveis coletadas foi verificada por meio da 

correlação de Pearson, considerando um nível de significância de 0,05. 

Resultados: Avaliou-se 20 idosos de ambos os sexos (sendo 17 mulheres e 3 

homens). As médias(DP) da MC, EST, DCT, PB, IMC e PMB foram 

respectivamente 65,5(14,8)kg, 1,53(0,10)m, 21(1,32)mm, 29,5(4,8)cm, 

27,8(4,7)kg/m², 22,9(2,39)cm. A média(DP) da FPM foi de 21,3±7,06kgf. Foram 

observadas alterações no IMC em 70% dos idosos avaliados, sendo 

60%(n=12) classificados com sobrepeso e 10%(n=2) com baixo peso. Quanto à 

DCT, houve inadequação em 80%(n=16) da amostra, sendo 25%(n=5) 

classificados como obesidade, 20%(n=4) com sobrepeso, 10%(n=2) com 

desnutrição leve, 10%(n=2) com desnutrição moderada e 15%(n=3) com 

desnutrição grave. 60%(n=12) apresentaram inadequação da PB, sendo 

30%(n=6) classificados como sobrepeso ou obesidade e 30%(n=6) como 

desnutrição leve ou moderada. O PMB apresentou 20%(n=4) de inadequação, 

com maior parte da amostra, 80%(n=16), classificada como eutrofia, e apenas 

20%(n=4) com desnutrição leve ou moderada. A avaliação da FPM demonstrou 

que 55%(n=11) apresentaram risco de sarcopenia. Foram observadas 

correlações positivas entre o IMC e as medidas de MC, DCT, PB e PMB, bem 

como entre os valores de FPM e a MC. Conclusão: Mais da metade dos 

indivíduos avaliados (70%) apresentaram alterações no IMC e nas estimativas 

de reservas de proteínas somáticas e de gordura subcutânea, representadas 

pelas medidas de PB (60%) e DCT(80%), além de 55% apresentarem 

resultado de FPM abaixo dos pontos de corte de risco para sarcopenia. Foi 

observada correlação entre o IMC e as demais medidas antropométricas 

avaliadas, bem como entre a FPM e a MC. Isso reforça que a avaliação das 

demais medidas antropométricas e da FPM é importante para monitoramento 

do estado nutricional dessa população além de servirem como tomada de 

decisão para início de intervenções nutricionais na pessoa idosa. 
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Introdução: Gastroparesia é uma síndrome de retardo no esvaziamento 

gástrico, sem obstrução mecânica. Pode apresentar sintomas como náuseas, 

vômitos, saciedade precoce e dor abdominal. 

Objetivo: Relatar caso de gastroparesia secundária a tumor neuroendócrino 

com necessidade de dieta parenteral por longo período. 

Paciente M.V, 79 anos, sexo feminino, foi admitida em novembro com queixa 

de emagrecimento há 2 meses, associado a constipação. Iniciou 15 dias antes 

com quadro de vômitos e distensão abdominal. Procurou hospital no dia 

anterior quando foi realizado clister retal que foi efetivo e recebeu alta. Na 



admissão, realizada passagem de sonda nasogástrica com saída de 3.000 mL 

de secreção de aspecto escurecido. Internada para propedêutica, paciente 

mantinha quadro de distensão gástrica importante ao exame de imagem e 

vômitos recorrentes, sem tolerar dieta oral. Apresentava vômitos tardios com 

alimentos ingeridos até 48 horas antes. Realizada passagem de sonda enteral 

para nutrição, porém, mesmo ofertando pequeno volume da dieta, houve 

intolerância, ocorrendo estase volumosa. Radiografia de tórax revelava 

consolidação em base esquerda e radiografia de abdome mostrava distensão 

gástrica importante. Não obstante, paciente mantinha evacuações preservadas. 

Iniciada dieta parenteral para paciente com boa tolerância. TC de abdome 

revelou distensão gástrica importantíssima, porém progressão de contraste até 

reto. Endoscopia digestiva alta revelou gastroparesia e espasmo importante de 

piloro, inclusive com dificuldade para passagem de sonda entérica. Paciente 

permaneceu com evacuações preservadas. Otimizado tratamento de 

gastroparesia, porém manteve intolerância à dieta enteral mesmo através de 

sonda enteral. Tentativa de manter dieta trófica sem sucesso. Optado por 

manter nutrição parenteral exclusiva.  Foi realizado através de endoscopia a 

infusão de toxina botulínica no piloro com melhora parcial dos sintomas. Por 

fim, em investigação propedêutica, realizada TC tórax que revelou massa 

mediastinal, a qual foi ressecada em 21/12/2018. Anátomo patológico revelou 

timoma.  Paciente apresentou com baixa tolerância à dieta oral no pós-

operatório imediato, mas na semana subsequente evoluiu com boa tolerância a 

dieta oral. 

Conclusão: A síndrome de gastroparesia pode se apresentar no contexto de 

uma síndrome paraneoplásica de alguns tumores, sendo comum em tumores 

do trato gastrointestinal alto, principalmente tumor de pâncreas. No entanto, 

também já foi descrita em tumor de pulmão, linfoma, carcinoide e ovariano. 

Nesse caso, a associação com timoma ficou clara, e demandou suporte 

nutricional adequado para tratamento acertado da paciente. 
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Introdução: A detecção do risco nutricional em ambiente hospitalar representa 

a possibilidade de uma intervenção precoce e mais efetiva. No Brasil, há 

apenas uma ferramenta traduzida para triagem nutricional em pediatria – o 

StrongKids. Por ser um método recente e ainda pouco utilizado, pouco se 

conhece sobre a frequência do risco neste grupo e como esta ferramenta se 

inter-relaciona com variáveis de interesse em saúde. Objetivo: Avaliar a 

prevalência do risco nutricional por meio do StrongKids e sua relação com o 

consumo alimentar e com o tempo de hospitalização em crianças e 

adolescentes internados em um hospital filantrópico no município de Viçosa, 

Minas Gerais. Métodos: Foram avaliados os pacientes admitidos no setor de 

pediatria no período de julho de 2017 à julho de 2018. Os procedimentos 

adotados incluíram: aplicação de um questionário sociodemográfico, triagem de 



risco nutricional pelo StrongKids, avaliação do consumo alimentar atual por 

meio da aplicação de um Recordatório de 24 horas com o 

responsável/acompanhante e consulta ao prontuário médico para obtenção do 

tempo de internação. A relação entre a pontuação do StrongKids e as variáveis 

de interesse foi verificada pela correlação de Spearman. A variação no tempo 

de hospitalização segundo as categorias de risco nutricional foi avaliada pelo 

teste de Kruskall-Wallis, complementado pelo post hoc de Dunn. O consumo 

alimentar foi quantificado no Diet Pro (versão 5.i). Os dados foram tabulados no 

Microsoft Excel e analisados no software SPSS (versão 22.0). Resultados: 

Participaram do estudo 152 crianças e adolescentes, com idade média de 4,1 

anos (DP: 3,6 anos), sendo a maioria do sexo feminino (51,3%; n=78). 

Segundo o StrongKids, 24,1% dos avaliados apresentavam baixo risco 

nutricional (BR), 69,7% médio risco (MR) e 6,2% alto risco (AR). Uma maior 

pontuação no StrongKids, indicativa de maior risco nutricional, se correlacionou 

de forma significativa com o maior tempo de hospitalização (rho: 0,214; 

p=0,011), com o menor consumo energético (rho: -0,203; p=0,045), de 

proteínas (rho: -0,245; p=0,014), cálcio (rho: -0,314; p>0,001) e ferro (rho: -

0,231; p=0,021). A mediana do tempo de internação dos pacientes 

classificados como AR (7 dias) foi maior quando comparada às outras 

categorias (MR= 4 dias; BR=3 dias) (p=0,025). Conclusão: A prevalência de 

risco nutricional em crianças e adolescentes hospitalizados foi elevada (cerca 

de 3/4 dos avaliados apresentavam MR ou AR). Este método se associou de 

forma significativa com o tempo de hospitalização e com variáveis de consumo 

alimentar, o que sugere sua utilidade na prática clínica. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - NUTRIÇÃO CLÍNICA 

 

 

RISCO NUTRICIONAL PELO STRONGKIDS E SUA CORRELAÇÃO COM 

PARÂMETROS BIOQUÍMICOS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS 

 

 

Izabella Bianca Magalhães Costa (izabellabmcosta@gmail.com) 

Luiza De Oliveira Possa (luiza_possa@yahoo.com.br) 

Carolina Araújo Dos Santos (carolaraujors@hotmail.com) 

Heloísa Helena Firmino (heloisafirmino@yahoo.com.br) 

Carla De Oliveira Barbosa Rosa (carla.rosa@ufv.br) 

 

 

 

 

 

Introdução: A desnutrição hospitalar infantil é um desafio na prática clínica e 

representa fator de risco para complicações e piora do prognóstico. A 

identificação do risco nutricional deve ser realizada de forma precoce, 

entretanto não há consenso quanto ao melhor método para a triagem 

nutricional em crianças no Brasil. A ausência de avaliações adequadas do 

estado nutricional durante a internação, incluindo parâmetros antropométricos e 

bioquímicos, é fator limitante para uma intervenção nutricional eficaz. 

Recentemente, o instrumento de triagem pediátrica StrongKids foi traduzido e 

adaptado para a população brasileira, mas ainda é escassa a literatura sobre o 

mesmo. Objetivo: Avaliar o risco nutricional pelo StrongKids e sua associação 

com parâmetros bioquímicos em pacientes internados na pediatria de um 

hospital filantrópico no município de Viçosa, Minas Gerais. Métodos: Foram 

avaliados os pacientes admitidos na pediatria no período de outubro de 2015 a 

julho de 2017. O risco nutricional foi avaliado através da aplicação do 

StrongKids. Foram coletadas informações clínicas, bioquímicas e 



antropométricas. As variáveis categóricas foram analisadas pelo teste do qui-

quadrado de Pearson. A correlação entre a pontuação do StrongKids com 

variáveis objetivas foi investigada pela Correlação de Spearman. O critério de 

significância estatística p < 0,05 foi adotado. Os dados foram analisados no 

software SPSS (versão 22.0). Resultados: O estudo avaliou 303 pacientes, 

sendo a maioria do sexo masculino (58,4%). Segundo o StrongKids, 11,9% dos 

pacientes avaliados estavam em alto risco nutricional, 71,3% em médio risco e 

16,8% em baixo risco. A pontuação do StrongKids se correlacionou 

positivamente com a concentração de Proteína C Reativa (PCR) (rho: 0,143; 

p= 0,047) e inversamente com os níveis séricos de hemoglobina (rho: -0,152; 

p= 0,023) e hematócrito (rho: -0,153; p= 0,022). O risco nutricional foi maior na 

faixa etária de 0 a 5 anos (p<0,001) e nos pacientes com concentração de PCR 

> 5mg/dL (p= 0,032). Conclusão: O sistema de pontuação do StrongKids 

apresentou associações relevantes com parâmetros bioquímicos, o que sugere 

sua utilidade para identificação de crianças em risco nutricional. 
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A Anorexia Nervosa (AN) é definida como uma rigorosa e voluntária restrição 

alimentar que provoca uma rápida perda de peso, caracterizada por uma 

distorção da percepção da imagem corporal (IC). É observada em 

adolescentes e mulheres jovens. Outro grupo de risco para a AN são os 

estudantes de Nutrição, devido à imposição social de um padrão de beleza que 

gira em torno de uma aparência magra e robusta, levando os indivíduos à 

insatisfação com a IC. O presente estudo objetivou avaliar sintomas de AN e 

insatisfação com a IC entre estudantes de Nutrição e de Engenharia Civil em 

uma faculdade privada no interior de Minas Gerias. Trata-se de estudo 

transversal realizado em 2018. A amostra de conveniência foi composta por 

156 alunos de ambos os sexos matriculados no oitavo, nono e décimo períodos 

de Engenharia Civil e no quarto, sexto e oitavo períodos de Nutrição, ambos os 

cursos noturnos. Foram aplicados dois questionários auto preenchíveis 



específicos: o Eating Attitudes Test (EAT-26) que contém 26 questões para 

avaliação de sintomas de AN, sendo considerado EAT positivo (EAT+) quando 

o número de respostas positivas for igual ou superior a 21 pontos; e o Body 

Shape Questionaire (BSQ) que avalia em 34 questões o nível de preocupação 

e insatisfação com a IC, sendo o resultado classificado em normalidade (=80 

pontos), preocupação leve (81-110 pontos), moderada (111-139 pontos) e 

grave (=140 pontos). Os participantes classificados com preocupação 

moderada ou grave foram classificados como insatisfeitos com a IC. O estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Santa Rita, 

parecer número xxxxx. Foi realizada análise descritiva das varáveis, sendo os 

resultados apresentados em freqüência relativa. Dos 156 alunos, 52,5% eram 

do curso de Nutrição e 47,5% de Engenharia Civil. Entre os alunos de Nutrição, 

89% eram do sexo feminino e tinham 24,5 anos em média. No curso de 

Engenharia Civil, 51% eram do sexo feminino e tinham em média 28,9 anos. 

No curso de Nutrição, 21% dos alunos foram classificados como EAT+, 48% 

apresentaram normalidade quanto à preocupação com a IC, 28% preocupação 

leve, 13% preocupação moderada e 11% preocupação grave, sendo 24% dos 

alunos classificados como insatisfeitos com a IC; enquanto 10% dos alunos do 

curso de Engenharia Civil foram classificados como EAT+. Quanto à 

preocupação com a IC, 68% dos alunos de Engenharia Civil apresentaram 

normalidade, 16% apresentaram preocupação leve, 9% preocupação 

moderada e 7% preocupação grave, sendo, portanto, 16% classificados com 

insatisfação com a IC. Conclui-se que a prevalência de sintomas de AN, de 

preocupação e insatisfação com a IC é elevada entre os estudantes de 

Nutrição e Engenharia Civil, especialmente entre os alunos do curso de 

Nutrição, sugerindo que a escolha por esse curso pode estar associada a 

fatores de risco para o desenvolvimento de AN e outros transtornos 

alimentares. Os resultados alertam para a necessidade de estratégias de 

educação nutricional inseridas nas instituições com o objetivo de promover 

mudanças nos conceitos de IC. 
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Introdução: A cafeína é a droga psicoativa mais consumida da atualidade 

devido sua ação no sistema nervoso central bloqueando receptores de 

adenosina responsável pela sensação de cansaço e sonolência, aumentando a 

atividade dopaminérgica, o estado de alerta e a vigília em doses a partir de 

1mg/kg/peso em repouso e 3-6mg/kg/peso antes do exercício físico. Por outro 

lado, o óleo de coco, rico em triacilglicerol de cadeia média, ganhou 

notoriedade por não aumentar significativamente as concentrações de LDLc e 

reduzir a glicogenólise muscular durante o exercício físico. A partir dos efeitos 

metabólicos de ambas substâncias, entusiastas do exercício físico sugerem o 

uso simultâneo da cafeína e do óleo de coco, na perspectiva de maximizar o 

desempenho esportivo. Contudo, poucos estudos avaliaram o efeito dessas 

substâncias em conjunto, principalmente em relação à performance e ao 

estado de humor. Objetivo: avaliar o efeito da suplementação de cafeína e óleo 

de coco sobre a performance e humor. Métodos: Trata-se de um estudo duplo-

cego, cruzado, controlado por placebo realizado em uma amostra de sete 

indivíduos jovens e saudáveis (27,4 ± 4,7anos; 73,4 ± 11,03Kg e 171,5 ± 

7,5cm) e fisicamente ativos. Esse estudo foi aprovado pelo comitê de ética em 

pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) sob o número 



(0604/2017). Os voluntários selecionados foram submetidos a uma sessão de 

exercício intervalado de alta intensidade (HIIT) em bicicleta ergométrica até a 

exaustão voluntária máxima (EVM) em duas diferentes condições de 

suplementação. G1 (café descafeinado + cafeína [6mg/kg/peso] + 30mL de 

óleo de coco) e G2 (café descafeinado + 1mL de óleo de coco). Após 60 

minutos, os indivíduos fizeram o HIIT com as seguintes características: 2 

minutos (50% da potência pico) e 1 minuto (90% da potência pico) até a EVM. 

60 minutos antes, imediatamente antes, imediatamente depois e 60 minutos 

depois do término da sessão de exercício físico, foram aplicados os 

questionários de Escala de esforço percebido de Borg, Inventário de Ansiedade 

Traço e Estado (IDATE-T/E), Escala de humor de Brunel (BRUMS) e Subjetive 

Exercise Experience Scale (SEES). Resultados: Após a sessão do exercício 

físico verificou-se melhora do bem estar positivo (p = 0,02) e redução da 

ansiedade (p = 0,01) no grupo G1 em comparação ao grupo G2. As demais 

análises não diferiram entre os grupos. Conclusão: Pode-se concluir que a 

suplementação de cafeína com óleo de coco não melhorou o desempenho 

esportivo, enquanto que quando avaliado os parâmetros ansiedade e bem-

estar positivo, a combinação de cafeína com óleo de coco gerou efeito positivo 

após o exercício físico. 
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A infância é a fase da vida onde se inicia a experiência e o hábito alimentar, 

sendo esse moldado pelas preferências inatas da criança, pelas decisões do 

responsável relativas à dieta e pela predisposição da criança em associar os 

sabores dos alimentos ao contexto social e afetivo em que estes são 

experimentados. Dessa forma, restrições alimentares em crianças, torna-se um 

desafio. O objetivo do trabalho foi desenvolver 3 preparações, sendo elas: 1. de 

sabor “salgado”, 2. de sabor “doce” e 3. líquida, acessíveis e saborosas, para 

uma criança com restrições alimentares. A atividade foi desenvolvida na 

disciplina Técnica Dietética II do curso de Nutrição na Universidade Federal de 

Viçosa (UFV), nessa são abordadas técnica para a elaboração de receitas com 

restrições de algum ingrediente. As receitas foram escolhidas, adaptadas, 

testadas e preparadas por um grupo de estudantes e tiveram como critérios 

agradarem ao paladar infantil, utilizarem o mínimo possível alimentos 

processados e ultra processados, atenderem às necessidades de uma criança 

celíaca, com constipação intestinal e alérgica a ovo e a proteína do leite, sendo 

aptas para a constituição de um plano alimentar adequado, inclusivo, visando o 



desenvolvimento, a promoção da saúde e bem-estar. As preparações 

escolhidas foram: 1. Pão de Q de salsa e cebola roxa (pão tipo “pão de queijo, 

sem queijo e com inhame) 2. Brownie de cacau (com massa de feijão preto) e 

3. Batida de extrato de gergelim com mamão e banana. Para cada preparação, 

elaboraram-se as fichas técnicas de preparo, que continham: per capita, peso 

bruto, medida caseira, custo, fator de correção e composição nutricional. As 

preparações foram executadas e submetidas à avaliação por uma banca 

composta por professores e nutricionistas, do departamento de Nutrição e 

Saúde da UFV, e consistiu em uma apresentação sobre a escolha de cada 

preparação e ingredientes utilizados, seguida por degustação das preparações. 

A banca conferiu notas aos atributos sensoriais (gosto, textura, temperatura, 

cor e impressão global) e outros parâmetros (aparência da refeição, adequação 

ao paciente, fichas técnicas, técnicas dietéticas utilizadas; apresentação), 

utilizando uma escala hedônica estruturada de 5 pontos, na qual 5 corresponde 

a “gostei muito” e 1 corresponde a “desgostei muito”. Obtiveram-se as 

seguintes médias como resultados dos avaliadores a respeito dos atributos 

sensoriais: Preparação salgada: gosto: 3, textura: 4; temperatura: 4; Cor: 3,33; 

Impressão global: 3,67. Preparação “doce”: gosto: 4,67; textura: 4,67; 

temperatura: 5; cor: 5; impressão global: 5. Preparação líquida: gosto: 2,67; 

textura: 4,33; temperatura: 5; cor: 4,67; impressão global: 3. Por fim, as médias 

finais das preparações foram:  salgada 3,86, doce: 4,87 e líquida 4,52. Outros 

parâmetros também foram avaliados e obtiveram as seguintes médias: 

aparência da refeição: 4; adequação ao paciente: 4,33; fichas técnicas das 

preparações: 5; técnicas dietéticas utilizadas: 5; apresentação/explicação oral: 

5, logo, a média final obtida foi de 4,67, correspondendo ao “gostei muito”. Os 

resultados demostram utilizando a técnica dietética e os ingredientes 

adequados, é possível ajustar um plano alimentar de crianças com restrições 

alimentares, embora exista a dificuldade em tornar os pratos atrativos e 

saborosos ao paladar infantil. 
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Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), as práticas 

alimentares saudáveis começam no início da vida. Ademais, a Universidade 

Northwestern de Illinois nos Estados Unidos, realizou uma pesquisa que 

concluiu um aumento de 30% ao ano de internações médicas devido a alergias 

alimentares.  Portanto neste contexto, a técnica dietética deve, além de 

proporcionar preparações saudáveis do ponto de vista nutricional,  também 

garantir a segurança do indivíduo ao proporcionar alimentos permitidos de 

acordo com suas restrições alimentares. O objetivo desse trabalho foi 

desenvolver preparações saudáveis para uma criança proporcionando-lhe 

qualidade de vida. Foram desenvolvidas três preparações sendo uma salgada, 

uma doce e uma líquida em uma disciplina de Técnica Dietética II do curso de 

nutrição da Universidade Federal de Viçosa, para uma criança celíaca, alérgica 



a proteína de leite de vaca, alérgica ao ovo e com constipação intestinal. 

Preconizou-se o uso de ingredientes saudáveis e adequados à condição da 

criança. As preparações desenvolvidas foram: Pizza de Tomate, Bolo de 

Laranja com Cobertura de Chocolate e Suco de Abacaxi com Hortelã. A massa 

da pizza foi preparada com mandioca e fécula de batata, e o molho de tomate 

“caseiro”. No bolo, utilizou-se para inhame para o preparo da massa, creme de 

arroz, fécula de batata, açúcar, óleo de coco, suco de laranja e psillium. Já a 

calda foi preparada com água, cacau, açúcar e óleo de coco. O suco de 

abacaxi com hortelã preparou-se liquidificando os dois ingredientes com água. 

Para a avaliação das preparações, compôs-se uma banca com três 

profissionais da área da saúde, e procedeu-se uma análise utilizando-se uma 

escala hedônica estruturada de 5 pontos, variando do “gostei muito” ao 

“desgostei muito”. Foram avaliados os atributos sensoriais: gosto, textura, 

temperatura, cor e impressão global e os outros parâmetros, como: aparência 

da refeição, adequação ao paciente, fichas técnicas de preparação e técnicas 

dietéticas utilizadas. Para a Pizza e o Bolo, foram utilizados ingredientes em 

substituição das farinhas derivados do trigo, laticínios e ovos. No bolo, o 

psillium foi adicionado como fonte de fibras para auxiliar na constipação 

intestinal, além de auxiliar na textura da preparação. O suco de abacaxi e 

hortelã apresenta propriedades antioxidantes além de poder digestivo devido à 

presença da enzima digestiva bromelina.  Para os atributos sensoriais as notas 

médias foram para a preparação salgada: gosto 4,7, cor 5,0, textura 4,0, 

temperatura 4,7 e impressão global 4,7; para a doce: gosto 5,0, cor 4,7, textura 

4,0 temperatura 5,0 e impressão global 4,7; já para a líquida: gosto 5,0, cor 5,0,  

textura 5,0, temperatura 5,0 e impressão global 5,0. E para os outros 

parâmetros: aparência da refeição 4,7, adequação ao paciente 4,9, fichas 

técnicas de preparação 5,0 e técnicas dietéticas utilizadas 5,0. A média de 

todos os quesitos avaliados variou de 4,8 a 5,0, o que corresponde a “gostei 

muito”. Notou-se a importância da aplicação da técnica dietética no preparo de 

pratos saudáveis e agradáveis sensorialmente em consonância às condições 

fisiológicas do individuo proporcionando a este saúde e qualidade de vida. 
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O comportamento alimentar pode ser definido como um conjunto de condutas 

que podem ser descritas como métodos, reações e maneiras de proceder com 

o alimento. No momento de se alimentar, além das informações fisiológicas da 

fome, são consideradas informações do meio externo, como sabores, crenças, 

tabus, renda e mídia, destacando-se as redes sociais. Devido ao fácil acesso e 

a alta adesão, essas podem delegar padrões alimentares com elevado 

potencial de disseminação e influência, aumentando de maneira exacerbada o 

poder de repercussão dessas informações perante os indivíduos, 

principalmente entre o público mais jovem. O aplicativo Instagram, destaca-se 

devido a simples comunicação e seu expressivo número de usuários. 

Entretanto, grande parte do que é divulgado não possui fonte segura ou 



embasamento científico, ressaltando-se a importância de investigar o uso e 

influência desses conteúdos para com esses jovens. O presente estudo 

objetiva investigar o uso e a influência do Instagram no comportamento 

alimentar de estudantes. Trata-se de um estudo descritivo transversal, com a 

aplicação de um questionário semi-estruturado com abordagem quantitativa e 

qualitativa dos dados. O questionário foi dividido em 5 blocos de questões 

sendo: identificação, antropometria auto-referida, dados socioeconômicos, 

acesso a redes sociais digitais e acesso ao Instagram respectivamente. A 

aplicação dos questionários foi conduzida por entrevistadores treinados e o 

local de aplicação se deu em um colégio universitário de Ensino Fundamental e 

Médio do município de São Cristóvão/SE no período de setembro à dezembro 

de 2018. Após a coleta os dados foram tabulados no software Microsoft Excel 

2010, para as análises descritivas, foi utilizado o software SPSS versão 21. O 

presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Sergipe parecer 2.681.496. Foram entrevistados 206 

estudantes, com média de idade de 13,98 anos (± 2,08), sendo 63,1% (130) do 

sexo feminino. Foi observado que 80,2% (163) dos estudantes acessam o 

Instagram, os quais 83,4% (136) alegaram acessar o aplicativo várias vezes ao 

dia. Neste seguimento, 70,6% (115) relataram seguir perfis relacionados com 

alimentação e nutrição, e para os não seguiam, 77,1% (37) alegaram visualizar 

publicações relacionadas com a temática. Na análise dos quatro principais 

perfis que consideravam como influenciadores nos seus hábitos alimentares, 

98,1% (52) eram de perfis de não profissionais da nutrição. Além disso, 62,6% 

(72) alegaram confiar nas informações publicadas no aplicativo. Dentre os que 

seguem perfis relacionados a alimentação e nutrição, 62,6% (72) já colocaram 

em prática orientações e receitas desses perfis, enquanto 40% (46) sentiram-

se influenciados a realizar dietas restritivas e 73,9% (85) a realizar exercícios 

físicos vistos nesses perfis. Por fim, quando questionados sobre com qual 

frequência essas postagens influenciam nas escolhas e decisões alimentares, 

43,5% (35) dos estudantes, responderam “às vezes”. Visto esse panorama, 

observa-se um amplo uso de aplicativo entre os estudantes. Além disso, os 

conteúdos divulgados parecem influenciar no comportamento alimentar dos 

mesmos. 
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Introdução: A alimentação do bebê é um fator essencial na saúde infantil. Para 

que as necessidades nutricionais dos lactentes sejam atendidas, é importante o 

aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de idade, depois deve-se 

introduzir os alimentos complementares. Neste contexto, a escola se torna um 

espaço propício e fundamental para o desenvolvimento de ações que 

promovam a saúde contribuindo na formação de hábitos alimentares, tornando-

se assim importante a presença de educadores, funcionários, pais e alunos na 

construção de pensamentos e atitudes de uma vida saudável e consciente. 

Diante disto o método BLW pode ser adotado como iniciação complementar 

para novas descobertas alimentares para que o bebê possa explorar e 

experimentar diversos alimentos e diferentes consistências, guiando sua 

refeição com autonomia e respeito.  Objetivo: Apresentar o método BLW aos 

monitores e merendeiras para inclusão do mesmo em crianças de 6 a 18 

meses como introdução alimentar. Material e métodos: Realizou-se uma 



pesquisa de campo do tipo exploratório, observacional e qualitativo, baseado 

também em uma revisão da literatura científica, que utilizou a aplicação de 

fichas para a coleta de dados durante a observação de crianças em situação 

de auto alimentação de livre e espontânea vontade, no ambiente escolar 

durante o período de intervalo para realização da refeição oferecida pela 

Merenda Escolar, que teve duração média de 20 minutos, cuja proposta foi 

observar os bebês enquanto estivessem se alimentando, para melhor avaliação 

da eficiência do método, onde também analisou-se a faixa etária de maior 

aceitação, obtendo-se assim um comparativo de aceitação e 

consequentemente o levantamento de dados. Resultados: A pesquisa revelou 

96,6% de aprovação do método proposto como introdução alimentar, 

demonstrando interesse destes em se alimentar de livre e espontânea vontade, 

100% dos bebês se alimentaram de formula infantil e/ou leite de vaca, tendo 

deixado de amamentar desde o período em que começaram a frequentar a 

creche. O reflexo de Gag ocorreu em 3 bebês (10%) com idade de 6 a 9 

meses, devido ao pouco tempo de alimentação complementar destes. Das 

crianças com idade de 6 a 8 meses analisadas, 8 destas (26,7%) apresentaram 

coordenação boa, em relação às de 9 a 18 meses (73,3%), que são 

consideradas de coordenação motora ótima.Conclusão: A partir da introdução 

do método, é perceptível que existem mais vantagens com sua aplicabilidade 

do que desvantagens, visto que as crianças se tornam interessadas em comer 

e conhecer os diferentes alimentos, proporcionando um momento de 

descobertas, que ao mesmo tempo é prazeroso e divertido. 
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Introdução: O diabetes melito (DM) tipo 2 é a forma mais comum de diabetes e 

está associado à obesidade. Uma prescrição dietética apropriada, com o 

objetivo de reduzir o peso corporal, levando em conta as necessidades diárias 

de energia de cada paciente é essencial. O procedimento mais preciso para 

medir a TMB é a calorimetria indireta (CI). Na prática clínica, equações 

preditivas são utilizadas como métodos alternativos para estimar a TMB. 

Entretanto, estudos prévios têm demonstrado que as equações subestimam ou 

superestimam valores da TMB. Nesse sentido, se torna importante avaliar as 

melhores equações de predição para o cálculo da TMB, a fim de recomendar 



uma intervenção dietética específica e adequada para pacientes com DM tipo 

2. 

Objetivo: Avaliar em pacientes com DM tipo 2, de acordo com o gênero, qual 

das sete equações preditivas selecionadas para estimar a TMB é a melhor 

alternativa considerando como critério de referência a CI. 

Métodos: Estudo transversal em 31 homens e 31 mulheres com DM tipo 2. 

Foram avaliadas caracteristicas clínicas e laboratoriais, de composição corporal 

(antropometria e bioimpedância) e de dieta usual (questionário de frequência 

alimentar - QFA). A TMB foi determinda por CI (Analisador MedGraphics 

Cardiorespiratory Diagnostic Systems, modelo CCM Express®) e estimada por 

equações de predição. Os dados foram analisados por meio de gráficos de 

Bland-Altman, testes t pareados e coeficientes de correlação de Pearson. 

Resultados: Nossos pacientes apresentaram idade de 63,1 ± 5,2 anos, A1C 7.6 

± 1.2 e 11 (1-36) anos de duração do DM. A composição corporal foi de 35,2 ± 

11,8 kg de massa livre de gordura e de 29,1 ± 8,8 kg de massa gorda. O 

consumo de energia, medido pelo QFA foi de 1826,9 ± 628,1 Kcal/dia e a TMB, 

medida por CI, foi 1644,6 ± 310,6 Kcal/dia. Uma ampla variação na acurácia 

das equações preditivas da TMB em relação à CI foi observada. As equações 

descritas pela FAO/WHO/UNO e Oxford produziram as menores diferenças 

para IC. Para as mulheres, a equação FAO/WHO/ UNO forneceu a melhor 

predição de TMB em comparação com a TMB medida (-1,8% da diferença). 

Para os homens, a equação do Oxford foi a mais próxima dos valores de TMB 

medidos por CI (-1,3% da diferença). 

Conclusão: Em pacientes com DM tipo 2, as equações preditivas da 

FAO/WHO/ UNO (para mulheres) e Oxford (para homens) foram as melhores 

para estimar a TMB. 
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Introdução: Na atualidade, existe um crescente interesse pela compreensão da 

arquitetura genética de doenças complexas, a exemplo do 

sobrepeso/obesidade, que se caracterizam por uma multiplicidade de 

interações entre determinantes genéticos e condições relacionadas ao estilo de 

vida e ambientais. Entre todos os genes associados ao sobrepeso e à 

obesidade, destaca-se o Fat Mass and Obesity-Associated (FTO. Existem 

evidencias que reforçam o papel de algumas variantes genéticas frequentes no 

gene FTO sobre o aumento de ingestão alimentar e escolha dos alimentos 

mais calóricos. Objetivo: avaliar a associação de Variantes de Nucleotídeos 



Únicos (SNVs) do gene FTO com o consumo alimentar de crianças e 

adolescentes. Metódos: Estudo de corte transversal aninhado a uma coorte 

voltada para o estudo dos fatores de risco para asma em Salvador-Ba, 

intitulada Social Changes, Asthmaand Allergy in Latin America Programme 

(SCAALA). Os SNVs foram genotipados utilizando-se a plataforma de 

genotipagem HumanOmni2.5-8 Kit BeadChip (Illumina). Para determinar o 

consumo alimentar, foi avaliado o recordatório alimentar das últimas 24 horas 

(R24h). A ingestão de alimentos registrada foi convertida em energia e 

percentual de macronutrientes pelo programa Diet Pro. O consumo foi 

analisado segundo contribuição percentual de calorias fornecidas por 

macronutrientes: carboidratos, proteínas e lipídios (<mediana; = mediana), bem 

como pela distribuição de gordura (PUFA:SAT). Para avaliar a associação 

entre os SNVs (rs115530394, rs75066479, rs114019148 e rs115662052) do 

gene FTO e consumo alimentar realizou-se regressão logística utilizando-se o 

modelo dominante. O modelo foi ajustado por sexo, idade, estrutura 

populacional (determinada pelos três primeiros componentes principais) e 

estado antropométrico. Todos os testes estatísticos foram bicaudais, com um 

nível de significância de 5%. As análises foram realizadas com auxílio do 

software SPSS, versão 12.0. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do 

Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia, Brasil (registro 

CEP: 003-05/CEP-ISC). Resultados: Após devidos ajustes apenas a variante 

do FTO rs115662052 esteve significantemente associado ao consumo 

alimentar. Na verdade, aqueles que carregavam o alelo de risco da variante 

rs115662052 apresentaram 2,0 vezes mais chance de consumirem maior 

percentual de calorias fornecidas por gordura acima da mediana do que 

aqueles sem o alelo de risco (OR:2,09; IC: 1,00-4,34). Para as demais 

variantes do FTO nenhuma associação foi identificada. Conclusão: Foi 

encontrada associação entre o SNV rs115662052 do gene FTO e consumo 

alimentar em crianças e adolescentes brasileiros. Os resultados deste estudo 

oferecem novos conhecimentos sobre as inter-relações entre os variantes 

genéticas do FTO e ingestão dietética. No entanto, mais estudos são 

necessários para esclarecer os mecanismos envolvidos nessas relações. 
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Introdução: A deficiência de vitaminas hidrossolúveis é comumente encontrada 

em indivíduos em hemodiálise (HD), devido a diversos fatores, como idade, 

sexo, consumo atual, perdas dialíticas (dependendo do tempo de diálise e tipo 

de dialisador), função renal residual e distúrbios metabólicos. Além disso, a 

deficiência de vitaminas do complexo B (riboflavina, piridoxina, cobalamina e 

folato) parece estar associada ao aumento do risco cardiovascular, mas pouco 

se sabe dessa relação em HD. 



Objetivo: Avaliar a possível associação entre o consumo de vitaminas do 

complexo B e marcadores de risco cardiometabólico em indivíduos em HD. 

Métodos: Estudo transversal com 85 indivíduos em HD (65,9% homens; 62 ± 

14 anos). Dados bioquímicos, antropométricos e de composição corporal foram 

coletados. O consumo de vitaminas do complexo B foi avaliado por meio de um 

questionário semiquantitativo de frequência alimentar, não sendo incluídos 

suplementos vitamínicos, apenas a ingestão da dieta. O estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade 

Federal de Viçosa, protocolo n°: 701.796/2014 e todos os participantes 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Os dados foram 

processados e analisados no software Statistical Package for the Social 

Sciences® (SPSS versão 20.0), adotando-se o nível de significância a=5%. A 

normalidade das variáveis foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. O 

teste U de Mann-Whitney foi utilizado para comparar o consumo de vitaminas 

do complexo B, segundo marcadores inflamatórios. Análise de regressão linear 

múltipla foi também realizada para verificar a associação do consumo de 

vitaminas do complexo B com marcadores antropométricos e inflamatórios.  

Resultados: O consumo de vitamina B12 (cianocobalamina) foi menor (2,49 

µg/dia) no grupo com alta concentração sérica de proteína C-reativa (PCR; 

=3,0 mg/dL) em comparação ao grupo com concentrações desejáveis de PCR 

(3,77 µg/dia) (p=0,019). O consumo de vitamina B3 (niacina) foi menor (13,24 

mg/dia) entre os indivíduos com concentrações séricas de ferritina acima da 

mediana (=422,5 ng/dL) do que o grupo com concentrações abaixo da mediana 

(14,37 mg/dia) (p=0,032). Após análise de regressão, o consumo de vitamina 

B3 foi negativa e significativamente associado aos indicadores de adiposidade 

total (Índice de Massa Corporal; R2=0,102; p=0,026) e central (perímetro da 

cintura; R2=0,137; p=0,008 e relação cintura-quadril; R2=0,132; p=0,009), 

independentemente dos fatores de confusão (idade e ingestão calórica diária).  

Conclusão: No presente estudo transversal, o consumo de vitaminas do 

complexo B, especialmente B3 e B12, foram negativamente associadas com 

adiposidade e marcadores cardiometabólicos, sugerindo a importância do 

monitoramento deste grupo de vitaminas nesta população. 

Agradecimentos: Agradecemos a todos os voluntários que participaram deste 

estudo, a equipe do Hospital São João Batista pela excelente assistência 

técnica e as bolsas de mestrado e doutorado da CAPES e CNPq. Este projeto 

teve o apoio financeiro da CAPES (Código 001), FAPEMIG e CNPq. 
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Introdução: O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

lançou em 2012 o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional 

(EAN) para as Políticas Públicas. Esse marco propõe uma ruptura das práticas 

tradicionais de EAN, propondo a substituição por práticas problematizadoras e 

ativas que favoreçam o diálogo e promovam a autonomia dos indivíduos. 

Entretanto, estudos evidenciam conhecimento incipiente dos profissionais de 

nutrição acerca das metodologias ativas de ensino e aprendizagem, não raras 

vezes, ausentes na formação acadêmica dos profissionais de nutrição. 

Objetivo: Descrever a experiência de ensino e aprendizagem de EAN mediada 

pela metodologia ativa Árvore dos Problemas. Partindo de uma perspectiva 

problematizadora, essa metodologia possibilita aos educandos mapear quais 

os problemas relativos aos temas de estudo, analisar suas prováveis causas e 

propor soluções, representadas, respectivamente, como as raízes e frutos da 

árvore. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, tipo pesquisa-ação. 

A Árvore dos Problemas foi adotada na aula sobre a Teoria da Aprendizagem 

Significativa da disciplina Educação Nutricional, ofertada no sexto período do 



curso de Nutrição da Universidade Federal de Sergipe. Os dados da Árvore 

dos Problemas foram elencados seguindo o critério de originalidade e, 

complementados com as justificavas apresentada pelos alunos para seleção 

dos mesmos. Estas últimas, registradas via de diário de campo. 

Posteriormente, foram distribuídos em unidades de análise conforme 

procedimento proposto por Bardin. Os sujeitos da pesquisa foram 31 

graduandos de nutrição. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa, parecer nº 2.816.417. Resultados: O problema central relativo ao 

processo de ensino e aprendizagem apontada pelos graduandos de nutrição foi 

a predominância da abordagem tradicionalista, apresentando causas relativas 

aos discentes (desmotivação, comodismo, insegurança, tempo escasso e 

dificuldade de organizar agenda de estudos); as disciplinas (conteúdos de 

ensino não “utéis, desconectados da realidade vivida; falta de integração de 

conteúdos e atividades avaliativas, carga horária restrita de práticas); a 

instituição universitária (estrutura física e suporte para aulas práticas precários, 

espaço físico da sala de aula limitar da integração e aprendizagem 

colaborativa, estrutura curricular rígida e distribuição horários das aulas 

extenuante). Os alunos também apontaram questões de abrangência 

macrossocial e natureza econômica, política e cultural como indutoras do 

processo de ensino tradicionalista e aprendizagem mecanicista.  As 

proposições para superação da abordagem tradicionalista no ensino de EAN 

foram consoantes as categorias de causas, expressando maior dificuldade na 

elaboração de propostas para problemas relativos as questões de abrangência 

macrossocial, não restritas a universidade. Conclusão: A elaboração da Arvore 

dos Problemas, demonstrou ser esta uma metodologia que mobiliza e valoriza 

o conhecimentos prévios dos alunos, promovendo a assimilação do conteúdo 

de aprendizagem de forma crítica e reflexiva, consoante com a Teoria da 

Aprendizagem Significativa.  Esta metodologia também evidenciou claramente 

um processo de aprendizagem colaborativa, caracterizado pela participação, 

interlocução e integração dos alunos durante a elaboração e apresentação das 

árvores construídas pelos grupos. Mesmo em face da dificuldade de apontar 

soluções, o próprio diagnóstico das questões de abrangência macrossocial, 

corroborou o potencial contextualizador e problematizador da Árvore dos 

Problemas. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - SAÚDE COLETIVA 

 

 

A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

EM MINAS GERAIS EM 2016: A COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 

Izabela Antunes Dos Anjos (izabelaanjoss@gmail.com) 

Paula Martins Horta (paulamhorta@gmail.com) 

José Divino Lopes Filho (divinolopes@gmail.com) 

 

 

 

 

 

Introdução: 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi desenvolvido na 

década de 50, com intuito de fornecer aos alunos uma merenda de qualidade e 

suprir em parte suas necessidades nutricionais. A Lei n° 11.947, de 2009, 

estabelece que no mínimo 30% do valor repassado ao PNAE pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) deve ser empregado na 

compra de produtos da Agricultura Familiar (AF). Entretanto, observa-se que 

inúmeros municípios de todo país não atingem a meta proposta. 

 

Objetivo:  

Analisar o cumprimento da meta de compra da AF através do PNAE e seus 

fatores associados nos municípios de Minas Gerais (MG) em 2016. 

 

Métodos: 



 Trata-se de estudo que utilizou dados secundários de domínio público. 

Os dados de compra da AF por parte dos municípios de MG no ano de 2016 

foram obtidos do site do FNDE. As informações associadas à esta compra 

foram: produto interno bruto (PIB) (2015), área territorial (2017), Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) (2010) e percentual de 

urbanização municipal (2010); todos estes dados consultados no portal do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Análise estatística 

contemplou a descrição do percentual de compra de produtos da AF pelos 

municípios (expresso em mediana e intervalo interquartil – P25; P75) e da 

proporção (acompanhada do desvio-padrão) de municípios que cumpriram a 

meta. Estimaram-se os tercis de distribuição das variáveis: PIB/área, IDHM e 

urbanização. Foram aplicados testes estatísticos de comparação de medianas 

(Mann-Whitney) e proporções (Qui-quadrado), ao nível de significância de 5% 

(p<0,05). 

 

 Resultados: 

A amostra foi composta por 826 municípios, uma vez que 27 municípios não 

apresentavam a informação sobre a compra da AF em 2016. Destes, 54,7% 

(DP: 1,73) cumpriram a meta de 30% de compra de produtos da AF com os 

recursos do FNDE. A mediana de compra dos municípios foi de 31,54% (P25: 

19,43; P75: 44,36). Analisando-se a associação entre o percentual de compra 

da AF e o cumprimento da meta e as características dos municípios, não foram 

observados resultados com significância estatística para as variáveis de IDHM 

e urbanização. Porém, o PIB/área se associou diretamente ao percentual de 

compra da AF: os municípios que compõem o tercil 1 para esta variável 

executaram 29,41% (P25: 17,76; P75: 42,69) de compra enquanto o tercil 2 e 3 

executaram: 31,96% (P25: 19,65; P75: 45,11) e 34,26% (P25: 21,66; P75: 

44,56), respectivamente. Do mesmo modo, o cumprimento da meta foi mais 

prevalente entre os municípios com maiores valores de PIB/área - tercil 1: 

47,58 (DP: 3,05) vs. tercil 2; 57,14 (DP: 2,96) vs. tercil 3: 59,21 (DP: 2,95).  

 

Conclusão:  

Por se tratar de uma Lei aplicável a todos os municípios do país, o percentual 

de municípios de MG que cumprem a meta de compra da AF no PNAE foi 

considerado insatisfatório. Além disso, identificou-se que os municípios não 



apresentaram o mesmo perfil de compra destes produtos, com influência da 

situação econômica. Denota-se a necessidade de mais estudos neste campo 

de conhecimento, que possam impactar em políticas públicas de favorecimento 

ao cumprimento da Lei n° 11.947/2009. 
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Introdução: O consumo de bebidas adoçadas está associado a maior ingestão 

de energia e a dietas com elevados teores de açúcares livres, ambos fatores 

de risco para o desenvolvimento do excesso de peso e para as comorbidades 

associadas à obesidade, como diabetes, hipertensão entre outras doenças 

crônicas não transmissíveis.  

 

Objetivo: Avaliar a qualidade da dieta segundo o consumo de bebidas 

adoçadas da população brasileira. 

 

Métodos: Os dados do estudo referem-se ao primeiro Inquérito Nacional de 

Alimentação 2008-2009. Foram considerados elegíveis todos os indivíduos 

com 10 anos ou mais de idade que reportaram dois dias não consecutivos de 

registro alimentar (n=32.900). As gestantes foram excluídas do presente estudo 

(n=374), totalizando 32.526 indivíduos ao final. As 88 bebidas adoçadas 

relatadas foram classificadas segundo a composição nutricional: i) suco e 

bebidas de fruta, ii) refrigerantes, iii) bebidas energéticas, iv) café e chás, v) 



bebidas lácteas e, vi) bebidas de soja com sabor. Empregou-se os marcadores 

da alimentação para avaliar a qualidade da dieta:  saudáveis (feijões e 

leguminosas, legumes e verduras, frutas, ingestão de fibra dietética), e não 

saudáveis (doces, lanches, biscoitos, ingestão de açúcar total e de adição). Os 

tercis do consumo de bebidas adoçadas foram distribuídos segundo as 

características sociodemográficas,  o estado nutricional e os marcadores da 

alimentação saudáveis e não saudáveis da população. Todas as estimativas 

foram calculadas levando em conta os fatores de expansão e a complexidade 

do desenho amostral.  

 

Resultados: A média diária de consumo de bebida adoçada per capita foi de 

504 ml, sendo maior entre os adolescentes, os indivíduos do sexo masculino, 

residentes nas regiões Sul e Sudeste, indivíduos da área urbana e nos maiores 

estratos de renda e escolaridade. Somente 2% da população não consumiu 

nenhum item do grupo de bebida adoçada.  As bebidas adoçadas contribuíram 

com 15% do total de energia ingerida e com 12% e 10% da energia 

proveniente do açúcar total e de adição das bebidas adoçadas, 

respectivamente. Houve uma tendência de aumento do consumo de 

marcadores da alimentação não saudável (doces, lanches, energia proveniente 

do açúcar total e de adição) conforme aumentou o consumo de bebida 

adoçada.  

 

Conclusão: O consumo de bebidas adoçadas contribuiu com a recomendação 

da Organização Mundial de Saúde para à ingestão de energia proveniente do 

açúcar, 10% da ingestão calórica total. A população mais jovem consumiu mais 

alimentos marcadores da alimentação não saudável e o consumo de bebidas 

adoçadas pela população brasileira está associado a marcadores da 

alimentação não saudável. 
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Introdução 

 

A Rede Brasileira de Alimentação e Nutrição do Escolar (REBRAE - 

www.rebrae.com.br) foi criada em 2007 pela parceria do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) com Instituições Federais de Ensino 

(IFES), constituindo os Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição 

Escolar (CECANE) (REBRAE, 2019). A REBRAE é um instrumento virtual de 

integração e disseminação das ações de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN) no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Possui como 

objetivos: facilitar o acesso e o intercâmbio de informações entre os atores do 

PNAE, articular-se com outras redes da área, compartilhar experiências 

inovadoras e divulgar conteúdos relacionados à alimentação escolar. Em 2016, 



a Rede foi reformulada e passou a ser administrada pela equipe do CECANE 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), ganhando também 

uma página na rede social Facebook®. Considerando a meta de consolidar a 

REBRAE como referência na temática PNAE em âmbito nacional e como 

ferramenta para atores do Programa, este trabalho visa apresentar um 

panorama da abrangência da Rede. 

 

Objetivo 

 

Apresentar os espaços e ferramentas disponíveis na REBRAE e dados 

estatísticos sobre acessos e usuários no website e página do Facebook®, 

referentes a 2018. 

 

Métodos 

 

Estudo de caso exploratório quantitativo. Os espaços e ferramentas da 

REBRAE foram descritos com base em consulta ao website. Os dados sobre 

usuários foram consultados nas estatísticas de acesso e movimentação 

disponibilizadas pelos painéis de controle de hospedagem do website e da área 

administrativa da página no Facebook®. Dados coletados: a) website: número 

de acessos; b) Facebook®: número de fãs e perfil (gênero, faixa etária, local de 

origem), número de seguidores, número de pessoas alcançadas. Os resultados 

são apresentados em frequências absolutas e percentuais. 

 

Resultados  

 

Espaços e ferramentas oferecidos pela REBRAE: Divulgação de notícias e 

informes, Eventos, Biblioteca Virtual, Atendimento ao usuário, Espaço 

Agricultura Familiar, Espaço Controle Social, Experiências Exitosas. Em 2018, 

o website registrou 46.130 acessos. A página no Facebook® é responsável 

pela maioria dos acessos ao website ligados a páginas externas. Ao fim de 

2018, a página no Facebook® tinha 4.369 fãs e 4.429 seguidores. O número de 

pessoas que visualizaram conteúdos da página teve significativo aumento no 



segundo semestre. Quanto aos fãs, 94% são mulheres e 6% são homens, 

sendo a maioria (71%) com 25-44 anos de idade. Os fãs localizam-se, 

predominantemente, em capitais brasileiras, sendo o Rio Grande do Sul o 

estado com maior participação de cidades interioranas. 

 

 

Conclusão 

 

A REBRAE visa fortalecer a execução do PNAE no Brasil, pela difusão e 

partilha de conhecimentos científicos, legislações e experiências em 

alimentação escolar. A Rede ganhou visibilidade e abrangência nos eixos 

prioritários do PNAE (Alimentação Escolar e Nutrição, Agricultura Familiar, 

Controle Social e Educação Alimentar e Nutricional). Apesar do crescente 

número de usuários, sua consolidação como ferramenta de apoio para os 

atores do Programa depende da participação ativa destes e da ampliação de 

sua divulgação, especialmente em regiões interioranas. Alguns espaços da 

REBRAE ainda precisam de reformulações para otimizar a navegação no 

website. 
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INTRODUÇÃO 

Apesar do reconhecimento da importância da realização do desjejum, a 

omissão desta refeição tem prevalência considerável na adolescência. Sabe-se 

que a prática regular do desjejum está associada a desfechos favoráveis, como 

hábitos alimentares mais saudáveis, maior tempo dedicado à atividade física no 

lazer e melhor desempenho escolar. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 

(PeNSE) visa o monitoramento de comportamentos e determinantes 

relacionados à saúde dos estudantes brasileiros e, portanto, contribui para a 

vigilância em saúde. 

OBJETIVO  

Avaliar a prática regular do desjejum entre adolescentes brasileiros 

participantes da PeNSE 2015 e fatores associados.   

METÓDOS 



Para este estudo, utilizou-se a base de dados da PeNSE 2015. Foram 

avaliadas a frequência da realização do desjejum, a relação dos dados 

sociodemográficos com a prática regular do desjejum, e a frequência de 

consumo de alimentos considerados marcadores de alimentação saudável 

(MAS) e não saudável (MANS) e sua relação com a prática regular do 

desjejum. Considerou-se prática regular, a ingestão por 5 dias ou mais durante 

a semana, ao passo que o consumo de 4 dias ou menos foi considerado 

irregular. As análises estatísticas foram realizadas no SPSS 17.0. Foram 

apresentados frequências e intervalos de confiança de 95%. A associação 

entre a prática regular do desjejum com os dados sociodemográficos e com o 

consumo de alimentos MAS e MANS foram verificadas pelo teste Qui-

quadrado, com correção de Bonferroni. O nível de significância adotado foi de 

p<0,05, sendo considerado respectivamente para idade, escolaridade materna 

e cor da pele, os valores p<0,008, p<0,002, p<0,005, de acordo com o número 

de grupos de comparação de cada variável sociodemográfica. A PeNSE 2015 

foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, sob registro nº 

1.006.467. 

RESULTADOS 

A prática regular do desjejum foi relatada por 64,4% (63,5-65,2%) dos 

estudantes, cerca de um quinto (20,0-21,2%) afirmou realizar a refeição 

raramente, e 9,1% (8,7-9,5%) não realizavam. Maior prevalência da prática 

regular foi observada entre os adolescentes do sexo masculino (71,7% vs. 

57,5%) (p<0,001); entre as adolescentes com =13 anos de idade (60,9%) 

(p<0,001); entre aqueles que relataram que suas mães não estudaram (71,2%) 

(p<0,001); entre aqueles que não residem nas capitais dos estados (65,0% vs. 

62,4%) (p<0,001); quanto à cor da pele, a significância foi limítrofe (p=0,005). 

Os adolescentes que relataram a prática regular do desjejum apresentaram 

maior prevalência de consumo regular dos alimentos MAS - feijão (67,8% vs. 

59,1% daqueles com prática irregular do desjejum) (p<0,001), hortaliças 

(69,1% vs. 61,5%) (p<0,001) e frutas (70,8% vs. 61,3%) (p<0,001), e 

apresentaram menor consumo dos alimentos MANS - salgados fritos (60,9% 

vs. 64,9%) (p<0,001), guloseimas (60,9% vs. 66,8%) (p<0,001), refrigerantes 

(60,2% vs. 65,9%) (p<0,001), alimentos ultraprocessados (61,7% vs. 65,6%) 

(p<0,001) e fast-food (62,3% vs. 64,5%) (p<0,001). 

CONCLUSÃO 



Estratégias de educação alimentar e nutricional voltadas para os adolescentes, 

as famílias e a comunidade escolar devem ser realizadas para incentivar a 

prática regular do desjejum, pois esta se mostrou associada à práticas 

alimentares saudáveis. Atenção especial deve ser dada às adolescentes do 

sexo feminino, aos mais velhos, e aos que residem em grandes centros 

urbanos. 
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INTRODUÇÃO: a cultura dos povos indígenas e tudo que a envolve foi se 

transformando ao longo do tempo. O contato dos não-índios com os nativos 

proporcionou a entrada de novos alimentos e novas tecnologias, resultando em 

mudanças dos hábitos alimentares, em conseqüência alteração no perfil de 

saúde, alimentação e nutrição. Segundo Filho (2014) é preciso deixar a 

concepção de cultura fixa para o conceito de transculturação. Para o autor 

todas as sociedades são mistas, sujeitas à mudança ao longo do tempo, em 

diversas situações de contato entre diferentes culturas. OBJETIVO: evidenciar 

as mudanças alimentares dos povos indígenas devido a transculturação e as 

conseqüências disso para a saúde dessa população. METODOLOGIA: trata-se 

de uma revisão bibliográfica narrativa nos sites acadêmicos Scielo e PubMed 

com os temas específicos. RESULTADOS E DISCUSSÕES: tais povos 

enfrentam uma transição nutricional resultante das modificações dos hábitos 

alimentares e das mudanças nas atividades culturais. Observa-se que a baixa 

produtividade da terra ou a falta da mesma faz com que aumente o consumo 

de alimentos industrializados (arroz polido, açúcar e óleo de soja). A diminuição 

das atividades físicas (caça e pesca) tem como conseqüência o sedentarismo. 

O cenário dessa transição alimentar resulta em sobrepeso e obesidade tanto 

em jovens quanto em adultos. Também faz parte desse quadro as doenças 



crônicas degenerativas, bem como a desnutrição infantil. Contudo, algumas 

políticas públicas de segurança alimentar e nutricional junto as comunidades 

indígenas tentam reverter essa situação resgatando as práticas alimentares 

tradicionais. CONCLUSÃO: para a superação deste cenário é necessário 

promover pesquisas dentro desse enfoque, proporcionando assim suporte para 

o entendimento das dinâmicas sociais, culturais e econômicas dos povos 

indígenas. Cabem aos nutricionistas maiores estudos e abertura para essa 

temática. Para isso, é necessário modificações na matriz curricular nos cursos 

de graduação de nutrição, que valorizem a cultura alimentar dos povos 

tradicionais.   

 

Hábitos Alimentares, Transculturação, Índio 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - SAÚDE COLETIVA 

 

 

ABORDAGEM DA OBESIDADE NO ÂMBITO DAS DOENÇAS CRÔNICAS 

NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT): IMPLICAÇÕES PARA GESTÃO E O 

CUIDADO EM SAÚDE 

 

 

Viviane Vilas Boas De Azevedo Marins (vivianevilasboas@uol.com.br) 

Patrícia Camacho Dias (diaspc2@gmail.com) 

Luciene Burlandy (burlandy@uol.com.br) 

Patricia Henriques (patihenriques@gmail.com) 

 

 

 

 

 

Introdução: As DCNT destacam-se no quadro de morbimortalidade, com 

elevado número de mortes prematuras, prejuízo na qualidade de vida, 

produção de incapacidades e impacto econômico para famílias e para o 

Sistema Único de Saúde (SUS). A obesidade é simultaneamente considerada 

como DCNT e fator de risco (FR) modificável para as demais DCNT e o 

Ministério da Saúde (MS) instituiu a Linha de Cuidado da Obesidade (LCO) 

como parte da Rede de Atenção à Saúde (RAS) de DCNT. Compreender como 

a obesidade é abordada no âmbito dessa RAS, bem como suas 

especificidades em relação às DCNT, pode contribuir para problematizar os 

desafios e as alternativas encontradas por gestores e profissionais no cotidiano 

da assistência à saúde. Objetivo: Analisar no âmbito da atenção básica (AB) as 

implicações da implantação da LCO, como parte da RAS de DCNT, para a 

gestão da saúde em município do Estado do Rio de Janeiro (ERJ), 

considerando as especificidades da obesidade Método: Foram utilizados como 

fontes de informação documentos do MS e do governo do ERJ, entrevistas 



semiestruturadas com gestores e profissionais de saúde e formulário eletrônico 

destinado às unidades de saúde do município. A análise fundamenta-se nas 

dimensões das ideias, do contexto institucional e de gestão e do desenho 

operacional de organização da LCO proposto pelo MS. Resultados: foram 

identificados instrumentos de política distintos destinados aos gestores e 

profissionais de saúde. A abordagem da obesidade nos documentos 

destinados aos gestores prioriza a perspectiva da doença e os destinados aos 

profissionais de saúde ressalta a concepção da obesidade como FR. As 

implicações para gestão relacionam-se aos próprios critérios estabelecidos 

pelas normativas e instrumentos de gestão para classificar os usuários e definir 

a elegibilidade para a realização da cirurgia bariátrica. O município não conta 

com nutricionistas nas unidades de saúde da família e nem no Núcleo de apoio 

à saúde da família (NASF), aspecto que pode comprometer a organização da 

LCO. Não foi relatada a existência de protocolos e fluxos de atendimento 

definidos. A obesidade quando considerada como FR para DCNT, concepção 

apresentada tanto nos documentos destinados aos profissionais de saúde que 

atuam no SUS, como nas entrevistas, é pouco problematizada e tratada como 

objeto específico das ações, não tendo visibilidade como problema prioritário 

na AB, exceto por profissionais de nutrição. O fato da obesidade se expressar 

no corpo de forma distinta de outras DCNT e de demandar equipamentos e 

contexto físicos adequados, incluindo mobiliário e estrutura do espaço físico, 

tem implicações específicas para a gestão. Conclusão: a construção da LCO 

ainda desafia a gestão municipal e demanda rearranjos na AB, especialmente 

na composição dos NASF, na adequação dos espaços físicos e na qualificação 

da gestão visando o aprimoramento dos fluxos da RAS. 
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Introdução: A exposição à publicidade de alimentos não saudáveis na televisão 

(TV) é umas das causas do aumento do excesso de peso e das doenças 

crônicas não transmissíveis. Mesmo exposições agudas são capazes de 

influenciar as escolhas alimentares de indivíduos, independentemente da faixa 

etária, porém mais intensamente de crianças e adolescentes. Uma abordagem 

vem sido utilizada por países para monitorar a frequência e nível de exposição 

à publicidade de alimentos não saudáveis desenvolvida pela Rede 

Internacional para Pesquisa, Monitoramento e Ações de Apoio para 

Alimentação e Obesidade/Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (International 

Network for Food and Obesity/Non-communicable Diseases (NCDs) Research, 

Monitoring and Action Support - INFORMAS). Objetivo: Analisar e monitorar os 

aspectos abusivos da publicidade de alimentos e bebidas nos três principais 



canais da televisão aberta brasileira de acordo com o protocolo do INFORMAS. 

Metodologia: A programação dos três principais canais da TV aberta (Globo, 

SBT e Record) foi gravada em oito dias não consecutivos de abril de 2018. Um 

total de 432 horas de programação foi gravado (144h/canal, das 6h às 00h por 

dia). Por meio de um questionário eletrônico (baseado no protocolo do 

INFORMAS, na Resolução nº 163 do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e no Código de Defesa do Consumidor), as 

informações de cada peça publicitária de alimentos foram coletadas a respeito 

dos aspectos abusivos da publicidade. Os alimentos e bebidas foram 

categorizados de acordo com o sistema NOVA de classificação de alimentos. 

Resultados: Foram identificadas 7.991 propagandas, das quais 11,05% eram 

de alimentos ou bebidas. Das propagandas de alimentos ou bebidas, 90,77% 

continham pelo menos um alimento ultraprocessado. Dessas, 10,12% eram 

direcionadas especificamente ao público infantil e 75,38% ao público em geral 

(incluindo crianças). Quanto aos aspectos abusivos da publicidade de 

alimentos ultraprocessados, 45,74% empregavam excesso de cores, 14,14% 

utilizavam personagens infantis e 14,14% apresentavam desenhos ou 

animações para atrair crianças. Além disso, 4,00% apresentavam mensagem 

que favorecia ofensa ou discriminação e 1,06% induzia sentimento de 

inferioridade em adolescentes caso não consumissem o produto publicizado. 

Por fim, 97,62% das propagandas induziam o consumidor a se comportar de 

forma prejudicial à saúde e 89,57% não apresentavam informação adequada e 

clara. Conclusão: A pesquisa mostra que a publicidade de alimentos na TV 

aberta brasileira é marcada por alimentos ultraprocessados e práticas abusivas 

para persuadir o consumidor, favorecendo hábitos alimentares não saudáveis. 
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Introdução: O Brasil tem vivenciado mudanças importantes nos hábitos 

alimentares nas últimas décadas, o que têm causado impactos na saúde e 

qualidade de vida da população, além de aumento da demanda nos serviços 

de saúde. Sendo assim, a avaliação rotineira do crescimento e 

desenvolvimento na atenção básica constitui medida importante para a 

promoção da saúde e a prevenção de doenças, permitindo o acompanhamento 

e o desenvolvimento de ações educativas a fim de reduzir o excesso de peso e 

os seus agravos. Objetivos: Realizar orientações de prevenção de doenças 

relacionadas aos desvios do peso corporal em crianças e adolescentes, 

adscritos a um centro de saúde da prefeitura municipal de Belo Horizonte, 

Minas Gerais. Metodologia: A atividade foi realizada em um centro de saúde da 

regional norte de Belo Horizonte durante o mês de outubro de 2017. Visando 

melhorar aspectos relacionados à humanização e acolhimento, além de incluir 

características lúdicas às atividades, a equipe de saúde e acadêmicos de 

enfermagem realizaram as atividades fantasiados. Foram atendidas crianças e 

adolescentes na faixa etária entre 0 a 18 anos de idade. Realizou-se 

mensuração de peso, altura, dados vitais, calculo de IMC por idade, e conferiu-

se o cartão de vacinação das crianças. Após a avaliação das crianças e 



adolescentes, os acompanhantes e participantes receberam orientações sobre 

saúde, e caso houvesse necessidade, era realizado o encaminhamento para 

profissionais do próprio serviço. Resultados: Avaliou-se 35 crianças e 

adolescentes entre 02 e 15 anos. Sendo 65,7% do sexo feminino. Nenhuma 

apresentou alteração na pressão arterial e ou dados vitais aferidos. Foi 

realizado o cálculo do Z-IMC específico para o público e idade, resultando em 

27 indivíduos com dados completos, destes 15 apresentaram peso adequado, 

e 11 excesso de peso, desses 6 apresentaram obesidade, sendo 5 do sexo 

feminino e 1 masculino. Apenas uma criança apresentou-se abaixo do peso 

para a idade e sexo.  Conclusões: Os resultados demonstram um número 

considerável de crianças e adolescentes com excesso de peso. Esse dado está 

em consonância com a atual transição nutricional do Brasil, demonstrado 

através do número expressivo de indivíduos com excesso de peso. Esse 

fenômeno ocorre devido à presença concomitante de doenças infecciosas e 

desnutrição, doenças crônicas, sobrepeso e obesidade, e seus fatores de risco, 

estando essas últimas ligadas à mudanças na alimentação, com a crescente 

oferta de alimentos industrializados, e do acesso a alimentos caloricamente 

densos e mais baratos e, ainda, à redução da atividade física regular. A 

transição nutricional representa um desafio para a atenção nutricional na APS 

(FITTIPALDI, BARROS e ROMANO, 2017; MENDES, 2011), e exige ações de 

prevenção à saúde como a realizada. É importante que ações como esta sejam 

realizadas rotineiramente nos serviços de saúde, bem como intervenções 

educativas que incentivem a alimentação adequada e atividade física. 
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Alimentação equilibrada e saudável é de suma importância em todas as fases 

da vida. No período da adolescência há mudanças fisiológicas que implicam 

em maior gasto energético e metabolismo mais intenso. O Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE), foi criado para atender as escolas públicas e 

garantir o direito aos estudantes em ter acesso a alimentação em âmbito 

escolar. Nessa fase, o acompanhamento da ingestão alimentar é 

imprescindível para saúde desses jovens. Objetivou-se avaliar a aceitabilidade 

da merenda escolar entre alunos do ensino fundamental em uma escola 

municipal de Conselheiro Lafaiete, MG. O presente estudo trata-se de uma 

pesquisa transversal, cuja amostragem de conveniência foi obtida entre alunos 

de ambos os sexos, de 14 a 16 anos de idade, matriculados na escola 



municipal em período integral. A aceitabilidade da merenda escolar foi avaliada 

através das respostas obtidas pelo teste da escala hedônica facial mista de 5 

pontos, conforme recomendação do PNAE, sendo consideradas bem aceitas 

as preparações que atingirem aceitabilidade igual ou maior que 85% nas 

expressões “gostei” e “adorei”. Os pais/responsáveis autorizaram a 

participação dos alunos no estudo mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e os alunos assinaram o Termo de 

Assentimento consentindo sua participação. O projeto foi aprovado pelo Comitê 

de Ética da Faculdade Santa Rita. Os dados foram apresentados em 

frequência relativa obtida pelo software Microsoft Office Excel®, de 2007.  Dos 

77 alunos participantes, 53,2% eram meninos e 46,7% eram meninas. Ao todo 

foram avaliados dez pratos oferecidos pela escola. Os pratos principais 

apresentaram resultados menores que 85%, e em ordem decrescente foram: 

carne de frango em iscas (75,00%), carne bovina cozida em cubos (66,67%), 

linguiça de frango assada (50,00%), almôndega (38,09%) e ovos mexidos 

(20,00%). Dentre os acompanhamentos: o arroz branco cozido obteve uma boa 

aceitabilidade com 90,00%, porém o feijão preto cozido obteve 50,00%.Nos 

acompanhamentos, o purê de abóbora moranga obteve 24,00% de aceitação. 

Já entre as saladas : aquelas com espinafre cru e de alface com tomate  

tiveram aceitação de 25,00% e 50%, respectivamente. Observou-se que os 

alunos dessa escola apresentaram baixa aceitabilidade pela merenda ofertada, 

sendo o arroz branco a única preparação bem aceita, toda as demais 

obtiveram resultados inferiores a 85%. O cardápio da escola apresenta um bom 

planejamento, mas os resultados demonstram que é necessário buscar 

incentivos para melhorar a aceitabilidade da merenda, como a incorporação de 

atividades educativas relacionadas à nutrição, melhoria nas técnicas de 

preparo dos alimentos, e incentivo aos estudantes a conhecerem novos 

alimentos e sua importância para saúde. 
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Sabendo-se que a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) ocupa posição 

estratégica na promoção da alimentação adequada e saudável, ainda percebe-

se o predomínio de métodos expositivos e verticais de intervenção educativa, 

não favorecendo a construção ativa do sujeito. Diante disso, foi considerado o 

método intuitivo proposto por Pestalozzi como metodologia alternativa e 

inovadora para as ações de EAN, o qual tem como princípio que a consciência 

do educando se forma por meio de experiências e a utilização de julgamento 



próprio como meio de construção do conhecimento. Nesse contexto, objetivou-

se aplicar a metodologia expositiva e a metodologia inovadora (método 

intuitivo) para realizar EAN e buscar compreender como o conhecimento foi 

construído a partir delas. A pesquisa teve caráter qualitativo-descritivo, 

delineada por meio de um estudo de caso desenvolvido em duas instituições 

de apoio social no município de Lavras-MG. Nestas foram realizadas ações de 

EAN, baseadas no Guia Alimentar para a População Brasileira (GAPPB, 2014), 

com 246 crianças e adolescentes com faixa etária entre 5 e 16 anos. 

Inicialmente os participantes foram alocados em grupos diferentes sendo que 

um grupo participou das intervenções que utilizaram o método expositivo 

(palestra) e o outro grupo das intervenções que usaram o método intuitivo, 

abordando os mesmos temas das palestras, porém, de forma mais ativa e 

dinâmica, seguido por uma roda de discussão. Ao final dessa etapa, fez-se o 

cruzamento de forma que os alunos participantes de uma determinada 

metodologia, participassem da outra. Posteriormente às intervenções, como 

estratégia de pesquisa, foi utilizada a entrevista semi-estruturada, composta 

por 9 perguntas, a qual foi aplicada em 76 educandos, selecionados por 

acessibilidade. A análise dos dados foi realizada por meio de análise de 

conteúdo proposta por Bardin (2011). Foi possível observar que durante a 

aplicação das metodologias, os sentimentos positivos prevaleceram e em 

alguns casos houve preocupação em relação ao consumo de produtos 

ultraprocessados. De acordo com os participantes, as intervenções levaram ao 

aprendizado sobre alimentação, ato de cozinhar, higiene pessoal e de 

alimentos, locais ideias para se alimentar, influência da mídia no poder de 

compra e no comportamento alimentar, os tipos de alimentos, de acordo com a 

classificação do GAPPB, e os prejuízos causados pela alta ingestão de 

ultraprocessados. Em relação ao tipo de metodologia, 56 educandos disseram 

ter gostado mais das ações de EAN com método intuitivo e apontaram como 

justificativa as atividades terem sido realizadas ao ar livre, puderam participar 

ativamente, manusear os alimentos, além de se sentirem mais confortáveis 

para dialogar sobre o tema proposto. Os resultados apontaram também que a 

maior parte dos participantes afirmaram que algo mudou na sua alimentação 

após as intervenções, destacando o aumento da ingestão de alimentos in 

natura em detrimento dos produtos ultraprocessados. Portanto, conclui-se que 

ambas as metodologias proporcionaram a construção do conhecimento 

entretanto, o método intuitivo demonstrou maior aceitação pelos participantes 

além de ter sido mais efetivo na construção do conhecimento. 
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A alimentação é uma das necessidades mais importantes para o 

desenvolvimento do ser humano, não apenas sob o ponto de vista biológico, 

mas sob os aspectos sociais, psicológicos e econômicos. Uma alimentação 

saudável e variada deve ser iniciada desde a menor infância, a fim de garantir 

saúde e prevenir doenças. Esse processo está presente em todas as fases da 

vida, mas na infância e adolescência é onde os hábitos alimentares são 

formados. Portanto, uma relação harmoniosa e reflexiva com o alimento deve 

ser estimulada desde a infância de modo que uma relação positiva com a 

alimentação seja construída desde a tenra idade. O objetivo deste trabalho foi 

realizar ações de Educação Alimentar e Nutricional por meio de oficinas 

educativas com crianças em idade escolar de uma associação do bairro de 

Nova Viçosa, Viçosa MG. Foram realizadas 7 oficinas de alimentação e 



nutrição com 17 crianças, utilizando-se de métodos ativos de aprendizagem, 

sendo elas elaboradas de acordo com os pilares da educação propostos por 

Jacques Delors:  Aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a conviver e 

aprender a fazer. Para cada oficina foi construído um plano de ação que 

continha os objetivos de aprendizagem, as metodologias e o processo de 

avaliação. Este plano foi construído com o auxílio da nutricionista da 

associação, dos professores e com participação efetiva das crianças. O 

primeiro pilar trabalhado foi o aprender a conhecer e nele as crianças exercem 

de forma prazerosa a atenção e o pensamento sobre o nome, sabor e textura 

dos alimentos. Aprender a ser é o segundo pilar e tem o objetivo de estimular a 

criatividade e desenvolver o pensamento autônomo por meio de dinâmicas que 

valorizam o intelectual de cada um. O pilar aprender a conviver é essencial, 

pois é nele que se aprende a viver e respeitar as diferenças e é por isso que as 

dinâmicas em grupo tem esse pilar como objetivo. O conhecimento a respeito 

de uma alimentação saudável foi consolidado junto com as crianças por meio 

de metodologias ativas, onde as crianças guiadas pela proposta da atividade, 

estreitaram relações com os alimentos e seus sabores, despertando o 

interesse em realizar preparações, feitas por elas e partindo sempre de suas 

sugestões, a fim de tornar todo o processo participativo e interativo, para que 

cada criança pudesse expor suas preferências e curiosidades. De acordo com 

as avaliações feitas ao final de todas as oficinas, as crianças relataram que se 

sentiram seguras para experimentar os alimentos propostos e que gostaram do 

que foi ofertado. Uma vez que essas crianças são institucionalizadas e 

realizam as refeições no ambiente da APOV, é notório que as crianças 

aumentaram a curiosidade e o desejo de experimentar todos os alimentos 

servidos e cada vez mais se interessam pelo que é saudável.  Conclui-se 

então, que ações educativas de alimentação e nutrição desenvolvidas por meio 

de métodos ativos de aprendizagem em que as crianças são protagonistas no 

processo de escolha e preparação dos alimentos tem impacto positivo na 

aceitação e na relação das mesmas com os alimentos. 
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Introdução: Atualmente, os pré-escolares e escolares apresentam um padrão 

de consumo alimentar marcado por alimentos de baixo valor nutricional, com 

excesso de açúcares, sódio, gorduras e deficiência de fibras e micronutrientes, 

típicos de alimentos ultra processados. Aliado a isso, dados da Pesquisa de 

Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico, de 2017, indicam aumento de sobrepeso e obesidade nessa faixa 

etária. Assim, a escolha de alimentos industrializados deve ser precedida de 

uma avaliação das informações dos rótulos, conduta pouco comum entre 

consumidores. Portanto, a discussão dessa temática com as crianças pode 

favorecer maior familiarização em conhecer as informações dos rótulos e 



aumentar a possibilidade de escolhas mais saudáveis. Objetivo: Promover 

educação alimentar e nutricional e conhecimento da rotulagem de alimentos 

para crianças de até 10 anos do colégio Centro Educacional Mundo Mágico. 

Metodologia: As atividades ocorreram no período escolar com crianças de 2 a 

10 anos nas duas unidades de um colégio particular no município de Alfenas-

MG, sendo as atividades adaptadas de acordo com a idade, sendo separados 

dois grupos, um com crianças de 2 a 5 anos e outro de 6 a 10 anos. 

Metodologias lúdicas foram usadas para promover a construção do 

conhecimento sobre alimentação e nutrição e rotulagem de alimentos, de forma 

prazerosa. Os encontros foram realizados semanalmente tendo enfoque inicial 

na alimentação saudável, de forma a despertar a atenção e o interesse das 

crianças. Gradativamente introduziu-se o tema relativo à rotulagem. 

Desenvolveu-se com o público de 2 a 5 anos, atividades como roda de 

conversa para levantamento de dados relativos às suas preferências e 

aversões alimentares, cantigas de roda sobre alimentação saudável, desenhos 

para identificação dos alimentos considerados por eles saudáveis ou não, além 

de jogo da memória de hortaliças e frutas. Já com as crianças de 6 a 10 anos, 

inicialmente aplicou-se um questionário para identificar os alimentos mais 

consumidos, posteriormente trabalhou-se com demonstração das quantidades 

de sódio, gorduras e açúcares de alimentos industrializados e vídeos 

comentados, como os relativos ao processo de fabricação da bala e embutidos. 

Resultados: As crianças manifestaram interesse em expressar seus hábitos e 

preferências alimentares, interagindo espontaneamente, por meio das 

exposições de suas vivências e de questionamentos frequentes. Na atividade 

de exposição das quantidades de sódio, gordura e açúcares de alimentos 

industrializados como refrigerante, macarrão instantâneo e sorvete, as crianças 

demonstraram desconhecer a composição dos produtos, como exemplificado 

por uma criança que exclamou: “Nossa, pensei que sorvete não tinha gordura, 

que era só o leite, a fruta e o açúcar” (Aluno A). Outra colocação interessante 

foi: “Vou falar pra minha mãe, que tem muito açúcar nas coisas!” (Aluno B). O 

que reforça a necessidade de expandir o conhecimento em ralação à rotulagem 

de alimentos e aos malefícios do consumo excessivo de sódio, gorduras e 

açúcares. Conclusão: Após a análise das atividades realizadas, percebeu-se 

que as crianças se interessaram pelo conteúdo proposto, conhecendo um 

pouco mais sobre alimentos, em especial, os industrializados e as informações 

presentes nos rótulos, podendo disseminar as informações entre os familiares. 
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INTRODUÇÃO: A carne vermelha é considerada uma das melhores fontes de 

proteínas de alto valor biológico, sendo também fonte de vitaminas do 

complexo B e minerais de alta biodisponibilidade como ferro e zinco. Apesar de 

seus benefícios, seu consumo exagerado pode ser prejudicial à saúde, de 

acordo com a Organização da Agricultura e Alimento das Nações Unidas, cerca 

de 70% das doenças crônicas não transmissíveis podem ser derivadas do 

consumo excessivo de alimentos de origem animal, exemplo são as doenças 

cardiovasculares e cânceres. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

classificou a carne vermelha como “provável” carcinógeno e as carnes 

processadas no grupo 1 de carcinogênicos, os quais já há evidência de ligação 

com o câncer. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Mato Grosso é o segundo estado 

que mais consome carne com excesso de gordura. A recomendação da OMS 

para o consumo de carne vermelha é que seja ingerida até 500g por semana, 



podendo ser substituída pelas carnes brancas, ovos e outras combinações de 

alimentos com valor proteico semelhante, como arroz com feijão. 

 

OBJETIVO: Avaliar a adequação do consumo de carne vermelha na população 

mato-grossense. 

 

MÉTODOS: Estudo transversal, utilizando dados do consumo per capita de 

alimentos da Pesquisa de Orçamento Familiar 2008/2009, referentes ao estado 

de Mato Grosso. Para avaliar o consumo, a carne vermelha e a carne 

processada foram identificadas por meio da codificação utilizada na pesquisa e 

classificados de acordo com o livro de Análise do Consumo Alimentar Pessoal 

no Brasil, as mesmas foram separadas em dois grupos, um sendo carnes 

vermelhas (bovina, suína, cordeiro), e o outro como carnes processadas 

(salsicha, presunto, bacon, enlatadas). Analisou-se a quantidade per capita de 

carne disponível para consumo pela população, estratificando de acordo com a 

fonte do alimento. Utilizou-se o programa STATA 13.0 para a realização das 

estatísticas descritivas e levantamento de dados. O consumo adequado foi 

avaliado considerando como referência a recomendação proposta pela OMS 

que estipula o consumo de até 500g de carne vermelha por semana (ou, em 

média, 71,42g/dia). 

 

RESULTADOS: Foi observado que 82% dos indivíduos consomem carne 

vermelha, sendo em média de 195,21g/dia, 47,18% a mais que a nível nacional 

que é de 132,18g/dia. Em contrapartida, o consumo de carnes processadas foi 

observado em 18,51% da população mato-grossense, sendo menor que o 

consumo ema nível nacional (30,32%).  O consumo adequado foi realizado por 

44,30% da população brasileira e 31,14% dos mato-grossenses, sendo mais 

frequente entre as mulheres e. Em Mato Grosso (37,61% vs 24,61%) 

comparadas aos homens. 

CONCLUSÃO: O consumo de carne vermelha na população mato-grossense 

excede as recomendações da OMS, o que é preocupante pois os torna uma 

população de risco para o aumento da prevalência de doenças como as 

cardiovasculares e cânceres. 
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Introdução: As escolas apresentam um papel importante na formação de 

hábitos alimentares saudáveis, uma vez que os adolescentes passam boa 

parte do tempo neste ambiente. Algumas estratégias como o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), contribuem para a diminuição da 

fome, ao mesmo tempo em que possibilita e estimula o consumo de alimentos 

saudáveis e estimula a formação de hábitos alimentares adequados entre 

alunos que frequentam escolas públicas. Em contrapartida a existência das 

cantinas escolares contribui para o consumo excessivo de alimentos 

ultraprocessados (AUP) contribuindo, para hábitos alimentares inadequados.  

Objetivo: Identificar os fatores associados a adesão a alimentação escolar e 

compra de alimentos da cantina escolar. 

Métodos:  Esta pesquisa utilizou dados provenientes do Estudo de Risco 

Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA), com adolescentes com idade 

entre 12 e 17 anos que frequentavam escolar públicas e privadas. Para o 



estudo foram utilizados dados dos blocos de informações sociodemográficos, 

trabalho e emprego e hábitos alimentares respondido pelos adolescentes. Além 

disso, foi utilizado dados sobre o tipo de escola, turno que estuda e localização 

do município. Modelos de regressão logística foram utilizados e o nível de 

significância de 5% foi adotado para as adotado para todas as análises 

(p<0,05). 

Resultados: Foram avaliados 74.598 adolescentes, 55,3% do sexo feminino e 

71,5% matriculados em escolas públicas. O consumo regular de alimentação 

escolar (15,7%) foi maior entre adolescentes de 16 e 17 anos (OR: 1,44/ IC 

95%: 1,04-1,99), que estudam em escolas públicas (OR:1,99; IC 95%:1,49-

2,66), que trabalham (OR:1,25; IC 95%:1.09-1,43) e pertencentes as categorias 

de baixa (OR: 1,44; IC 95%: 1,05-1,97) e média do proxy de riqueza (OR:1,25; 

IC 95%: 1,02-1,55). A compra regular de lanches da cantina escolar (48,7%), 

por sua vez, foi mais frequente entre adolescentes do sexo feminino (OR: 1,16; 

IC 95%: 1,06-1,26), que estudam em escolas particulares (OR: 2,74; IC 95%: 

2,14-3,52) e pertencentes as categóricas de média (OR: 1,42; IC 95%: 1,12-

1,78) e alta do proxy de riqueza (OR:1,47; IC 95%: 1,09-1,98). 

 

Conclusão: A adesão à alimentação escolar neste estudo está distante de 

atender a universalidade do PNAE, sendo maior entre adolescentes mais 

velhos, que trabalham e de baixo nível socioeconômico. A prevalência de 

compra de alimentos da cantina escolar foi alta, sendo maior entre estudantes 

do sexo feminino e com maior nível socioeconômico, mostrando a importância 

da legislação no âmbito nacional que regulamente os alimentos 

comercializados nestes espaços, sobretudo em escolas privadas. 
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Introdução: O aleitamento materno é uma prática essencial para mãe e filho, 

devendo ser iniciado logo após o nascimento e estendido de forma exclusiva, 

na alimentação da criança, até o sexto mês de idade. No entanto, crianças com 

microcefalia apresentam atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e isto 

pode causar alterações motoras e cognitivas, afetando diretamente os 

mecanismos corporais como sucção e deglutição. Estas dificuldades podem 

levar ao desmame precoce e interferir no estado nutricional destas crianças. 

Objetivo: Avaliar a associação do aleitamento materno com o estado nutricional 



de crianças com microcefalia. Métodos: Estudo transversal analítico do tipo não 

probabilístico, com crianças de 0 a 2 anos de idade, com diagnóstico de 

microcefalia atendidas em um Centro de Referência em 

Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação, em São Luís – MA, 

realizado de janeiro à abril de 2018. Os dados clínicos, antropométricos e 

alimentares das crianças foram coletados por meio do Inquérito Nutricional 

para crianças menores de cinco anos de idade do Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (SISVAN). Os dados foram tabulados no programa 

Excel 2010® e analisados no Stata versão 14.0. As variáveis categóricas foram 

descritas por frequências absolutas e relativas e as contínuas em média e 

desvio padrão.  Para verificar a possível associação entre o aleitamento 

materno e o estado nutricional foi utilizado o teste Qui-quadrado, levando-se 

em consideração o valor de p<0,05. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da Universidade Ceuma sob protocolo de nº 2.363.32. 

Resultados: Foram analisados dados de 74 crianças, cuja média de idade foi 

de 22,93±7,15 meses e com prevalência igual para ambos os sexos (50,00%). 

A maior parte (43,24%) das crianças mamou até os 6 meses de idade. Quanto 

ao tempo de Aleitamento Materno Exclusivo (AME), a maioria não o fez 

(60,81%) até os 6 meses de idade. Dentre os que praticaram o AME (39,19%), 

a maior parte (37,84%) o fez em menos de 1 mês. Dentre as crianças que não 

tiveram AME até os 6 meses de idade, observou- se maior prevalência do Peso 

por Idade (P/I) para baixo peso (60,00%), Estatura por Idade (E/I) baixa 

estatura (55,17%), Peso por Estatura (P/E) (62,22%) e Índice de Massa 

Corpórea por Idade (IMC/I) (57,78%) para eutrofia e o Perímetro Cefálico por 

Idade (PC/I) abaixo do esperado (84,44%). Já entre as crianças que tiveram o 

AME até os 6 meses, prevaleceu o P/I (44,83%) e E/I (55,17%) adequados, P/E 

(44,83%) e IMC/I (41,38%) para magreza e o PC/I abaixo do esperado 

(75,86%). Conclusão: Verificou-se que grande parte das crianças mamaram até 

os 6 meses, no entanto o tempo AME foi reduzido. Entre as que estavam em 

AME o estado nutricional foi adequado para os parâmetros P/I, E/I e das que 

não estavam em AME foi adequado para os parâmetros P/E e IMC/I, quanto ao 

PC/I este apresentou crescimento abaixo do esperado para ambos. Não houve 

associação estatística significativa entre o aleitamento materno e o estado 

nutricional das crianças com microcefalia. 
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INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é fundamental para a saúde da criança, 

devido sua importância nutricional, presença de fatores imunológicos, além de 

promover o fortalecimento do vínculo entre mãe e filho. O mesmo é essencial 

até os seis meses de vida, proporcionando à criança crescimento e 

desenvolvimento adequado. Também traz benefícios para mãe como 

aceleração da perda de peso e menor incidência de câncer de mama e ovário. 

Apesar de muitos benefícios, a adesão a essa prática ainda é baixa. Entende-

se por desmame precoce a introdução de qualquer tipo de alimento na dieta de 

uma criança na qual estava em aleitamento materno exclusivo. Existem 

diversos fatores que influenciam o ato de amamentar e que podem trazer 

prejuízos para a saúde do lactente. OBJETIVOS: Identificar os fatores 

relacionados ao desmame precoce antes dos seis meses de vida da criança. 

MATERIAIS E MÉTODOS: O presente trabalho trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica com abordagem qualitativa, desenvolvida através do método 

revisão integrativa. Para levantamento das informações na literatura realizou-se 

uma busca nas bases de dados Lilacs, Google acadêmico e Scielo no período 



de maio de 2018, com cruzamento dos descritores: aleitamento materno and 

desmame and lactente. Sendo os critérios de inclusão: recorte temporal dos 

últimos 5 anos, estar disponível na íntegra e no idioma português. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: De acordo com os artigos estudados, as 

nutrizes tinham conhecimentos sobre a importância do leite materno, 

entretanto, não houve uma efetivação na manutenção do aleitamento materno 

exclusivo até o sexto mês de vida das crianças. Entre os principais fatores 

relacionados ao desmame precoce estavam a dificuldade de pega da mama, 

trauma mamilar, orientação familiar, retorno ao trabalho e uso de chupetas. O 

mito de que o leite não atente às necessidades do bebê, por ser fraco, apoia-se 

no fato de o bebê mamar e aparentar não estar satisfeito. A introdução de 

alimentos complementares como leite de vaca, chás, sucos e água pode afetar 

na produção do leite, uma vez que, ao sugar menos o seio, a fabricação do 

leite torna-se menos eficiente (Brasil, 2015). Biologicamente, as mães 

produzem leite suficiente. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O desmame precoce é 

um problema de saúde pública que compromete o desenvolvimento e 

crescimento da criança, trazendo prejuízos na saúde do lactente que 

repercutirá ao longo da sua vida. O desmame deve acontecer quando a criança 

se mostrar pronta para aceita-lo, não sendo apenas uma escolha da mãe. A 

introdução de outros alimentos além do leite materno deve levar em 

consideração a maturidade fisiológica e neuromuscular do lactente. Portanto, 

torna-se necessário que os profissionais da área da saúde realizem 

orientações necessárias desde o pré-natal, proporcionando mais segurança às 

mães, aumentando a adesão da amamentação exclusiva até os seis meses. 
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INTRODUÇÃO: O ingresso na universidade é caracterizado por intensas 

mudanças na vida do estudante e, muitas vezes, marca o momento em que o 

mesmo terá que se responsabilizar por sua alimentação, levando a alterações 

do comportamento alimentar. O estilo de vida e as situações peculiares do 

meio acadêmico podem levar à maior procura por alimentos fora do domicílio e 

para muitos estudantes o restaurante universitário constitui a opção mais 

acessível. A prática de se alimentar fora do domicílio tem repercussão direta na 

saúde e está relacionada tanto ao aumento do consumo de alimentos de baixo 

teor nutricional e elevado valor energético, quanto ao baixo consumo de frutas, 

verduras, legumes e cereais integrais. Tais características da dieta tem sido 

associadas ao aumento do risco cardiovascular em longo prazo.  



OBJETIVO: Caracterizar os alimentos mais consumidos no almoço por 

estudantes universitários.  

MÉTODOS: Estudo transversal, com universitários de 16 a 25 anos de idade, 

participantes do Estudo Longitudinal sobre Estilo de Vida e Saúde em 

Estudantes Universitários (ELESEU), que ingressaram nos cursos de 

graduação de período integral em uma universidade pública na região Centro-

Oeste do Brasil, em 2016 e 2017. Os dados socioeconômicos foram coletados 

por questionário autoaplicado. O consumo alimentar foi estimado por meio da 

aplicação de recordatório de 24 horas, sendo o almoço definido como a 

refeição consumida entre 11:00h e 14:00h. Os 283 itens alimentares citados na 

ocasião do almoço foram organizados em 35 grupos alimentares, com base 

nas características nutricionais e frequência de relato. Estimou-se a frequência 

de consumo de cada alimento/grupo. A classe econômica foi avaliada 

utilizando o Critério de Classificação Econômica dos Estudos da População 

Brasileira e classificada em 2 categorias: “A e B” e “C, D e E”. As análises dos 

dados foram realizadas no software Stata, versão 11.0. Este estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Júlio 

Müller, sob parecer nº 1.006.048.   

RESULTADOS: Foram avaliados 685 estudantes, desses 678 realizaram o 

almoço e 50,3% eram do sexo feminino.  Os alimentos mais frequentemente 

referidos no almoço foram: arroz (82,6%), feijão (69,0%), carne bovina (54,3%), 

verduras e legumes (52,6%), sucos e refrescos (29,2%), doces (27,3%) e frutas 

(11,5%). Esses resultados apresentaram sutil variação entre as categorias de 

sexo, faixa etária e classe econômica, com a inversão na posição de alguns 

grupos alimentares. Os universitários do sexo masculino apresentaram maiores 

proporções de consumo dos grupos alimentares (arroz, feijão, carne bovina e 

verduras e legumes) quando comparados com o sexo feminino, assim como 

aqueles com idade igual ou superior a 20 anos quando comparados com os 

menores de 20 anos e também os estudantes pertencentes as classes 

econômicas “C, D e E” quando comparados com as classes “A e B”.  

CONCLUSÃO: O consumo alimentar dos universitários no almoço foi 

caracterizado por hábitos tradicionais da alimentação da população brasileira 

associados ao consumo de alimentos processados de alta densidade 

energética e de bebidas com adição de açúcar. 
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INTRODUÇÃO: O desjejum é uma das três principais refeições do dia, sendo 

definida como a primeira refeição consumida pela manhã. O consumo dessa 

refeição está associado a aspectos positivos em relação ao rendimento 

escolar, desempenho de memória, função cognitiva, ingestão adequada de 

nutrientes e consumo de alimentos protetores de doenças crônicas não 

transmissíveis. Além disso, as escolhas alimentares adequadas fazem com que 

o desjejum tenha um excelente impacto na qualidade da dieta. Os hábitos 

alimentares dos estudantes universitários são influenciados por diversos 

fatores, entre eles a falta de tempo para realização regular das refeições, 

devido as atividades acadêmicas, resultando em substituições por lanches 

práticos e rápidos com alto valor calórico e pouco nutritivo. 



OBJETIVO: Caracterizar os alimentos mais consumidos no desjejum por 

estudantes universitários. 

MÉTODOS: Estudo transversal, com universitários de 16 a 25 anos de idade, 

participantes do Estudo Longitudinal sobre Estilo de Vida e Saúde em 

Estudantes Universitários (ELESEU), que ingressaram nos cursos de 

graduação de período integral em uma universidade pública na região Centro-

Oeste do Brasil, em 2016 e 2017. Os dados socioeconômicos foram coletados 

por questionário autoaplicado. O consumo alimentar foi estimado por meio da 

aplicação de recordatório de 24 horas, sendo o desjejum definido como a 

refeição consumida entre 6:00h e 8:00h. Os 166 itens alimentares citados na 

ocasião dessa refeição foram organizados em 29 grupos alimentares, com 

base nas características nutricionais e frequência de relato. A classe 

econômica foi avaliada utilizando o Critério de Classificação Econômica dos 

Estudos da População Brasileira e classificada em 2 categorias: “A e B” e “C, D 

e E”. As análises dos dados foram realizadas no software Stata, versão 11.0. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Júlio Müller, sob parecer nº 1.006.048.   

RESULTADOS: Foram avaliados 685 estudantes, desses 437 realizaram o 

desjejum e 50,2% eram do sexo masculino. Os alimentos/grupos alimentares 

mais frequentemente referidos no desjejum foram: café e chá (58,6%), 

gorduras (maionese, manteiga, margarina, requeijão) (42,1%), pão francês 

(34,6%), outros pães (31,6%), leite (22,7%), geleia de frutas (13,7%), 

achocolatado em pó (11,2%) e embutidos (10,8%) e os menos referidos foram: 

ovos (3,9%), frutas (4,8%) e fibras (aveia, linhaça, granola, cereal, sucrilhos) 

(5,5%). Esses resultados apresentaram variações entre as categorias de sexo, 

faixa etária e classe econômica, com a inversão na posição de alguns grupos 

alimentares. Os universitários do sexo masculino apresentaram as maiores 

proporções de consumo dos grupos alimentares quando comparados com o 

sexo feminino, assim como para aqueles com idade menor que 20 anos 

quando comparados com os maiores de 20 anos e também para os estudantes 

pertencentes as classes econômicas “C, D e E” quando comparados com as 

classes “A e B”. 

CONCLUSÃO: O desjejum dos universitários foi marcado por alimentos que 

caracterizam a composição dessa refeição no Brasil, contudo, apresentou a 

inserção de alimentos processados e ultraprocessados, os quais podem 

comprometer a qualidade nutricional dessa refeição. 
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Introdução 

 

A alimentação adequada e saudável introduzida desde a infância favorece o 

desenvolvimento e crescimento adequado, forma bons hábitos alimentares que 

tendem a ser mantidos na vida adulta. Todavia, fatores externos como o 

ambiente podem influenciar as práticas alimentares de crianças e adolescentes 

e contribuir para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. 

O ambiente alimentar pode ser definido como o lugar em que o indivíduo está 

inserido e os fatores que interferem e influenciam o acesso aos alimentos e as 

escolhas alimentares, tais como a disponibilidade, qualidade, marketing e 

preço. No caso do público infantil a escola é um local propício para medidas 



educativas e para o desenvolvimento de práticas alimentares saudáveis. 

Contudo, as cantinas escolares e os alimentos comercializados no entorno, 

podem competir com a alimentação saudável no ambiente escolar.  

 

Objetivo: 

 

Avaliar o ambiente alimentar de escolas públicas e privadas de ensino 

fundamental do município de Niterói. 

 

Métodos 

 

Realizou-se pesquisa observacional em 20 escolas, sendo 10 públicas e 10 

privadas, situadas no município de Niterói. A coleta de dados foi realizada por 

meio de auditoria com auxílio de um instrumento tipo check list para verificar os 

tipos de alimentos e bebidas comercializados nas cantinas e no entorno escolar 

(considerado todo estabelecimento formal e informal situado em um raio de 500 

metros do portão principal de acesso à escola). Após esta etapa, classificaram-

se os alimentos quanto ao grau de processamento, de acordo com o guia 

alimentar para a população brasileira. Os dados foram tabulados em planilha 

Excel e apresentados de forma descritiva. 

 

Resultados  

 

Observou-se 87 estabelecimentos de venda de alimentos, formais e informais, 

nos entornos das escolas. Deste total, 22 eram do comércio informal e, 65 do 

comércio formal. A maioria dos alimentos comercializados eram processados e 

ultraprocessados, principalmente guloseimas e refrigerantes, estando os 

mesmos presentes, no entorno das escolas públicas e privadas, em ambas as 

categorias de comércios. A presença de alimentos in natura foi observada 

apenas no entorno de quatro escolas que possuíam mercearias e mercados 

próximos. Contudo estes estabelecimentos também comercializavam alimentos 

processados e ultraprocessados. Quanto ao ambiente interno, nenhuma 

instituição de ensino público possuía cantina escolar. Já em relação às escolas 



privadas, nove delas possuíam cantina em seu interior que comercializavam 

suco de fruta e água mineral. Por outro lado, todas comercializavam 

guloseimas, biscoitos recheados e bebidas açucaradas. 

 

Conclusão 

 

O ambiente alimentar do entorno das escolas estudadas favorece escolhas 

alimentares não saudáveis pelos alunos. Igualmente, as cantinas das escolas 

privadas também não eram promotoras da alimentação saudável. Estes dados 

reforçam a necessidade de medidas para transformar estes ambientes em 

locais que propiciem melhor oferta de alimentos saudáveis para escolares. 
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Introdução: O excesso de peso é um problema de saúde pública urgente. 

Diversos fatores de diferentes dimensões estão implicados na sua ascensão 

mundial, entre eles características do ambiente alimentar. Objetivo: Verificar a 

associação do ambiente alimentar do consumidor, obtido por base de dados 

validada, com o excesso de peso, bem como validar informação autorreferida 

do peso de usuários do PAS de Belo Horizonte, Minas Gerais. Métodos: Este 

trabalho é resultado de Tese de doutorado do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da UFMG. Os estudos foram realizados a partir de dados de um 

ensaio comunitário controlado randomizado (ECCR), com amostra 

representativa de unidades do PAS de Belo Horizonte-MG. Foram investigadas 

18 unidades do PAS e entrevistados todos os usuários com 20 anos ou mais. 

Foram utilizados dados da linha de base, realizada por entrevista face a face e 

reavaliação com 36 meses de seguimento realizada por telefone. 

Paralelamente à linha de base do ECCR, realizou-se auditoria do ambiente 

alimentar dos estabelecimentos comerciais de frutas e hortaliças (FH) em um 

buffer de 1.600 metros entorno das unidades do PAS amostradas. Foram 

investigados os seguintes dados individuais: socioeconômicas; percepção de 

saúde; tentativas anteriores de redução de peso; tempo que frequenta o PAS; e 

realizada antropometria. Na auditoria dos estabelecimentos foram coletados 



dados do ambiente alimentar da comunidade e do consumidor. Resultados: A 

auditoria nos estabelecimentos de FH mostrou concordância de 45,7% com as 

bases de dados secundárias, sendo os sacolões os estabelecimentos mais 

encontrados (61,3%). Apesar de apresentarem elevada disponibilidade de 

alimentos saudáveis, 60,7% comercializavam alimentos ultraprocessados. A 

prevalência de excesso de peso entre os usuários na linha de base foi de 

62,6%, sendo associada à variedade de vegetais disponível no ambiente 

alimentar no entorno do PAS. A validação do peso corporal autorreferido 

mostrou que os homens apresentam relato adequado, enquanto nas mulheres 

o erro no peso foi associado à idade, sendo necessária a correção. Conclusão: 

este trabalho amplia a compreensão da complexidade que se constitui o 

ambiente alimentar e a sua relação com o excesso de peso, sendo que, o 

acesso facilitado à alimento saudável, como os vegetais, pode contribuir para 

prevenção e controle do peso corporal excessivo. Por outro lado, a validação 

de base de dados obtida por telefone permitirá a análise longitudinal deste 

resultado, possibilitando futuramente a sua confirmação. 
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Introdução: A obesidade em crianças e adolescentes é resultado de uma 

complexa interação entre variáveis individuais e ambientais. O ambiente 

alimentar possui diferentes elementos que definem os padrões de consumo 

alimentar e seus fatores determinantes. No ambiente alimentar no entorno das 

escolas, a presença de estabelecimentos de venda de alimentos pode ser um 

fator potencializador ou protetor para o excesso de peso nos alunos, 

dependendo da disponibilidade, do acesso e dos tipos de alimentos 

comercializados nestes locais.  

Objetivo: Investigar a associação entre estabelecimentos de venda de 

alimentos no entorno de escolas e a ocorrência de sobrepeso e obesidade em 

crianças e adolescentes.  

Métodos: A pesquisa incluiu artigos das bases de dados MEDLINE, EMBASE e 

SCOPUS publicados até abril de 2018.  As palavras-chave utilizadas foram: 



schools, students, adolescents, fast foods, food environment, environment 

design, restaurants, waist circumference, pediatric obesity, body mass index. 

Foram incluídos estudos com crianças e adolescentes (<19 anos) e 

investigações observacionais (estudos de coorte, estudos transversais ou 

estudos ecológicos). O título e os resumos foram lidos para verificar os critérios 

de inclusão e exclusão, em duplicata, por dois pesquisadores. O software de 

gerenciamento de referências ENDNOTE X3 foi utilizado para triagem de títulos 

e resumos. 

Resultados: Um total de 5.436 artigos foram encontrados por meio da busca 

nas bases de dados e, após a seleção completa, 28 estudos mostraram 

relação entre ambiente alimentar no entorno das escolas com sobrepeso e 

obesidade em crianças e adolescentes. A maioria das pesquisas foi conduzida 

na América do Norte, mas também houve estudos na Europa, na Ásia e na 

América Central. Os estudos analisados incluíram indivíduos de cinco a dezoito 

anos e os tamanhos amostrais variaram de 228 a 926.018 estudantes. 

Diferentes métodos para classificar, localizar e analisar os estabelecimentos de 

venda de alimentos produziram resultados mistos. A maioria dos estudos 

analisou a proximidade ou a densidade de estabelecimentos de venda de 

alimentos no entorno das escolas como medidas de exposição do ambiente 

alimentar. Dezesseis estudos encontraram associação entre a proximidade ou 

densidade de estabelecimentos no entorno das escolas com sobrepeso e 

obesidade em crianças e adolescentes, destes 12 tiveram associações 

positivas e quatro negativas. Com relação à faixa etária, observou-se que a 

maioria dos estudos avaliaram adolescentes e, destes, 41% encontraram 

associação positiva entre o ambiente alimentar no entorno das escolas e o 

sobrepeso e obesidade dos alunos. 

Conclusão: O aumento da concentração de estabelecimentos de venda de 

alimentos não saudáveis no entorno das escolas é uma preocupação para a 

saúde pública, pois pode representar uma influência negativa no consumo 

alimentar de crianças e adolescentes contribuindo para o agravamento da 

epidemia de obesidade. Estudos futuros devem considerar o uso de 

delineamentos longitudinais e a padronização das análises do ambiente 

alimentar no entorno das escolas para melhor compreensão do ambiente 

alimentar e sua influência sobre os comportamentos relacionados à saúde. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - SAÚDE COLETIVA 

 

 

ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE AMOSTRA DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 

 

Deyse Magdinier Dutra (deysemagdinier@hotmail.com) 

Polyana Romano Oliosa (polyanaromano@hotmail.com) 

Divanei Zaniqueli (divozaniqueli@hotmail.com) 

Carolina Perim De Faria (carolperim@yahoo.com) 

José Geraldo Mill (josegmill@gmail.com) 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO:O período da infância e adolescência é marcado pelo intenso 

crescimento e desenvolvimento das características físicas, psicológicas, sociais 

e emocionais, nesta fase também ocorrem mudanças na composição de massa 

corporal magra e massa corporal gorda, sendo que um baixo índice de 

adiposidade corporal pode indicar deficiências nutricionais e um alto índice de 

adiposidade corporal pode estar relacionado ao excesso de peso e a 

obesidade. A avaliação da composição corporal permite o monitoramento das 

mudanças que ocorrem durante o desenvolvimento, crescimento e maturação 

sexual, auxiliando no diagnóstico e na intervenção precoce dos riscos 

relacionados ao excesso de peso e gordura corporal.OBJETIVO: Analisar a 

composição corporal de amostra de crianças e adolescentes e identificar 

fatores associados com o % gordura corporal.  MÉTODOS: Foi realizado um 

estudo transversal, envolvendo 839 crianças e adolescentes com idades entre 

6 e 18 anos de ambos os sexos, participantes de um projeto social no 

município da Serra (ES). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 



Pesquisa em Humanos da Universidade Federal do Espírito Santo. Foram 

aferidos dados antropométricos como peso, estatura (para cálculo posterior do 

(IMC), % Gordura Corporal (%GC), massa magra, medido por meio da balança 

de bioimpedância octapolar InBody; os valores de %GC foram classificados 

conforme os critérios adotados por Lohman (1987), e estágio de maturação 

sexual propostos por Tanner (1962). Os dados foram tabulados no programa 

Excel e analisados no software SPSS 21 adotando nível de significância de 

5%, foram utilizados os testes Qui-Quadrado para comparar as proporções, o 

teste t-student e ANOVA seguida do teste de Tukey para comparar as médias. 

As váriaveis associadas ao desfecho (% GC) foram inseridas no modelo de 

regressão linear múltipla estratificado por sexo.RESULTADOS: A amostra final 

do estudo foi composta por 471 meninos e 368 meninas, com média de idade 

de 11,90 anos (DP ± 2,80), em sua maioria não brancos (85,8%). Observou-se 

que 6,3% da amostra apresentou %GC classificado como baixo, enquanto 49,1 

e 52,2% foram classificados como ótimo e moderadamente alto/alto 

respectivamente, os meninos tiveram maior média de estatura e massa magra 

e as meninas de %GC. Em relação ao IMC, 71,6% da amostra foi classificada 

como eutrófica enquanto 6,4, 13,3 e 8,6% foram classificados como baixo 

peso, sobrepeso e obesidade.Foi observado um efeito da maturação sexual em 

relação aos sexos, os meninos pós-púberes apresentaram valores menores de 

gordura corporal em relação aos outros estágios, já as meninas apresentaram 

aumento do percentual de gordura corporal à medida que se avança nos 

estágios de puberdade.As meninas também tiveram maiores %GC em todas as 

categorias puberais, quando comparadas aos meninos.Quanto ao fator 

raça/cor, os brancos apresentaram em média um maior %GC do que os não 

brancos; para a idade, o % percentual de gordura corporal diminuiu com o 

avanço da idade nos meninos e teve o efeito contrário nas 

meninas.CONCLUSÃO: Foi observada alta prevalência de crianças e 

adolescentes com %GC moderadamente alto e alto enquanto o IMC 

apresentou prevalências de excesso de peso mais baixas, os meninos 

apresentam distribuição de componentes corporais diferente das meninas. 
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Introdução 

 

O rótulo é uma ferramenta de auxílio na escolha de alimentos seguros por 

parte dos consumidores. Muitas vezes é a única comunicação entre o 

consumidor e o produto, podendo facilitar as escolhas alimentares e colaborar 

para a saúde do indivíduo. Foi demonstrado em um estudo que 43% dos 

consumidores brasileiros, no ato da compra dos alimentos, buscam nas 

embalagens informações sobre os benefícios para a saúde. É, portanto, 

fundamental que as informações apresentadas nos rótulos sejam fidedignas e 

claras. 

 

As informações nutricionais complementares são regulamentadas pela 

Resolução da Diretoria Colegiada nº 54/2012 com os termos técnicos a serem 

contidos nos rótulos de alimentos embalados, classificando-os em “baixo teor”, 

“não contém”, “sem adição”, “alto conteúdo” e “fonte”, de acordo com a 



quantidade de seus nutrientes. O principal objetivo dessa Resolução é obrigar 

as empresas a disponibilizar informações corretas dos produtos, e assim 

proteger o consumidor de informações enganosas. 

 

Objetivo 

 

Analisar a conformidade legal das informações nutricionais complementares de 

algumas categorias de alimentos de origem animal comercializados na cidade 

de Belo Horizonte/MG. 

 

Métodos 

 

Trata-se de um estudo observacional e descritivo que avaliou a qualidade dos 

dados contidos nos rótulos de produtos comumente encontrados em 

supermercados da cidade de Belo Horizonte/MG, enquadrados segundo a 

legislação no nível 3- Grupo IV (leite e derivados) e Grupo V (carnes e ovos). 

Foram analisadas 18 amostras de produtos alimentícios, de 10 marcas 

diferentes. Todos os rótulos foram analisados segundo as legislações 

brasileiras vigentes à época da coleta dos dados: Resoluções diretivas 

colegiadas números 54/12, 359/03, 360/03 e nº 269/05. Os rótulos de alimentos 

analisados foram classificados como: “conformes” quando as informações 

nutricionais complementares estavam de acordo e “não conformes” quando as 

informações nutricionais complementares estavam em desacordo em, pelo 

menos, um item das legislações em vigor. Os produtos classificados como “não 

conformes” estavam em desacordo em, pelo menos, um item das legislações 

em vigor. 

 

Resultados 

 

Os produtos de origem animal selecionados para a análise - leites longa vida, 

bebida láctea sabor chocolate, maionese, queijos processados sabor cheddar e 

prato, petit suisse, e iogurtes apresentam alta taxa de consumo entre os 

brasileiros e ficam expostos em local privilegiado nas prateleiras dos grandes 



hipermercados. Dos produtos analisados (18), 22,2% (4) não estavam de 

acordo com a legislação em vigor, como as bebidas lácteas sabor chocolate e 

os queijos processados cheddar e prato. Os demais produtos avaliados (14) 

leites, apresuntados e conservas, representaram 88,8% e estavam de acordo 

com a legislação. 

 

Conclusão 

 

As informações nutricionais complementares analisadas não atendem 

adequadamente à legislação vigente, tornando necessária uma maior 

fiscalização por parte de órgãos governamentais, além de um maior 

comprometimento dos fabricantes em disponibilizar informações idôneas nos 

rótulos de alimentos 
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Introdução: O envelhecimento populacional tem se tornado uma característica 

da população mundial o que está relacionado à maior prevalência de doenças 

crônicas, este é associado ao acúmulo de uma grande variedade de danos 

moleculares e celulares gerando uma perda gradual das reservas fisiológicas, 

declínio das funções imunológicas, tornando o indivíduo mais suscetível. Sendo 

assim a alimentação adequada é um grande colaborador para o 

envelhecimento saudável. Portanto o acompanhamento nutricional nessa faixa 

etária é de suma importância. Objetivo: Assim, o objetivo deste trabalho foi de 



avaliar o consumo alimentar de idosos de uma instituição de longa 

permanência na cidade de Juiz de Fora-MG. 

Metodologia: O consumo alimentar foi avaliado por meio de um questionário de 

frequência alimentar (QFA) construído exclusivamente para avaliação desses 

indivíduos. O QFA aplicado teve por objetivo avaliar a frequência diária, 

semanal ou mensal de frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, fontes de 

carboidratos, fontes proteicas além do consumo de água e alimentos 

processados como biscoitos (doce e salgado), refresco industrializado em pó e 

refrigerantes. A adequação foi verificada com base no manual do Ministério da 

Saúde sobre Alimentação Saudável da Pessoa Idosa. Para caracterização dos 

indivíduos foram coletados os dados de massa corporal (MC) e estatura (Est) 

para cálculo e avaliação do índice de massa corporal (IMC). Resultados: Foram 

avaliados 23 indivíduos (3 homens e 20 mulheres) com idade média de 79 

anos. As médias de MC, EST e IMC foram respectivamente 65,5(14,8)kg, 

1,53(0,10)m, 27,8(4,7)kg/m². Foi observado um consumo abaixo das 

recomendações para frutas (87%), verduras (82,6%) e legumes (100%). O 

consumo adequado de arroz e feijão foi observado em 87% e 91,3% 

respectivamente. O consumo de fontes de carboidratos (ex:macarrão, angu, 

mandioca) estava adequado em 95,7%. Em relação às fontes proteicas, 56,5% 

apresentaram consumo adequado para carnes, contudo o consumo de leite foi 

observado abaixo das recomendações em 95,7% dos indivíduos. O consumo 

inadequado de biscoito doce, biscoito salgado, refresco em pó e refrigerante 

foram respectivamente 43,5%, 53,5%, 39,1%, 8,7%. Sobre a ingestão hídrica, 

78,3% apresentaram inadequação. Conclusão: A maioria dos indivíduos 

apresentaram consumo adequado de arroz, feijão e fontes de carboidratos. 

Entretanto, o consumo de frutas, verduras, legumes, leite e água estava abaixo 

das recomendações em mais da metade dos indivíduos. Tendo em vista que 

essas inadequações alimentares podem acarretar déficits nutricionais  com 

consequente aumento da morbidade e mortalidade faz-se necessário o 

acompanhamento e aconselhamento nutricional dessa população com objetivo 

de gerar maior qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO 

  

 O aleitamento materno exclusivo (AME) é indispensável para a 

preservação de um crescimento infantil adequado, bem como para proteção 

contra cânceres de mama e ovário. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

aconselha o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, indicando a 

introdução alimentar após este período para suprir necessidades nutricionais 

(MORAES et al., 2016). Na impraticabilidade do AME, é comum a utilização de 

fórmulas infantis (FI), pois estas são capazes de suprir as necessidades da 

criança, excetuando-se os aspectos imunológicos e emocionais da mesma 

(ARAÚJO et al., 2004). 

 

OBJETIVO 

 



 Este estudo teve como objetivo analisar a viabilidade financeira de 

substitutos do leite materno. 

 

METODOLOGIA 

   

Determinou-se o volume médio de leite ingerido a partir da capacidade gástrica 

de um bebê padrão do sexo masculino do primeiro ao sexto mês de vida, 

considerando o peso no percentil 50 de peso/idade (P/I) segundo OMS (2006). 

Foram calculados o volume médio mensal consumido de FI e leite de vaca 

integral (LVI) corrigido com a adição de 3% de óleo, conforme preconizado pelo 

Ministério da Saúde (Ministério da Saúde, 2010), e as médias dos custos de 3 

opções de LVI, 3 opções de óleo e 3 opções de FI de partida com base em 6 

estabelecimentos diferentes do município de Cataguases-MG. Por fim, avaliou-

se a proporção do valor gasto em relação ao salário mínimo vigente em 2019.   

 

RESULTADOS 

 

Os gastos com FI representaram 12,60% no primeiro mês, 16,81% no segundo 

mês e 21,01% do salário mínimo do terceiro ao sexto mês, apresentando uma 

média de 18,91% do salário ao final do semestre. Obteve-se um gasto de 

2,52%, 4,30%, 4,52%, 5,18%, 4,74%, e 5,85% do primeiro ao sexto mês 

utilizando a correção do leite, e uma média ao final deste período de 4,52% do 

salário mínimo. O custo das FI foi substancialmente maior que o da diluição do 

LVI, apresentando uma diferença de 14,39%. Apesar do custo mais elevado, 

na impossibilidade do AME, é indicada sua utilização por se aproximarem mais 

do leite materno (ARAÚJO, et al., 2004).  Ademais, é contraindicada a oferta de 

LVI antes do primeiro ano de vida, pois este pode colaborar para o 

desenvolvimento de quadros alérgicos e outras doenças (Ministérios da saúde, 

2010).  

.  

CONCLUSÃO 

 



 A utilização de FI é menos viável financeiramente quando comparada ao 

método de diluição do LVI, porém esta é mais indicada, já que é adaptada à 

necessidade do bebê, na impossibilidade do AME. Todavia, apenas este é 

capaz de conferir fatores emocionais e imunológicos necessários para o 

desenvolvimento infantil ótimo. 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARAÚJO, M, F, M. et al. Custo e economia da prática do aleitamento materno 

para a família. Revista brasileira de saúde materno infantil, Recife, v.4,n.2, 

p.135-141,abr.2004. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Dez passos para uma alimentação saudável: 

guia alimentar para crianças menores de 2 anos: um guia para o profissional da 

saúde na atenção básica. 2.ed.Brasília: Ministério da Saúde, 2010.  

 

MORAES,B.A. et al. Fatores associados à interrupção do aleitamento materno 

exclusivo em lactentes com até 30 dias. Revista gaúcha de enfermagem, Rio 

Grande do Sul, v.37, p.1-10, dez.2016. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - SAÚDE COLETIVA 

 

 

ANÁLISE DE FÓRMULAS DE ESTIMATIVA DE PESO EM JOVENS 

ADULTOS 

 

 

Raíssa Marina De Freitas Rodrigues (raissarodrigues@yahoo.com.br) 

Virginia Capistrano Fajardo (virginia.fajardo.nutri@gmail.com) 

Margarete Nimer (mag_nimer@hotmail.com) 

 

 

 

 

 

Introdução: A antropometria é uma prática de mensuração das medidas 

corporais para a avaliação nutricional do indivíduo, a qual pode ser obtida por 

aferição direta ou fórmulas de estimativa. Uma fórmula amplamente utilizada é 

a de Chumlea et al. (1988) para estimativa de peso construída com população 

de americanos. Em 2008 Rabito et al. (2008)  propuseram fórmulas para 

estimar o peso com a população brasileira.  Objetivo: O presente estudo 

objetivou avaliar a concordância do peso aferido com o peso estimado por 

fórmulas. Métodos: Estudo transversal de caráter contínuo, inserido no projeto 

“Diagnóstico nutricional em adultos jovens, estudantes de nutrição da 

Universidade Federal de Ouro Preto – MG”.  A amostra é composta por 100 

adultos de 19 e 35 anos. O peso foi aferido por balança fixa. Para a estimativa 

do peso foram utilizadas as fórmulas Chumlea et al.(1988) e Rabito et 

al.(2008), que utilizam perímetro braquial, perímetro da panturrilha, perímetro 

da cintura, dobra cutânea subescapular e altura do joelho. O Teste de Bland-

Altman foi utilizado para analisar a concordância. As correlações foram 

testadas correlação de Spearman, após testada a normalidade dos dados pelo 

teste Kolmorogov-Smirnov.  As correlações foram classificadas como muito 

forte = 0,90 e forte entre 0,70-0,89. Para analisar a distribuição homogênea ou 



heterogênea da concordância de Bland-Altman foi realizada análise de 

regressão linear. As análises estatísticas foram realizadas no software PASW 

18.0 Statistics, e foi considerado a de 5%.  Este estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto (CAAE: 

51660215.0000.5150), e todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: Ao comparar-se o peso aferido 

com o peso estimado por Chumlea et al.(1988) verificou-se correlação muito 

forte (coeficiente de correlação: 0, 926), boa concordância pelo teste de Bland-

Altman (p-valor = 0,616), e distribuição espacial dos pontos é homogênea (p-

valor: 0,475). As fórmulas de estimativa de Rabito et al. (2008): a fórmula A 

apresentou forte correlação (coeficiente de correlação: 0,894), boa 

concordância (p-valor: 0,529) e distribuição heterogênea (p-valor = 0,001). A 

fórmula B obteve forte correlação (coeficiente de correlação: 0,894), boa 

concordância (p-valor: 0,864) e distribuição de pontos heterogênea (p-valor = 

0,001). A fórmula C apresentou correlação muito forte (coeficiente de 

correlação: 0,903), não teve boa concordância (p-valor = 0,001) e a distribuição 

heterogênea (p-valor = 0,001). Conclusão: Considerando todas as fórmulas 

avaliadas, conclui-se que a melhor equação para peso é a de Chumlea et 

al.(1988) por apresentar uma correlação muito forte, boa concordância e 

homogeneidade. 
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São denominadas nutrizes, mulheres que estão amamentando. Durante esta 

fase, as necessidades nutricionais da mulher são diferenciadas, o que torna 

ainda mais importante uma alimentação rica em micronutrientes, balanceada e 

o controle da ingestão energética, sódio e açúcares simples. Nesse sentido, 

observar as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira 

torna-se muito relevante. A última versão desta normativa classifica os 

alimentos segundo o seu grau de processamento em: in natura, minimamente 

processados, ingredientes culinários, processados e ultra-processados sendo 

que, estes dois últimos estão associados ao ganho de peso excessivo, 



aumento na ingestão de sódio, açúcares simples, colesterol e gorduras 

saturadas. Este trabalho trata-se de um estudo epidemiológico observacional, 

transversal de base domiciliar, realizado a partir da avaliação do consumo 

alimentar de 300 nutrizes, utilizando a base de dados de consumo alimentar 

produzido pelo projeto "Avaliação da relação entre estado nutricional de iodo 

materno durante a gestação e lactação e incidência da deficiência de iodo entre 

recém-nascidos e lactentes no município de Diamantina, Alto do Vale do 

Jequitinhonha, MG” sob registro no comitê de ética nº 7121.108 e, teve por 

objetivo verificar o perfil do consumo alimentar, segundo o Guia Alimentar para 

População Brasileira, das mesmas. Analisando-se registro alimentar de 24h 

das nutrizes estimou-se um consumo energético mediano em 1767 kcal/dia 

sendo 60,63% deste valor advindos de alimentos in natura, minimamente 

processados ou preparações culinárias, 11,32 % de alimentos processados, 

19,75% de ultra-processados e o restante calórico correspondente aos 

ingredientes culinários. Ainda que com diferenças nos percentuais de 

contribuição do valor energético total, daqueles encontrados pela Pesquisa de 

Orçamento Familiar-2008/2009 (POF) realizada no Brasil que foram de 69,5% 

para alimentos in natura, 9 % para processados e 21,5 % para 

ultraprocessados , o somatório das frações processados e ultra-processados 

foi bastante semelhante nos dois estudos sendo de 31% para este trabalho e 

30,5% para a POF. Corroborando com outros estudos, identificou-se uma 

maior contribuição de micronutrientes como Vitamina A, Cálcio e ferro advindos 

dos alimentos in natura, minimamente processados e/ou preparações 

culinárias, 51,2%, 68,0% e 76,0% respectivamente. Seguindo esta mesma 

tendência, 80,47% das fibras vieram dos mesmos grupos. Estes resultados são 

ainda mais relevantes quando observa-se que as ingestões medianas de fibras 

(17,2 g), cálcio (459,29 mg) e vitamina A  (294,9 µg ) ficaram aquém das 

recomendações para nutrizes que seriam: 29g de fibras, 1000 mg de Ca e 

1300 µg de Vitamina A . Dado o perfil nutricional dos alimentos in natura, 

minimamente processados e suas preparações culinárias, a ingestão dos 

referidos nutrientes poderia ter sido aumentada, caso esses grupos de 

alimentos tivessem tido uma maior contribuição no perfil do consumo alimentar. 

Conclui-se que é necessário estimular o consumo pelas nutrizes, de alimentos 

in natura, minimamente processados e suas preparações culinárias em 

detrimento aos demais grupos uma vez que, as necessidades nutricionais 

dessas mulheres estão aumentadas e se faz necessário o controle da ingestão 

calórica e de alimentos ricos em calorias vazias, sódio e gorduras. 
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Introdução: os desvios nutricionais que se relacionam às Doenças Crônicas 

não Transmissíveis (DCNT) vêm se agravando nas últimas décadas, 

influenciados também por alterações nos perfis demográficos, fisiológicos e 

nutricionais da população brasileira. Em especial, destacam-se a hipertensão 

arterial (HA) e o diabetes mellitus (DM), que compõe um grupo de patologias, 

que de modo geral, possuem um longo período de latência e danos 

irreversíveis acarretando diferentes níveis de incapacidade e óbitos. Estas 

DCNT destacam-se por abranger uma significativa área nos perfis de 

morbimortalidade. Para avaliar o estado nutricional, o índice de massa corporal 

(IMC) é bastante utilizado como indicador do estado nutricional por possuir boa 

correlação com a massa corporal e baixa correlação com a estatura, sendo 

considerado conveniente e de fácil execução no diagnóstico da obesidade. 

Objetivos: avaliar o estado nutricional de indivíduos com diagnóstico de HA e 



DM acompanhados pelos profissionais das Estratégias de Saúde da Família 

(ESF) de Viçosa, MG. Metodologia: estudo transversal realizado com 228 

indivíduos acompanhados por 4 ESF. Para a análise do estado nutricional, 

avaliaram- se dados antropométricos (peso, altura e IMC). O IMC foi calculado 

por meio da relação entre o peso e a estatura ao quadrado (P/E²), e 

classificado de acordo com os critérios da OMS para adultos e LIPSCHITZ para 

idosos. Os dados foram apresentados em medidas de frequência. Resultados: 

a média de idade dentre os indivíduos avaliados foi de 60 anos sendo a menor 

idade 25 anos e a maior 85 anos, em relação a escolaridade observou-se uma 

média de 5 anos de estudo, sendo a maioria da população de aposentados 

(49,6%). Em relação ao estado nutricional, 3,9% foram diagnosticados com 

baixo peso, 26,8% como eutróficos, 37,7 % apresentaram sobrepeso e 31,6% 

apresentaram diferentes graus de obesidade (grau 1, 2 ou 3). Conclusão: o 

presente estudo demonstrou uma preponderância de sobrepeso e obesidade. 

Diante dos resultados, destaca-se a importância do diagnóstico do estado 

nutricional dos indivíduos acompanhados no contexto das ESF, como também 

a realização de ações de prevenção de enfermidades e agravos pelas equipes, 

em especial, para os indivíduos que apresentam fatores de risco, que são os 

mais propensos a desenvolverem complicações de saúde. Neste sentido, há 

que se salientar a importância estratégica do profissional nutricionista no 

cuidado à população atendida em nível da Atenção Primária à Saúde.  

APOIO: FAPEMIG, processo número APQ- 03510-13 
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Com as mudanças dos padrões alimentares, gerou-se aumento da ingestão de 

alimentos ultraprocessados, elevando-se, consequentemente, o consumo de 

aditivos alimentares. O consumo de aditivos, até mesmo dentro do estipulado 

pela FAO e a OMS, vem sendo relacionado com diversas conseqüências 

agudas ou crônicas, como intoxicação metabólica e efeito carcinogênico. O 

consumo produtos alimentícios contendo aditivos pode ser especialmente 

prejudicial na infância, uma vez que as crianças são consideradasmais 

vulneraveis às ações dos aditivos devido a três fatores: a imaturidade 

fisiológica, a quantidade ingerida por kg/peso e a incapacidade de controlar o 

consumo. Assim, objetivou-se analisar, listar e avaliar, de acordo com os 

rótulos, os tipos de aditivos alimentares descritos no rótulo de alimentos 

destinados ao público infantil. Trata-se de estudo transversal descritivo no qual 

compilou-se tipos de aditivos presentes em oito classes (bebidas com sabor de 

frutas, bebidas lácteas, biscoitos recheados, bolos, cereais matinais, gelatinas, 



salgadinhos de milho e iogurtes) de produtos com apelo infantil (n= 391) 

encontrados em supermercados de Belo Horizonte – MG, no segundo 

semestre de 2018. Por meio da lista de ingredientes registrada, foram listados 

os aditivos de cada produto, sendo separados por classes. Dos produtos 

analisados, apenas 19 (4,9%) não possuíam nenhum tipo de aditivo. Os 

aditivos alimentares mais freqüentes foram: aromatizantes (79%; n=309), 

corantes (57%; n=223) e emulsificantes (37%; n=145). Além disso, dos 

principais aditivos já relacionados com problemas de saúde, foram encontrados 

45 (11,5%) produtos contendo glutamato monossódico, o qual está associado à 

síndrome metabólica e a disfunção renal, todos da classe de salgadinhos de 

milho, 63 (16,1%) produtos continham edulcorantes, aditivo relacionado à 

disbiose intestinal, principalmente na classe das gelatinas, e em 19 (4,9%) 

produtos foram encontrados o corante amarelo tartanzina, já relacionado à 

alergias de pele, também mais presente nos grupos das gelatinas. Conclui-se 

que os aditivos alimentares estão presentes na maioria absoluta dos produtos 

destinados ao público infantil. São encontradas, principalmente, as classes dos 

aromatizantes, corantes e emulsificantes. Além disso, é possível encontrar 

aqueles cujo consumo esta relacionado a doenças agudas e/ou crônicas, como 

os edulcorantes, o glutamato monossódio e o corante amarelo tartanzina. 
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O Programa Bolsa Família (PBF) é o principal programa de combate à pobreza, 

com foco na promoção da saúde e impacto no estado nutricional infantil. A 

antropometria identifica desvios nutricionais em relação às medidas corporais, 

podendo ser utilizada para classificação do estado nutricional e de saúde de 

uma população, caracterizando-se como um importante indicador do 

crescimento infantil durante os primeiros anos de vida. O objetivo desse 

trabalho foi avaliar a presença de anemia e a antropometria de crianças de 

zero a dois anos, assistidas pelo PBF no município de Lavras-MG. Para análise 

da presença de anemia foi utilizada a dosagem de hemoglobina mediante 

punção capilar e leitura em hemoglobinômetro portátil, seguindo os pontos de 



corte da Organização Mundial de Saúde (OMS). Para a avaliação 

antropométrica foram aferidas medidas de estatura, com estadiômetros 

portáteis e peso através de balança digital, seguindo os Protocolos do Sistema 

de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), a partir gerou-se indicadores 

antropométricos de Peso por Idade (P/I), Peso por Estatura (P/E), Estatura por 

Idade (E/I) e Índice de Massa Corpórea para Idade (IMC/I) pelo software WHO 

Anthro®, disponível pela OMS, com a classificação pelos pontos de corte de 

acordo com o SISVAN. Para a análise estatística, utilizou-se o software Epi-Info 

versão 3.5.4. Foram avaliadas 43 crianças, sendo 42,1% do sexo feminino e 

57,9% do sexo masculino, dessas 38 realizaram a dosagem de hemoglobina. 

Em relação à classificação do P/E: 48,8% estavam eutróficas, 2,3% baixo peso, 

27,9% risco de sobrepeso e 21% com alto excesso de peso 

(sobrepeso+obesidade); E/I:  88,4% estatura adequada e 11,6% estatura baixa 

para idade (baixa estatura+muito baixa); P/I: 88,4% peso adequado, 9,3% peso 

elevado e 2,3% muito baixo peso; e IMC/I: 51,2% eutróficas, 32,6% risco de 

sobrepeso, 13,9% com alto excesso de peso (sobrepeso+obesidade) e 2,35% 

baixo peso. Na análise da hemoglobina, encontramos que 55,3% 

apresentavam anemia. Concluiu-se que apesar de estarem cadastradas em 

programa social de transferência de renda, as crianças analisadas 

apresentaram altas taxas de anemia e desvios nutricionais, de baixo e, 

principalmente, excesso de peso. 
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O Programa Bolsa Família (PBF) foi criado em 2003 e consiste no repasse 

financeiro condicionado para famílias em vulnerabilidade socioeconômica. 

Utilizar índices antropométricos para gerar indicadores têm-se mostrado como 

uma ferramenta eficaz para avaliação do estado nutricional. Com isso, o 

objetivo desse estudo foi realizar avaliação antropométrica e avaliar a presença 

de anemia em crianças de dois a sete anos usuárias do PBF em Lavras (MG). 

Tratou-se de um estudo de caráter transversal com abordagem quantitativa, 

que se deu através da realização de uma amostra aleatória. O estudo faz parte 

de um projeto mais amplo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da UFLA e financiado pelo Conselho Nacional de 



Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Para análise da presença 

de anemia foi utilizada a dosagem de hemoglobina mediante punção capilar e 

leitura em hemoglobinômetro portátil, seguindo os pontos de corte da 

Organização Mundial de Saúde (OMS). As medidas antropométricas aferidas 

foram estatura, com estadiômetros portáteis, e peso, através de balança digital, 

seguindo os Protocolos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN). A partir das medidas antropométricas obtidas analisaram-se os 

índices antropométricos de Peso por Idade (P/I), Estatura por Idade (E/I) e 

Índice de Massa Corporal para Idade (IMC/I), pelo software Anthro Plus® 

disponível pela OMS, com a classificação pelos pontos de corte do 

SISVAN.Ressalta-se que para as crianças maiores de cinco anos, não se 

utilizou o índice P/E. Para a análise estatística, utilizou-se o software Epi- Info 

versão 3.5.4. Realizou-se a antropometria de 140 crianças, dessas 125 

realizaram a dosagem de hemoglobina. Em relação à classificação do P/E 

entre as crianças menores de cinco anos, 69,7% estavam eutróficas, 7,9% 

baixo peso, 16,8% risco de sobrepeso e 5,6% com alto excesso de peso 

(sobrepeso+obesidade). A classificação dos outros índices para E/I: 98,6% 

estatura adequada e 1,4% baixa estatura; P/I: 93,6% peso adequado, 4,3% 

peso elevado e 2,1% baixo peso; e IMC/I: 65,7% eutróficas, 13,6% risco de 

sobrepeso, 14,3% com alto excesso de peso (sobrepeso+obesidade) e 6,4% 

magreza. Na análise da hemoglobina, encontramos que 34,4% apresentavam 

anemia. Dentre os índices antropométricos analisados, concluiu-se que 

prevalece o diagnóstico nutricional de eutrofia, porém a quantidade de crianças 

que apresentam excesso de peso constituiu uma porcentagem preocupante, 

juntamente com o percentual de crianças que apresentam anemia, sendo 

necessária a adoção de medidas de promoção da saúde e prevenção de 

doenças principalmente para crianças. 
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As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são as principais portas de entrada do 

Sistema Único de Saúde (SUS), nelas desenvolvem-se trabalhos de atenção 

básica, que são um conjunto de ações, de forma individual e coletiva, 

possuindo como intuito desenvolver ações que impactem de forma positiva na 

saúde. Na formação dos profissionais de saúde é necessário a participação 

ativa nas UBS, como meio de aprender o funcionamento real desse sistema e 

compreender qual a importância do seu papel profissional para a melhoria e 

manutenção do mesmo. Dentre os trabalhos realizados nas UBS, está a 

puericultura, que pode ser resumida como a ciência médica responsável pelo 

estudo dos cuidados com o desenvolvimento infantil. Em países em 

desenvolvimento, como o Brasil, a desnutrição nos primeiros anos de vida, 

refletida por indicadores antropométricos do estado nutricional, tem sido um 

dos maiores problemas de saúde. Nesse cenário os profissionais da nutrição 

entram com um importante papel nos trabalhos de puericultura desenvolvidos 

nas UBS. Relata-se neste trabalho um serviço de puericultura realizada pelos 

acadêmicos de Nutrição da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM), nas UBS da região do Vale do Jequitinhonha- MG. O 

presente trabalho objetiva-se na aplicação dos conhecimentos dos alunos de 

Nutrição adquiridos ao longo do curso, atendendo as normas legais exigidas 



para realizar puericultura em crianças de zero a dois anos. Para a execução 

deste trabalho foram recolhidos dados pessoais e alimentícios dos pacientes 

para posteriormente inseri-los ao Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN). Após isso, os estudantes orientaram os pais a proteção integral das 

crianças atendidas, sobre a importância do aleitamento materno, a introdução 

da alimentação complementar, o cuidado com as Infecções Respiratórias 

Agudas (IRA), além da suplementação de ferro e a mega dose de vitamina A. 

Para a execução dessa ação foi formada uma equipe composta por seis alunos 

de Nutrição, uma nutricionista responsável pelas UBS  que ficou encarregada 

por acompanhar os alunos no decorrer das atividades propostas, e três 

professores em rodízios semanais pra orientá-los. Não foi possível apontar 

uma evolução com os atendimentos, tendo em vista, que muitas das 

cadernetas das crianças estavam incompletas. Com essa experiência foi 

possível aos alunos a prática dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, 

porém, a impossibilidade de verificar a evolução dos atendimentos nos leva a 

pensar em soluções futuras na forma como se atende os pacientes, propondo 

retornos mais frequentes ou talvez até acompanhamentos domiciliares, para 

que assim possa-se realizar um trabalho de puericultura mais efetivo, de 

maneira a reduzir a taxa de desnutrição e as patologias decorrentes de 

problemas nutricionais no cenário nacional. 
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Introdução 

A prevalência do aleitamento materno (AM) nas capitais brasileiras e no DF é 

41% até o 6º mês e, entre 9 a 12 meses é 58,7%. Em Vitória- ES, nestas faixas 

etárias, a prevalência é 44% e 59,1%. A amamentação é baseada na 

subjetividade e nas vivências das mulheres, sendo necessária a compreensão 

de vários fatores associados ao AM, abrangendo maior importância na 

alimentação da criança os aspectos biológicos e sociais.  

 

Objetivo 



Analisar a prevalência e os fatores associados ao AM em crianças menores de 

dois anos em um hospital público de Vitória- ES.  

 

Método 

Estudo transversal do tipo quantitativo descritivo com amostra composta por 

249 mães e 253 crianças menores de dois anos, atendidos em um hospital 

público em Vitória- ES.  Foram coletados dados de prontuários médico, 

caderneta da criança ou da gestante. Foi aferido peso corporal e estatura 

materna. O estado nutricional das mulheres foi classificado de acordo com a 

Wold Health Organization (WHO), 1998. Para verificar o peso ao nascer das 

crianças foi utilizado a classificação da WHO, 2010.  Também foram avaliados 

os dados relativos à classificação econômica, escolaridade, situação conjugal e 

raça/cor de mães e filhos. O padrão de amamentação foi categorizado em: 

aleitamento materno exclusivo (AME), aleitamento materno não exclusivo 

(AMNE) e desmame. Foi utilizado o programa SPSS Statistics®, versão 2.1. 

Realizou-se o teste de Kolmogorov – Smirnov, análise descritiva expressa em 

médias e desvio- padrão e utilizou-se o teste Qui-Quadrado e o Teste Exato de 

Fisher. Foi adotado o nível de significância p<0,05 para todos os testes. O 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES).  

 

Resultados 

A maioria das crianças apresentavam idade = 6 meses, IG > 37 semanas, peso 

adequado ao nascer e, 45,1% estavam em AME e 29,6% em AMNE. A 

população materna apresentou média de idade de 29,30 ± 6,49 anos. A maioria 

se autodeclarou parda, concluíram o ensino médio, pertenciam à classe 

socioeconômica C, D-E, não recebiam auxílio governamental, estavam 

desempregadas, eram casadas, multíparas e 50,2% apresentaram excesso de 

peso. Observou-se que o local de coleta (p<0,001), a escolaridade (p=0,040) e 

a classe socioeconômica (p=0,039) materna associaram ao AM. Encontrou-se 

maior prevalência do AMNE no ambulatório de pediatria e do AME na 

maternidade e Banco de Leite Humano. Sendo, identificado relação entre maior 

grau de escolaridade e período de amamentação prolongado, bem como, maior 

prática do AME em mulheres das classes C, D-E. Sobre os fatores de 

caracterização da criança e o AM, identificou-se que a IG (p= 0,035) e a idade 



(p= <0,001) associam-se com a amamentação. Constatou-se alta prevalência 

do aleitamento nos primeiros seis meses e em crianças com IG < 37 semanas. 

Para as demais variáveis, não foram encontradas Significância.  

 

Conclusão 

Portanto, a prevalência do AM neste hospital público, se mostrou similar à 

encontrada na população brasileira e em Vitória- ES. Constatou-se que o local 

da coleta, a escolaridade e classe social influenciaram na presença ou 

ausência do AM, bem como, a IG e idade da criança. 
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Introdução: A autopercepção do estado de saúde é uma medida facilmente 

obtida, que tem sido utilizada como indicador de morbidade e mortalidade por 

apresentar estreita associação com o estado real de saúde, porém existem 

poucas informações na literatura sobre a autopercepção de saúde em 

estudantes universitários. O ingresso na universidade é acompanhado por 

modificações na rotina e estilo de vida do estudante, que podem comprometer 

seu estado de saúde. A identificação de fatores que podem influenciar a 

percepção da saúde por estudantes pode revelar grupos mais vulneráveis, que 

poderiam se beneficiar de ações institucionais para melhoria da qualidade de 

vida desses grupos.Objetivo: Identificar fatores associados à autopercepção do 

estado de saúde entre estudantes universitários. Método: Estudo transversal, 

com estudantes ingressantes no primeiro semestre letivo de 2018, em cursos 

de período integral de uma universidade pública. Foram incluídos estudantes 

com 16 a 25 anos de idade. Os dados foram coletados por questionário 



autoaplicado. A autopercepção do estado de saúde, variável resposta desse 

estudo, foi obtida pela pergunta: “Comparado com pessoas da sua idade, como 

você classifica o seu estado de saúde?”, tendo como respostas “muito bom”, 

“bom”, “regular”, “ruim” e “muito ruim”. Para a análise, as respostas foram 

agrupadas em “muito bom e bom = Bom”, “Regular” e “ruim e muito ruim = 

Ruim”. A condição de peso foi avaliada pelo Índice de Massa Corporal de 

acordo com o preconizado pela Organização Mundial de Saúde para cada faixa 

etária. A idade foi categorizada em 16 -19 anos (adolescentes) e = 20 anos 

(adultos). A classe econômica foi avaliada pelos critérios da Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa. Para verificar a associação entre as 

variáveis, utilizou-se o teste do qui-quadrado. As análises estatísticas foram 

conduzidas no software STATA, versão 11.0. Este estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Júlio Müller, sob parecer 

nº 1.006.048. Resultados:foram avaliados 571 estudantes, sendo 50,26% do 

sexo feminino. A idade média foi de 18,6 anos (desvio padrão = 1,52). 

Aproximadamente 24% dos estudantes estava com excesso de peso. Cerca de 

48% dos estudantes consideraram seu estado de saúde como “bom” e 12,5% 

como “ruim”. Não se observou associação da autopercepção do estado de 

saúde com o sexo, faixa etária e classe econômica. Já em relação à condição 

de peso, observou-se maior proporção de indivíduos com excesso de peso 

entre aqueles que consideraram sua saúde como “ruim” (22,5% x 9,1%) e 

“regular” (42,0% x 38,6%) e menor proporção entre aqueles com 

autopercepção de seu estado de saúde como “bom”, (35,51% x 52,33 %). 

Conclusão:Aproximadamente a metade dos estudantes apresentou uma 

autopercepção do seu estado de saúde como regular ou ruim e essa medida 

associou-se ao excesso de peso nessa população. Assim, ações de educação 

alimentar e nutricional e que estimulem a prática de atividade física podem 

contribuir para a melhoria da autopercepção de saúde nesse grupo. 
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Introdução: Adolescência é um período de transição entre a infância e a vida 

adulta, caracterizada por transformações corporais, psicológicas, sociais e 

comportamentais. Essas transformações e a insistente imposição de perfeição 

da sociedade podem gerar insatisfação corporal e o desejo por mudar o corpo, 

desencadeando restrições alimentares para perda de peso, podendo levar ao 

surgimento da anorexia. 

 



Objetivo: Avaliar a associação entre o estilo de vida e a composição corporal 

com a triagem positiva para anorexia nervosa em adolescentes. 

 

Método: Foi realizado um estudo transversal com adolescentes entre 14 a 19 

anos, de escolas estaduais da região de Juiz de Fora, MG. Foram obtidas 

medidas de peso, estatura, perímetro da cintura (PC), percentual de gordura 

corporal (%GC) e calculou-se a Relação Cintura/Estatura (RCE). Avaliou-se o 

IMC/Idade, segundo a curva da WHO (2007), o perímetro da cintura segundo a 

WHO (1998), a relação cintura/estatura (inadequada =0,5) (ASHWELL; HSIEH, 

2005) e considerou-se excesso de gordura corporal =20% para o gênero 

masculino e =25% para o feminino (LOHMAN, 1992). Utilizou-se o Teste de 

Atitudes Alimentares (EAT 26), variáveis de hábitos alimentares, tabagismo, 

etilismo e se o adolescente está satisfeito com o seu peso. Calculou-se o 

tempo total de tela, somando o tempo despendido assistindo TV, jogando e 

utilizando o smartphone, e utilizou-se como inadequado acima da mediana do 

grupo, de 570 minutos. Foi utilizado ainda o IPAQ versão curta para 

classificação da prática de atividade física. Utilizou-se o Teste de Qui-

Quadrado ou Teste Exato de Fisher, considerando p<0,05. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da 

Universidade Federal de Juiz de Fora com número de parecer 2.155.194/2017. 

 

Resultados: Avaliou-se 489 adolescentes, sendo que 57,1% eram do sexo 

feminino; 26,6% apresentavam excesso de peso (sobrepeso e obesidade), 

4,7% magreza; 16,4% risco de complicações metabólicas pelo PC; 13,3% RCE 

inadequada e 39,9% excesso de gordura corporal. Em relação à triagem 

positiva de transtorno alimentar, 7,2% apresentaram triagem para anorexia 

nervosa. Os indivíduos do sexo feminino e os que não apresentavam excesso 

de peso (magreza, eutrofia), os com RCE inadequado, os sem risco de 

complicações metabólicas pelo PC e os com excesso de gordura corporal 

apresentaram maior prevalência de triagem positiva para anorexia (p<0,05). 

Em relação às variáveis de estilo de vida, os participantes com mesa destinada 

a alimentação em casa, os que não realizavam dieta atualmente, mas já 

haviam realizado alguma vez na vida, os que não estavam satisfeitos com o 

peso, além dos que não tinham o hábito de adicionar sal e tempero 

industrializado na comida já preparada e os que não faziam uso de adoçantes 



e bebidas light/diet/zero também apresentaram maior prevalência de triagem 

positiva para anorexia (p<0,05). 

 

Conclusão: As variáveis de composição corporal, hábitos alimentares e a 

insatisfação com o peso estiveram associados com a triagem positiva de 

anorexia nos adolescentes estudados, mostrando a importância da prevenção 

e o acompanhamento destas alterações o mais precocemente possível.  

 

Financiamento: Financiamento: FAPEMIG (CDS APQ 02891-18), CAPES e 

UFJF. 
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Introdução: A obesidade e o sobrepeso na adolescência são problemas de 

saúde pública com relevância no cenário mundial. De acordo com dados 

nacionais, cerca de 25% dos adolescentes entre 10 e 19 anos de idade 

apresentam algum grau de excesso de peso (IBGE, 2010). Embora os estudos 

apontem a relação entre a elevada ingestão energética e o consumo irregular 

de refeições com o desenvolvimento do excesso de peso (IBGE, 2016; SOUZA 

et al., 2016; 2013), são muitas as lacunas sobre a omissão do desjejum e o 

sobrepeso e obesidade. Objetivo: Testar a associação do consumo regular do 

desjejum com o excesso de peso entre adolescentes. Métodos: Estudo 

transversal, realizado com 384 adolescentes matriculados entre o 5º e o 9º ano 

do ensino fundamental de escolas públicas da área programática da Clínica da 

Família Santa Marta, situada na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. A 

avaliação nutricional e antropométrica foi realizada entre os meses de maio e 

julho de 2016. Na ocasião foi aplicado um questionário simplificado contendo 

questões referentes às condições sociodemográficas e sobre a alimentação e a 



frequência das refeições. O excesso de peso foi definido a partir do emprego 

do Índice de Massa Corporal para Idade (IMC/I) >1 escore-z da mediana do 

padrão de referência recomendado pela OMS (2007). A informação sobre a 

realização regular do desjejum foi obtida através da pergunta: “Você toma café 

da manhã todos os dias ou quase todos os dias?”, com opções de resposta 

“sim” ou “não”. O teste do Qui-quadrado (p=0,05) foi aplicado para avaliar as 

características sociodemográficas (%) segundo o estado nutricional (com ou 

sem excesso de peso). Posteriormente, adotou-se a regressão logística para 

testar a associação entre o consumo regular de desjejum (sim ou não) e o 

excesso de peso. O modelo foi ajustado pelas covariáveis idade, sexo e 

recebimento do benefício do Programa Bolsa Família. Resultados: Observou-

se prevalência de 27,2% de excesso de peso entre os adolescentes, mas não 

foram observadas diferenças significativas entre as características 

sociodemográficas e o estado nutricional. Com relação a frequência do 

desjejum, observou-se menor proporção de adolescentes com excesso de 

peso que o consumiam regularmente quando comparados com adolescentes 

sem excesso de peso (57,7% versus 72,9%, p=0,004). Os adolescentes com 

excesso de peso apresentaram o dobro de chance (OR: 2,18; IC95%: 1,33-

3,55; p=0,01) de não realizarem o desjejum regularmente, em relação aqueles 

que não tinham excesso de peso. Conclusão: O consumo irregular do desjejum 

foi associado com o excesso de peso entre os adolescentes. 
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Introdução: O comprometimento do estado nutricional em pacientes 

oncológicos tem sido associado à redução da imunidade, exacerbação dos 

efeitos colaterais, diminuição da resposta ao tratamento e, consequentemente, 

a pior qualidade de vida. Objetivo: Analisar associação do estado nutricional 

com qualidade de vida de indivíduos com câncer. Métodos: Estudo de 

delineamento transversal com indivíduos com câncer assistidos por uma 

organização não governamental. Por meio do instrumento de coleta de dados, 

foram obtidas as variáveis sociodemográficas, antropométricas e de condições 

de saúde. A avaliação e classificação do estado nutricional foram realizadas 

pelo Índice de Massa Corporal. Utilizou-se o questionário EORTC-QLQ-C30 

para avaliar a qualidade de vida dos indivíduos com câncer. Ao final da 

abordagem com os pacientes foi entregue uma cartilha sobre alimentação e 

câncer. Resultados: Participaram 163 indivíduos com câncer, com idade média 

de 57,4 (±13,58) anos. A maioria (62,9%) era do sexo feminino e o tipo de 



câncer mais prevalente foi de mama (25,8%). A maioria (53,7%) apresentava 

excesso de peso, sendo o câncer de mama mais associado a esse estado 

nutricional. Constatou-se que 12,9% e 2,4% dos indivíduos estudados 

apresentaram uma porcentagem de perda de peso significativa ou grave, 

respectivamente. Observou-se que a qualidade de vida global foi satisfatória 

(76,0 ± 20,74), exceto na função emocional (54,2±32,81). Nas escalas de 

sintomas, os domínios mais afetados foram insônia (41,5 ±43,84), seguido de 

dor (34,6 ± 36,17) e constipação (32,9 ± 42,55). Pacientes eutróficos 

apresentaram melhores escores em quase todos os domínios, mas apenas os 

escores de função cognitiva (p= 0,019) e dor (p <0,001) foram 

significativamente melhores aos de pacientes desnutridos ou obesos. A perda 

de peso grave foi relacionada à pior função social enquanto a perda de peso 

moderada foi associada à maior perda de apetite e diarreia (p<0,010). 

Conclusão: Os achados evidenciaram que o estado nutricional pode 

potencializar o comprometimento funcional, reduzindo a qualidade de vida de 

indivíduos com câncer. Sugere-se que o acompanhamento multidisciplinar 

desses indivíduos poderia minimizar os riscos nutricionais, com repercussões 

positivas na qualidade de vida. 
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Introdução: No Brasil, as políticas de desenvolvimento têm se restringido aos 

aspectos econômicos e vêm sendo traçadas de maneira pouco articuladas com 

as políticas sociais, cabendo a estas arcarem com os ônus dos danos gerados 

sobre a saúde dos trabalhadores. No cenário epidemiológico, as doenças 

crônicas não transmissíveis/DCNT destacam-se como um desafio a ser 

vencido por serem responsáveis pela alta carga de morbimortalidade na 

população economicamente ativa. Estas caracterizam-se por compartilharem 

fatores comportamentais de risco, passíveis de prevenção, dentre os quais, o 

sobrepeso. Objetivo: Analisar a associação entre ocupação e sobrepeso entre 

os funcionários do Hospital Universitário de Alagoas, Maceió.  

Casuística e Métodos: Estudo analítico transversal realizado entre novembro 

de 2014 e maio de 2018 a partir da ficha admissional dos funcionários, que 

continha variáveis antropométricas, clínicas e bioquímicas. O sobrepeso foi 

definido pelo valor de IMC acima ou igual a 25,0kg/m2 e a ocupação foi 

agrupada em cinco categorias de acordo com a Classificação Brasileira de 

Ocupação. Utilizou-se na análise descritiva a média, desvio padrão, mediana, 

intervalo interquartílico. Nas análises univariadas utilizou-se a prevalência e a 

razão de prevalência como medida de frequência e associação, 

respectivamente. As variáveis com valor de p < 0,20 foram utilizadas para 



compor a análise multivariada e analisadas por meio do modelo linear 

generalizado, utilizando a Regressão de Poisson, com variância robusta. O 

banco de dados foi elaborado no EPINFO versão 7.1.5.0 e analisado no SPSS 

versão 20.0. O projeto foi submetido ao CEP da Universidade Federal de 

Alagoas sob o parecer nº 1.752.477. Resultados: No total de 807 funcionários, 

567 (70,3%) pertenciam ao sexo feminino, idade mediana em anos de 34,0 

(9,0), sendo que 615 (76,3%) trabalhadores encontravam-se na faixa etária 

entre 20-39 anos. Os técnicos representaram 286 (35,4%), seguidos dos 

médicos alopatas 209 (25,9%), enfermeiros 141 (17,5%), outros profissionais 

de nível superior 93 (11,5%) e assistentes administrativos 78 (9,7%). A 

prevalência de sobrepeso no grupo foi de 50,0%, sendo maior para o sexo 

masculino. Aproximadamente 1 a cada 2 homens (53,9%) e 1 a cada 4 

mulheres (28,7%) encontrava-se com sobrepeso. Idade, pressão arterial 

sistólica, sexo e ocupação predizeram a ocorrência de sobrepeso.  A faixa 

etária entre 20 – 29 anos, comparada as demais tiveram uma redução de 36% 

da prevalência de sobrepeso (RP:0,64; IC95%: 0,44 – 0,92). Portadores de 

hipertensão aumentaram a prevalência de sopreso em 81,0% (RP:1,81; IC95%: 

1,45 – 2,26). Quando comparados a categoria de outros profissionais de nível 

superior, os técnicos tiveram aumento da prevalência de sobrepeso em 47,0% 

(IC95%: 17,0; 86,0).  

Conclusão: Considerando a prevenção integrada dos fatores comportamentais 

de risco para o controle da DCNT, torna-se necessário estudos 

complementares que visam ampliar a análise de seus fatores de risco. Além 

disso, a saúde ocupacional deve ser compreendida não somente para o ganho 

de produtividade, mas como um bem necessário para o alcance da qualidade 

de vida dos trabalhadores, tornando o ambiente de trabalho um local 

importante para o desenvolvimento das ações de promoção da saúde e 

prevenção de DCNT. 
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Introdução: O leite materno é um alimento completo, por isso deve ser ofertado 

exclusivamente até o sexto mês ao lactente (ESTEVES et. al., 2014). O 

aleitamento materno auxilia na redução da mortalidade infantil e previne 

doenças. No entanto, vários fatores podem influenciar na adoção dessa prática, 

como a etnia, idade, escolaridade e renda maternas, tipo de parto e peso ao 

nascer (ROCHA et. al., 2017). Objetivo: Verificar a associação entre a condição 

socioeconômica materna e duração do aleitamento. 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 das variáveis. Para 

caracterização da amostra utilizou-se frequências, medidas de tendência 

central e de dispersão. Foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman 

para testar a correlação geral. As análises foram realizadas no software SPSS 

versão 20.0. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa com 



Seres Humanos da UFES sob o número 1.210.398. Resultados: Foram 

avaliadas 41 crianças com idade mediana de 3 meses, sendo que 56,1% eram 

do sexo feminino, 43,9% estavam em aleitamento materno exclusivo e 70,7% 

foram amamentadas na primeira hora de vida. O peso médio ao nascer foi de 

3.378 g, enquanto a duração mediana do aleitamento materno foi de 12 meses. 

A renda familiar variou de R$0,00 a R$23.000,00, com mediana de R$2.500,00. 

A mediana da escolaridade materna foi de 12 anos. Em relação ao tipo de 

parto, 58,8% foi cesárea.Verificou-se que 63,4% das mães eram primíparas e 

43,1% eram de etnia branca. Observou-se correlação positiva fraca entre 

duração do aleitamento materno e renda materna (rs= 0,05), escolaridade da 

mãe (rs= 0,12) e comprimento ao nascer (rs= 0,15); Conclusão: Houve 

correlação entre os fatores socioeconômicos materno e duração do aleitamento 

materno, embora tenha sido fraca, o que pode ser atribuído ao pequeno 

tamanho amostral. Esse resultado corrobora o esperado, uma vez que quanto 

maior a renda e o acesso a informação, espera-se que maior seja o tempo de 

aleitamento. 
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Introdução: Adolescência é um período de transição entre a infância e a vida 

adulta, caracterizada por transformações corporais, psicológicas, sociais e 

comportamentais. Essas transformações e a insistente imposição de perfeição 

da sociedade podem gerar insatisfação corporal e o desejo por mudar o corpo, 

desencadeando métodos compensatórios de perda de peso, podendo levar ao 

surgimento da bulimia. 

 



Objetivo: Avaliar a associação entre o estilo de vida e a composição corporal 

com a triagem positiva para bulimia nervosa em adolescentes. 

 

Métodos: Foi realizado um estudo transversal com adolescentes entre 14 a 19 

anos, de escolas estaduais da região de Juiz de Fora, MG. Foram obtidas 

medidas de peso, estatura, perímetro da cintura (PC), percentual de gordura 

corporal (%GC) e calculou-se a Relação Cintura/Estatura (RCE). Avaliou-se o 

IMC/Idade, segundo a curva da WHO (2007), o perímetro da cintura segundo a 

WHO (1998), a relação cintura/estatura (inadequada =0,5) (ASHWELL; HSIEH, 

2005) e considerou-se excesso de gordura corporal =20% para o gênero 

masculino e =25% para o feminino (LOHMAN, 1992). Utilizou-se o Teste de 

Investigação Bulímica de Edinburgh (BITE), variáveis de hábitos alimentares, 

tabagismo, etilismo e se o adolescente está satisfeito com o seu peso. 

Calculou-se o tempo total de tela, somando o tempo despendido assistindo TV, 

jogando e utilizando o smartphone, e utilizou-se como inadequado acima da 

mediana do grupo, de 570 minutos. Foi utilizado ainda o IPAQ versão curta 

para classificação da prática de atividade física. Utilizou-se o Teste de Qui-

Quadrado ou Teste Exato de Fisher, considerando p<0,05. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da 

Universidade Federal de Juiz de Fora com número de parecer 2.155.194/2017. 

 

Resultados: Avaliou-se 489 adolescentes, sendo que 57,1% eram do sexo 

feminino; 26,6% apresentavam excesso de peso (sobrepeso ou obesidade); 

16,4% risco de complicações metabólicas pelo PC; 13,3% RCE inadequada e 

39,9% excesso de gordura corporal. Quanto à triagem de transtornos 

alimentares, 7,4% apresentaram triagem positiva para bulimia. Os indivíduos 

do sexo feminino e os que apresentaram excesso de peso, RCE inadequada, 

risco de complicações metabólicas pelo PC e excesso de gordura corporal, 

apresentaram maior prevalência de triagem positiva para bulimia (p<0,05). Em 

relação às variáveis de estilo de vida, os que já tinham realizado dieta alguma 

vez na vida, os que não estavam satisfeitos com o peso, os que não tinham 

hábito do uso de adoçantes, os que consumiam alimentos prontos de sabor 

doce, além dos que consumiam bebida alcoólica, também apresentaram maior 

prevalência de triagem positiva para bulimia (p<0,05). 

 



Conclusão: As variáveis de composição corporal e as de hábitos alimentares, 

consumo de bebida alcoólica e insatisfação com o peso estiveram associados 

com a triagem positiva de bulimia nos adolescentes estudados, sendo 

importante a avaliação o mais precocemente possível destas alterações para 

prevenção de doenças na vida atual e futura.  

 

Financiamento: Financiamento: FAPEMIG (CDS APQ 02891-18), CAPES e 

UFJF. 
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INTRODUÇÃO: A imagem corporal é a forma como vemos, percebemos e 

sentimos o nosso corpo e está relacionada à saúde física e mental, pois 

engloba aspectos físicos, psicológicos, sociais e afetivos. Nessa perspectiva, 

os estudos sobre imagem corporal, ainda escassos na população com 

deficiência visual, podem contribuir para as práticas profissionais que envolvem 

o cuidado da saúde e da alimentação e nutrição. A visão é o sentido que mais 

contribui para a construção da autoimagem. Dessa forma, numa representação 

construtiva distinta do vidente, o processo de autopercepção corporal da 

pessoa com deficiência visual envolve o sentir, o perceber e o interagir com o 

mundo. Entender a relação da satisfação corporal com a prática de atividade 

física torna-se importante diante do fato de poder contribuir para o 

desenvolvimento da imagem corporal. OBJETIVO: Verificar associação entre a 

insatisfação corporal e o nível de atividade física em pessoas com deficiência 

visual. METODOLOGIA: Estudo observacional do tipo transversal, realizado 

com indivíduos com deficiência visual (baixa visão e cegueira), de ambos os 

sexos, com idade entre 18 e 60 anos, vinculados à instituições que prestam 

atendimentos à pessoas com deficiência na cidade de Fortaleza, Ceará. A 

coleta de dados ocorreu no ano de 2014, e amostra foi por conveniência. A 



satisfação corporal foi avaliada através da Escala de Silhuetas Tridimensionais 

(EST) adaptada para deficientes visuais a partir da Escala de Stunkard (1993) 

e consiste em 9 silhuetas femininas e 9 silhuetas masculinas que apresentam 

diferentes tamanhos corporais em ordem crescente. O nível de atividade física 

foi verificado pelo Questionário Internacional de Atividade Física – IPAQ 

(versão curta). Para as análises empregou-se o teste Qui-quadrado, adotando-

se nível de significância de 5%. RESULTADOS: Foram avaliados 109 

indivíduos com deficiência visual (64,2% com cegueira e 35,8% com baixa 

visão), sendo 60,6% do sexo masculino, com média de idade de 36,41±11,3 

anos. A prevalência de satisfação corporal foi baixa entre os participantes 

(24,8%), e 56,9% desejavam diminuir o tamanho corporal e 18,3% queriam 

aumentá-lo. Cerca de metade dos avaliados apresentava baixo nível de 

atividade física (48,1%), e níveis moderado e elevado foram observados em 

31,5% e 20,4% respectivamente. A frequência de insatisfação corporal não 

diferiu entre as pessoas com cegueira e aquelas com baixa visão (25,7% vs. 

23,1%, p=0,89). A proporção de baixo nível de atividade física também não 

diferiu significativamente segundo esses graus de deficiência visual (52,9% vs. 

39,5%, p=0,22). Não foi encontrada associação entre a insatisfação corporal e 

o nível de atividade física (p=0,49). CONCLUSÃO: Conclui-se, portanto, que a 

insatisfação corporal e o baixo nível de atividade física são prevalentes entre os 

indivíduos com deficiência visual. Contudo, a satisfação corporal não está 

associada ao nível de atividade física nesse público. 
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Introdução: Mudanças no estilo de vida relacionadas ao processo de 

urbanização e industrialização levaram a alterações nos padrões alimentares. 

De acordo com as Pesquisas de Orçamento Familiar (2002/2003; 2008/2009) 

houve um aumento significativo da despesa média mensal do brasileiro com 

alimentação fora do lar (24,1% vs. 31,1%), sendo esse consumo caracterizado 

por elevada ingestão calórica e de alimentos ultraprocessados, ricos em 

açúcares e gorduras e pobres em fibras e micronutrientes. Objetivo: Verificar se 

o consumo calórico total, de alimentos ultraprocessados, de frutas e hortaliças 

está associado com o local de realização das refeições durante o horário de 

trabalho. Métodos: Estudo transversal com participantes do Estudo Longitudinal 

de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil), uma coorte de servidores de instituições 

públicas de ensino superior e pesquisa, com idade entre 35 a 74 anos, da linha 

de base (2008-2010). A frequência de realização das refeições em 

restaurante/refeitório durante o trabalho foi obtida através da pergunta “Com 



que frequência o(a) Sr(a) costuma comer no refeitório/restaurante (universitário 

ou não) no horário de trabalho?”. As respostas foram agrupadas em 

nunca/quase nunca, 1-4 vezes/mês, 2-4 vezes/semana, 5-6 vezes/semana, 1 

vez/mais por dia. O consumo médio de frutas, hortaliças, alimentos 

ultraprocessados e calórico foi obtido por meio de Questionário de Frequência 

Alimentar semi-quantitativo (114 itens). Variáveis demográficas (sexo e idade), 

socioeconômicas (escolaridade, natureza da ocupação e renda) e 

antropométrica (IMC) foram utilizadas. A análise dos dados abrangeu descrição 

através das distribuições das frequências e medidas de tendência central e 

dispersão e as associações entre as variáveis por meio dos Testes Qui-

quadrado, Mann-Whitney e Kruskal-Wallis.  

Resultados: Do total de 15.105 participantes, 54,4% eram do sexo feminino, 

39,3% tinham entre 45-54 anos, a maioria tinha ensino superior completo e 

excesso de peso (63,1%).  A realização de refeições em restaurante/refeitório 

durante o trabalho foi mais frequente entre os homens, os mais jovens e 

aqueles com ensino superior; sendo que 27,4% dos participantes nunca/quase 

nunca realizavam refeições em restaurante/refeitório, 26,5% realizavam de 5-6 

vezes/semana e 14,6% relataram uma/mais refeições em restaurante/refeitório 

por dia. A análise da associação entre ingestão de ultraprocessados e 

consumo calórico total com o local de realização das refeições mostrou maior 

consumo de ultraprocessados (499,6 vs. 422,8 g/dia; p-valor: 0,000) e consumo 

calórico total (2.865,2 vs. 2.740,1 kcal/dia; p-valor: 0,001) entre aqueles que 

realizavam uma/mais refeições por dia em restaurante/refeitório no trabalho vs. 

os que nunca/quase nunca o faziam. Observou-se uma redução do consumo 

médio de frutas a medida que aumentou a frequência de refeições em 

restaurante/refeitório no trabalho, entretanto não houve diferença 

estatisticamente significante entre aqueles que nunca/quase nunca realizavam 

refeições em restaurante/refeitório vs. os que realizavam uma/mais refeições 

por dia (305,2 vs. 301,3 g/dia, p-valor: 0,11), esse resultado também foi 

encontrado para o consumo de hortaliças (225,5 vs. 225,2; p-valor: 0,86). 

Conclusão: Indivíduos que realizavam uma ou mais refeições/dia em 

restaurante/refeitório durante o trabalho apresentaram maior consumo calórico 

total e de ultraprocessados, denotando emergência por intervenções 

nutricionais efetivas.  

Apoio financeiro: Ministério da Saúde e de Ciência, Tecnologia e Inovação; 

Conselho Nacional de Pesquisa, Financiadora de Estudos e Projetos. 
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Introdução: A depressão é uma das principais causas de incapacidade em todo 

o mundo, com prevalência global de 4,4% da população geral, representando 

mais de 300 milhões de pessoas acometidas pela doença, e um aumento de 

18,4% de 2005 a 2015. A depressão é um importante problema de saúde 

pública e a associação entre nutrição e os transtornos depressivos tem sido 

amplamente discutida. É cada vez mais evidente que a microbiota intestinal e o 

cérebro se comunicam de maneira bidirecional, com cada um afetando as 

funções do outro.  Como a dieta desempenha um papel predominante na 

composição da microbiota e esta está associada à depressão, iniciativas são 

necessárias para elucidar se uso de alimentos pré e probióticos está associado 

a uma menor prevalência de depressão. Objetivo: Avaliar a associação entre o 

consumo de pré e probióticos e o diagnóstico de depressão nos voluntários do 

Projeto CUME. Método: Estudo realizado a partir de dados do projeto CUME 

(Coorte das Universidades Mineiras), de base populacional, do tipo 



observacional, em corte transversal realizado com egressos graduado ou pós-

graduado nas Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG) e de Viçosa 

(UFV). A coleta de dados foi realizada por meio de questionários online, 

enviados por e-mail para cada participante. O diagnóstico de depressão, peso, 

altura, bem como a ingestão de pré e probióticos, foram autorreferidos. A 

ingestão de fibras totais e lácteos fermentados foi estimada a partir de um 

Questionário de Frequência do Consumo Alimentar. Resultados: A amostra foi 

composta por 1908 pessoas sendo 72,2% (1378) do sexo feminino. A mediana 

de idade da população estudada foi de 34 anos para ambos os sexos, e índice 

de massa corporal de 24,09 (21,63-27,01) kg/m².  Do total de 1908 

participantes que responderam sobre diagnóstico de depressão 23,0 % (439) 

autorrelataram a presença do transtorno.  Do total de indivíduos avaliados 

63,1% relataram o consumo de prebióticos e 54,5% o consumo de probióticos. 

Não houve associação entre o consumo de prebióticos (p=0,550) e probióticos 

(p= 0,296) com o diagnóstico de depressão. A média de consumo de fibras 

totais na dieta (p= 0,299) e de lácteos fermentados (p= 0,232) não diferiu entre 

indivíduos com e sem depressão.  Conclusão: Contrariando a hipótese deste 

estudo de que a ingestão de pré e probióticos poderiam auxiliar na prevenção 

da depressão, visto o papel destes alimentos na modulação da microbiota e a 

função da mesma na regulação do humor e de sintomas depressivos, não 

foram encontradas associações entre o consumo dos mesmo, bem como de 

fibras totais e lácteos fermentados e a prevalência de depressão na população 

estudada. 
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Introdução: O aleitamento materno exclusivo (AME) até os 6 meses é essencial 

para a promoção da saúde do bebê, pois além de ser um alimento completo, 

auxilia na imunidade e redução de morbidades (OMS, 2009). Além disso, o 

aleitamento materno propicia um melhor desenvolvimento intelectual e 

relacionamento interpessoal, bem como o estreitamento de laços entre o 

binômio mãe e filho (NEIVA, et.al; 2003; NUNES, 2015). Objetivo: Avaliar se 

existe associação entre o peso ao nascer e o AME no primeiro mês de vida da 

criança. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, realizado através de 

dados secundários de 1475 prontuários de crianças atendidas em um 

Programa de Apoio a Lactação (PROLAC) no município de Viçosa, Minas 

Gerais. As variáveis analisadas foram peso ao nascer e o tipo de aleitamento 



materno no primeiro mês de vida do lactente. O peso ao nascer foi classificado 

como insuficiente se < 3000 gramas e o aleitamento materno foi classificado 

em AME e outros (aleitamento materno predominante; aleitamento materno 

misto; aleitamento artificial e aleitamento materno complementar), de acordo a 

Organização Mundial da Saúde (WHO, 2008). Os dados foram processados e 

analisados no software SPSS versão 23.0. A caracterização da amostra foi 

feita utilizando-se distribuição de frequências e estimativas de medidas de 

tendência central e de dispersão. Foi realizado o teste Qui-Quadrado de 

Pearson para verificar a associação entre as variáveis. O nível de significância 

adotado foi a < 5%. Resultados: Foi observado que 76,7% (n= 1131) dos 

lactentes estavam em AME no primeiro mês.  Em relação ao ao peso o nascer, 

67,5% (n= 996) apresentaram peso adequado, com mediana (min-máx.) de 

3175 gramas (1385 - 5012). Houve associação entre o peso ao nascer e o tipo 

de aleitamento (p= 0,14), sendo que as crianças com baixo ou insuficiente peso 

ao nascer apresentaram 1,37 (IC 1,06- 1,76) vezes a chance de não estar em 

aleitamento materno exclusivo quando comparadas às de peso adequado. 

Conclusão: Portanto, houve associação entre o baixo peso ao nascer e a 

interrupção do AME no primeiro mês de vida. Por isso, destaca-se a 

importância de que todos os profissionais de saúde participem da promoção e 

incentivo ao aleitamento materno, a fim de reduzir a alta prevalência de 

abandono do AME nos primeiros meses de vida e propiciar adequado 

desenvolvimento da criança nesse período.  
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Introdução 

Nas últimas décadas, mudanças importantes nos hábitos alimentares da 

população vêm sendo observadas, com substituição de um padrão alimentar 

tradicional por outro rico em alimentos mais calóricos. Consequentemente, 

observa-se um aumento na prevalência de excesso de peso e agravos 

associados1. 

Os fenótipos metabólicos são definidos a partir de variações no metabolismo 

de indivíduos com índice de massa corporal (IMC) semelhante2. Alterações 

metabólicas, como hipertensão arterial, dislipidemia, resistência à insulina e 

inflamação, podem ser identificadas tanto em indivíduos com excesso de peso 

quanto entre aqueles de peso normal. Assim, quatro grupos fenotípicos podem 

ser descritos: peso normal metabolicamente saudável (PNMS) e não saudável 

(PNMNS) e excesso de peso metabolicamente saudável (EPMS) e não 

saudável (EPMNS)2,3. 

Objetivo  



Investigar a associação entre padrões alimentares e fenótipos metabólicos em  

adultos residentes em Viçosa, Minas Gerais. 

Métodos 

 Estudo transversal, realizado com população adulta (20-59 anos), de 

ambos os sexos, residente em área urbana do município de Viçosa- MG. A 

coleta de dados foi realizada em dois momentos. Na primeira etapa, utilizou-se 

um questionário com questões relacionadas às características 

sociodemográficas e comportamentais. Na segunda etapa, foi realizada a 

coleta de dados sobre o consumo alimentar, através de um questionário de 

frequência de consumo alimentar (QFCA), e exames laboratoriais, cínicos e 

antropometria. 

 Os padrões alimentares foram obtidos a partir da metodologia de análise 

fatorial exploratória. Para a definição dos fenótipos metabólicos, foi utilizado o 

critério do National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)2, que 

considera como metabolicamente não saudável o indivíduo com duas ou mais 

alterações metabólicas ( hipertensão arterial, dislipidemia, resistência à insulina 

e inflamação).  

 As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o software Stata 

13.1, e foi utilizada a regressão logística multinomial. O fenótipo metabólico 

PNMS foi adotado como referência. 

Resultados 

 Dados de 896 indivíduos foram avaliados. O fenótipo metabólico PNMS 

foi o mais prevalente (39,6%), seguido dos fenótipos EPMNS e EPMS, que 

apresentaram prevalências semelhantes (27,6% e 23,4% respectivamente). O 

fenótipo PNMNS, por sua vez, foi identificado em 9,4% da amostra. 

 Os padrões identificados foram: Padrão 1, composto por bebidas 

alcoólicas, óleos e gorduras, condimentos, refrigerante e suco, açúcares e 

doces, lanches, e carne e derivados; Padrão 2, composto pelos grupos 

alimentícios de preparações culinárias, feijão, leite e derivados, e café e chá; e 

Padrão 3, composto por hortaliças e frutas, cereais integrais, frango e peixe e 

leite desnatado.  

 Os resultados indicaram uma associação positiva entre os padrões 

alimentares 1 e 3 e os fenótipos (EPMS e EPMNS). Por outro lado, não foram 



observadas associações significativas com o segundo padrão alimentar 

identificado.  

Conclusão  

 O padrão alimentar mais calórico foi associados aos fenótipos com 

excesso de peso, assim como o padrão considerado mais saudável, sendo 

esta última associação possivelmente relacionada a sub e super relatos de 

alimentos entre indivíduos com excesso de peso e causalidade reversa. 
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Introdução: A oferta do aleitamento materno é fundamental na promoção do 

crescimento e na prevenção de morbidades e mortalidade infantil, por ser um 

alimento adaptado ao sistema neurológico e fisiológico dos lactentes e por ser 

nutricionalmente completo, além disso, contém fatores imunológicos que 

auxiliam na prevenção de infecção ou doenças. O presente estudo tem como 

objetivo analisar a influência das variáveis sociodemográficas e variáveis 

relacionadas ao estado nutricional infantil com o tipo de aleitamento materno 

(AM) em crianças atendidas na Unidade Básica de Saúde (UBS), na cidade de 

Cuiabá, Mato Grosso. Métodos: O estudo é uma pesquisa observacional de 

corte transversal com amostragem não probabilística por conveniência. Para a 

coleta de dados foi utilizado um questionário semiestruturado direcionados às 

mães com filhos de até dois anos de idade. Foram coletados dados sobre o 

perfil sociodemográfico, os antecedentes obstétricos e dados para avaliar a 

duração e tipo do aleitamento materno classificado pela Organização Mundial 

de Saúde, 2015. Para avaliação nutricional da criança ao nascimento, foram 

coletados o peso e comprimento ao nascer da criança e idade gestacional. Em 

relação à avaliação nutricional recente foram coletadas informações dos dados 

antropométricos atuais da criança como peso e comprimento presentes nos 



prontuários das consultas médicas e /ou na caderneta de vacinação. 

Posteriormente o estado nutricional das crianças foi avaliado pelas curvas da 

WHO, 2006 que utilizam os indicadores de Comprimento/Idade (E/I) e 

IMC/Idade (IMC/I). A análise estatística foi realizada no Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) versão 17.0. O nível de significância adotado foi de  

p<0,05. Resultados: Foram incluídas 65 crianças, 65,5% (n=36) do sexo 

feminino. Em relação ao tipo de aleitamento materno, o aleitamento materno 

predominante foi o mais prevalente (40%), seguido de aleitamento materno 

misto parcial (24,6%), aleitamento materno exclusivo (20%) e aleitamento 

materno complementado (15,4%). Em relação ao estado nutricional infantil, 

todas as crianças avaliadas encontravam-se eutróficas pelo IMC e com 

comprimento adequado para a idade e não foi encontrado associação entre 

estado nutricional atual e ao nascer com o tipo de aleitamento materno ( 

p>0,05).  Foi observado associação positiva entre aleitamento materno 

exclusivo e predominante com maior idade materna (p=0,012) e ausência de 

dificuldades durante a amamentação (p=0,032) como bico invertido, bico 

rachado, seios doloridos, ingurgitamento, mastite e dificuldade na pega do seio. 

E foi encontrado uma tendência entre participação em programas 

governamentais com a prática de aleitamento materno exclusivo e 

predominante (p=0,054). Conclusão: No presente estudo a oferta de leite 

materno de forma exclusiva ou predominante associaram-se com maior idade 

materna e a participação de programas sociais governamentais. Ainda, as 

intercorrências relatadas pelas mães durante a amamentação impactaram de 

forma negativa na prática do aleitamento materno exclusivo ou predominante, 

levando a inclusão de outros alimentos ou outros leites antes dos seis meses 

de idade da criança. 
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Introdução: O apoio à saúde materna comumente é focado na gestação com 

poucas ações direcionadas ao período de lactação que possam atender 

integralmente o binômio mãe-filho. A adequada orientação nutricional neste 

período pode ser decisiva para a recuperação do peso pós-parto, alcance de 

estado nutricional apropriado, aleitamento materno e posterior introdução 

saudável de alimentos.  

Objetivo: Apresentar o atendimento de mulheres no pós-parto com suas 

respectivas estratégias e adesão.  

Metodologia: Estudo descritivo, que integra um delineamento prospectivo 

(coorte aberta) com puérperas e crianças recrutadas no Hospital das Clínicas 

da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG). A amostra é composta 

por mulheres no puerpério imediato, adultas, em no mínimo 24 horas pós-parto, 

que relatarem bom estado geral de saúde, com crianças nascidas vivas, a 

termo e dispostas a participar do atendimento. O convite é feito para a 



realização de um acompanhamento nutricional durante 1 ano (6 primeiros 

meses, 9º e 12º mês), no laboratório de avaliação nutricional da UFMG. A fim 

de avaliar os atendimentos realizados até o momento, considerou-se para esse 

trabalho o período contemplado de junho a dezembro de 2018. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COEP), sob o número 

52537215.5.0000.5149.   

Resultados: Participaram dos atendimentos 179 mulheres, sendo que 25,7% 

compareceram pelo menos uma vez (n=46). Após recrutamento, as mulheres 

foram contatadas via telefone, cerca de 3 dias antes da consulta, previamente 

marcada. Caso não fosse possível realizar o contato na primeira tentativa, as 

ligações foram repetidas em dias alternados por uma semana. Quando não 

houve retorno ou em caso de manifestação de desistência, a mulher foi 

excluída das ligações futuras. O atendimento, com duração aproximada de 60 

minutos, contemplou a aferição das medidas antropométricas, a oferta de 

informações sobre alimentação saudável e aconselhamento sobre 

amamentação e sua prática, além de possibilitar o esclarecimento de dúvidas 

(sobretudo relacionadas à alimentação, adequada pega do bebê durante o 

aleitamento e os riscos atrelados ao uso de bicos artificiais). Das mulheres 

atendidas, 76% retornaram no mês seguinte (n=35). Perda do peso ganho na 

gestação, adoção de hábitos alimentares saudáveis, melhora no funcionamento 

intestinal e sensação de acolhimento são motivações mais evidentes nos 

retornos aos atendimentos. Ademais de maneira geral, 11 (23,9 %), 13 

(28,3%), 9 (19,6%), 5 (10,9%), 5 (10,9%) e 3 (6,5%) mães compareceram ao 

atendimento 1, 2, 3, 4, 5 e 6 vezes, respectivamente. Estratégias de contato 

telefônico e presença em rede social foram adotadas para favorecer a adesão. 

Destaca-se que, por ser uma coorte aberta, determinados momentos de 

retorno não foram contabilizados por estarem ainda no tempo de vigência dos 

intervalos das consultas.  

Conclusão: A atenção nutricional a mulher e seu bebê é essencial como 

estratégia de promoção da saúde. O fluxo proposto para o atendimento e para 

aprimoramento da adesão tem funcionado e permitido boa interação com as 

mulheres. No entanto reflexões frequentes são realizadas para possibilitar 

novas ações ao longo do acompanhamento. Espera-se, que com os resultados 

ainda a serem obtidos possa-se contribuir para o aprimoramento da atenção à 

saúde materno-infantil. 
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Introdução: A ingestão excessiva de ácidos graxos saturados e gorduras trans 

está entre os fatores de risco para o desenvolvimento de Doenças Crônicas 

não Transmissíveis (DCNT). Por outro lado, existem evidências de que o 

consumo de óleos ricos em ácidos graxos poli e monoinsaturados são 

benéficos para a saúde. 

Objetivo: Promover atividade de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) sobre 

o consumo de óleos e gorduras com mulheres de uma comunidade rural do 

município de Viçosa - MG. 



Métodos: A atividade foi realizada em uma comunidade rural do município de 

Viçosa – MG, por alunos do Programa de Educação Tutorial em Nutrição da 

Universidade Federal de Viçosa (PET-NUT/UFV), em parceria com a Empresa 

de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER). Houve a participação de 

três integrantes do PET-NUT como ministrantes, de uma representante da 

EMATER e de dez mulheres da comunidade rural. A dinâmica consistiu em 

uma roda de conversa a respeito dos óleos e gorduras, tema apresentado 

como uma demanda da comunidade. Abordou-se as diferenças entre eles, 

malefícios do consumo excessivo de gorduras saturadas, como o 

desenvolvimento de dislipidemias, e os benefícios da ingestão de gorduras 

insaturadas, que são importantes antioxidantes e contribuem para o aumento 

da concentração sanguínea de HDL-c (lipoproteína de alta densidade) e 

diminuição do LDL-c (lipoproteína de baixa densidade). Durante o debate, 

também foram apresentadas embalagens de produtos processados e 

ultraprocessados com o intuito de demonstrar que esses também podem 

apresentar elevada quantidade de gorduras, principalmente de saturadas e 

trans, além de sódio e açúcares. 

Resultados: As participantes mostraram-se atentas e interessadas durante toda 

a atividade. Um ponto bastante debatido foi a utilização da banha de porco, 

pois as mulheres relataram fazer uso constante desse tipo de gordura. As 

mesmas argumentaram achar o produto mais natural, por acompanhar todo o 

processo de criação dos porcos, e consideravam que assim, o seu consumo, 

mesmo que em excesso, não traria nenhum prejuízo à saúde. Defenderam 

ainda que o sabor de uma couve refogada com banha é diferenciado e 

preferível, quando comparado ao daquela preparada com óleo. Diante disso e 

da declaração de presença de DCNT entre as participantes, como diabetes, 

hipertensão e dislipidemias, as ministrantes orientaram não suspender todo o 

consumo de imediato, mas que a substituição fosse feita gradativamente. Para 

começar, citou-se como exemplo o preparo do arroz e do feijão com óleo 

vegetal, e somente o preparo da couve com a gordura de porco. Isso por algum 

tempo, até uma substituição futura por óleo. Além disso, incentivou-se o uso do 

azeite, especialmente nas saladas. 

Conclusão: As atividades de EAN são necessárias e importantes, 

especialmente com indivíduos de áreas rurais, uma vez que estes normalmente 

têm difícil acesso às informações sobre educação em saúde e nutrição, além 

do baixo nível de instrução observado. 
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INTRODUÇÃO: O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) 

contribui para subsidiar decisões políticas voltadas para a melhoria da situação 

de saúde, atualmente agravada pela persistência das epidemias de obesidade 

e carências nutricionais que atingem mundialmente grandes proporções da 

população. Embora reconhecidos como importante componente no combate 

aos agravos nutricionais, os sistemas de Vigilância Alimentar e Nutricional 

permanecem frágeis na maioria dos países em desenvolvimento. A avaliação 

de um sistema de informação, ao considerar percepções dos sujeitos 



envolvidos no processo de trabalho, determinam sua satisfação e percepção e 

legitimam o funcionamento do mesmo.  

OBJETIVO: Identificar a percepção dos profissionais em relação à atuação do 

SISVAN na Zona da Mata mineira.  

METODOLOGIA: Estudo de abordagem qualitativa, realizado em municípios 

polo da Zona da Mata mineira: Cataguases, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, 

Ponte Nova, Ubá e Viçosa. A coleta de dados foi realizada por meio de 

entrevista, utilizando questionários semiestruturados, audiogravadas e 

transcritas na íntegra. Os sujeitos foram os Coordenadores da Atenção 

Primária à Saúde, Referências Técnicas do SISVAN, Nutricionistas e 

Digitadores. A análise dos dados se conduziu por meio da análise de conteúdo, 

à luz do referencial teórico de Bardin e Minayo, com auxílio do software 

IRAMUTEQ (Interface de R pour lês Analyses Multidimensionnelles de Textes 

et de Questionnaires) 0.7 alpha 2, utilizando o método da Classificação 

Hierárquica Descendente.  Foram consideradas as palavras 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 com Seres 

Humanos da UFV, sob o número 2.370.346 de 08/11/2017, financiado pela 

CAPES e FAPEMIG sob o processo número CDS – APQ-01201-14. 

RESULTADOS: Os resultados foram agrupados em quatro classes principais: 

(i) compreensão do papel da VAN e SISVAN; (ii) identificação e compreensão 

dos componentes de estrutura do SISVAN; (iii) processo de trabalho e (iiii); 

potencialidades e desafios do SISVAN. A primeira classe apresentou as 

categorias de segmentos de textos relacionados aos termos vigiar, risco, 

doença, futuro e fidedigno, retratando o conceito dos entrevistados em relação 

ao sistema, sua funcionalidade e a execução da VAN. A segunda classe trouxe 

os principais aspectos relacionados à estrutura do sistema, destacando os 

termos insuficiente, recurso, quantidade, capacitado, antropométrico e 

transporte, fazendo referência à ausência ou insuficiência destes recursos. A 

terceira classe destacou encaminhamento, fluxo, rede e contra referência como 

fragilidades do processo de trabalho, e enfatizou o papel da ESF e do NASF-

AB como potencializadores deste processo. A quarta classe trouxe como 

potencialidades do SISVAN o seu papel no direcionamento de ações de 

alimentação e nutrição, o seu papel de indicador e ferramenta de diagnóstico, e 

como principais desafios, a cobertura e a capacitação. 



CONCLUSÃO: Esforços para conscientizar a respeito da importância das 

ações de VAN são cruciais em todos os níveis de atuação da rede de saúde, 

destacando capacitação de recursos humanos, qualidade no registro do dado e 

recursos estruturais adequados. Há necessidade de investimentos a fim de 

fortalecer a tríade informação-tomada de decisão-ação, culminando em 

melhora da qualidade dos indicadores de saúde. 
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INTRODUÇÃO: Os projetos de extensão desenvolvidos em uma universidade 

possuem o intuito de estreitar laços entre a sociedade e o meio acadêmico, 

bem como favorecer uma troca de conhecimento de maneira horizontal e 

contribuir para construção coletiva do saber. Sendo assim, o grupo Programa 

de Educação Tutorial (PET) Nutrição desenvolveu, no ano de 2016, o projeto 

de extensão denominado “Nutricompartilha”, que ao longo destes anos tem 

diversificado a sua atuação. OBJETIVO: O projeto teve como objetivo estimular 

práticas alimentares saudáveis como uma estratégia na promoção de saúde e 



prevenção de doenças, frente aos desafios encontrados no campo da saúde, 

alimentação e nutrição. MÉTODOS: Em 2018, o projeto desenvolveu suas 

ações em duas unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) no município 

de Alfenas-MG e, contou com a participação de frequentadores e agentes de 

saúde locais. As ações foram divididas em cinco encontros que tiveram como 

base as fases do processo de mudança segundo o modelo transteórico (pré-

contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção). As atividades 

envolveram dinâmicas, rodas de conversa, jogos envolvendo temas sobre 

alimentação saudável, confecção de mural informativo disponibilizado na UBS, 

oficina culinária, além da entrega e explicação de materiais de educação 

alimentar e nutricional, como o livro de receitas, que foi confeccionado pelos 

integrantes do projeto. RESULTADOS: Durante os encontros, os participantes 

demonstraram bastante interesse nas atividades e discussões realizadas. No 

entanto, foram apontados alguns fatores limitantes, que os impediam de 

realizar uma alimentação saudável, sendo o mais impactante deles, o recurso 

financeiro. Deste modo, em cada encontro foram elaboradas e apresentadas 

estratégias fundamentadas nas fases do modelo transteórico, a fim de 

promover uma alimentação saudável baseada na utilização de alimentos 

regionais, de baixo custo, bem como o estímulo ao plantio e utilização de ervas 

medicinais e condimentos, já cultivadas por muitos deles. A partir das ações 

desenvolvidas foram observados resultados relevantes, pois, a partir dos 

relatos dos participantes uma melhor relação entre todos os envolvidos, 

tornando o projeto único. Tais encontros foram de extrema importância para 

que fossem realizadas dinâmicas que abordassem a demanda dos mesmos, de 

modo que os extensionistas pudessem compreendê-los e ajudá-los na luta por 

uma melhor qualidade de vida e estado nutricional. CONCLUSÃO: Pôde-se 

observar, desta forma, uma grande evolução segundo a promoção das 

dinâmicas de educação nutricional, que de modo recreativo e descontraído, 

possibilitou uma maior adesão, interesse e espaço de aprendizado mútuo. 
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Introdução: A autoestima é formada por sentimentos e pensamentos do 

indivíduo sobre si próprio e sua competência, com reflexos em atitudes 

positivas ou negativas, sendo este aspecto central do funcionamento 

psicológico na adolescência, pois constitui um importante requisito, devido a 

sua relevância nas relações interpessoais, sucesso ocupacional e desempenho 

escolar. Objetivo: Identificar a prevalência de autoestima em adolescentes 

matriculados na rede pública de ensino fundamental em Salvador - Bahia. 

Métodos: Trata-se de um estudo transversal com 860 adolescentes de 10 a 19 

anos, de ambos os sexos, matriculados no 7º a 9º anos, de doze escolas de 



médio porte da rede pública estadual de ensino integral do município de 

Salvador, Bahia. A autoestima foi avaliada utilizando a escala de autoestima de 

Rosenberg (EAR), adaptada e validada para estudantes brasileiros de 10 a 30 

anos de idade por Hutz e Zanon, com alfa de Cronbach de 0,90.  Essa escala 

possui dez sentenças fechadas, sendo cinco referentes à “autoimagem” ou 

“autovalor” positivos e cinco referentes à “autoimagem negativa” ou 

“autodepreciação”. As opções de resposta são “discordo totalmente”, 

“discordo”, “concordo” e “concordo totalmente. Para obter o escore total é 

necessário somar as respostas das questões, a escala varia de 10 a 40 pontos, 

dessa forma, quanto maior o escore obtido na escala, maior o nível de 

autoestima do indivíduo. A classificação da autoestima foi definida por quartis, 

comparando o quarto e terceiro quartil [30 a 40 pontos (autoestima elevada)] 

com 2º quartil [27 a 29 pontos (autoestima moderada)] e 1º quartil [10 a 26 

pontos (autoestima baixa)]. Também foram avaliados dados demográficos e 

socioeconômicos, maturação sexual, estado antropométrico, nível de atividade 

física e sedentarismo. A análise descritiva dos dados foi realizada para 

caracterização da população de estudo utilizando médias para os dados 

contínuos e proporções para os dados categóricos. As análises foram 

realizadas no pacote estatístico SPSS, versão 23.0. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia sob 

parecer número 893.944/14. Resultados: Entre os adolescentes a média de 

idade foi 14,48 anos (DP = 1,43), com maior percentual (57,6%) entre aqueles 

com idade entre 14 e 19 anos. Quanto ao estado antropométrico, 71,3% dos 

adolescentes tinham eutrofia, 6,1% magreza e 22,6% excesso de peso. A 

maioria era pós-púbere (81,40%), inativo fisicamente (81,0%) e apresentavam 

comportamento sedentário (59,4%), além de possuírem melhor condição 

socioeconômica (93,5%). A autoestima baixa foi identificada em 27,3% dos 

adolescentes, a moderada em 24,8% e a alta em 47,9% dos adolescentes. 

Estratificando por sexo, percebe-se uma maior prevalência da autoestima baixa 

no sexo feminino (30,7%) em contrapartida ao sexo oposto 24,1%. Já nas 

demais classificações (moderada e alta), é notório os maiores índices no sexo 

masculino, 48,6% e 27,3%, respectivamente, contra 43,6% e 25,7% nas 

meninas. Conclusão: A prevalência de autoestima baixa se mostrou elevada 

entre adolescentes de escolas públicas de Salvador, Bahia, principalmente 

entre as meninas. Diante disso, se faz necessário intervenções escolares que 

abordem esse tema entre os adolescentes. 
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Introdução: A autopercepção do peso corporal relaciona-se a aspectos ligados 

à preocupação com a imagem corporal. Percepção negativa sobre o próprio 

corpo pode acentuar sentimentos de baixa autoestima e solidão, importantes 

fatores de risco para a depressão, frequentemente observados com o ingresso 

na universidade.  

Objetivo: O objetivo desse estudo foi analisar a associação entre a 

autopercepção do peso corporal e a presença de sintomas depressivos entre 

estudantes universitários.  

Método: Estudo transversal realizado com estudantes ingressantes em uma 

universidade pública nos anos de 2016 e 2017, com idade de 16 a 25 anos. Os 



dados foram coletados por questionário autoaplicado. A presença de sintomas 

depressivos, variável dependente desse estudo, foi avaliada por meio do 

instrumento Patient Health Questionnaire-9, que possui nove questões com 

pontuação variando de 0 a 3. A pontuação das questões foi somada e 

indivíduos que obtiveram pontuação = 9 foram classificados positivamente para 

a presença de sintomas depressivos. A autopercepção do peso corporal foi 

classificada em quatro categorias: “acima do normal”, “normal”, “abaixo do 

normal” e “não sabe”. Para as análises as respostas foram agrupadas em 

“normal ou não sabe” e “acima ou abaixo do normal”. Análise de Regressão de 

Poisson foi utilizada para estimar a associação entre a autopercepção do peso 

corporal e a presença de sintomas depressivos, com ajustes para sexo, idade, 

classe econômica e índice de massa corporal. As análises estatísticas foram 

conduzidas no software STATA, versão 11.0. Este estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Júlio Müller, sob parecer 

nº 1.006.048.  

Resultados: Foram avaliados 1.113 estudantes, sendo 50,7 % do sexo 

feminino, com idade média de 18,8 anos (desvio padrão =1,52). A prevalência 

de sintomas depressivos foi de 36,8%, sendo maior entre as mulheres (44,6% 

vs 28,8%; p<0,001) e sem diferença para faixa etária e classe econômica 

(p>0,05). A autopercepção de peso corporal acima ou abaixo do normal foi 

observada em 42,8% dos estudantes. A prevalência de sintomas depressivos 

foi maior entre os estudantes com autopercepção do peso corporal acima ou 

abaixo do normal (RP=1,23; IC 95%= 1,05;1,45; p=0,01), independentemente 

de potenciais fatores de confusão. Destaca-se, porém, que estudos 

longitudinais são necessários para avaliar em que extensão a percepção do 

peso corporal inadequado contribui para o aparecimento de sintomas 

depressivos. 

Conclusão:A percepção do peso corporal abaixo ou acima do normal, 

independentemente do índice de massa corporal, associou-se à presença de 

sintomas depressivos entre estudantes universitários. 
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A transição nutricional retrata a diminuição dos casos de desnutrição e o 

aumento dos casos de excesso de peso, fenômeno observado na população 

mundial. Sendo assim, a antropometria pode auxiliar na detecção do estado 

nutricional, pois compreende a obtenção de medidas físicas de um indivíduo 

relacionando essas medidas com um padrão que retrata o crescimento e o 

desenvolvimento ideais do indivíduo. Este estudo justifica-se devido ao 

aumento da prevalência mundial de sobrepeso e obesidade nas crianças e da 

possível manutenção desse estado nutricional na vida adulta. O objetivo foi 

avaliar o estado nutricional a partir de uma avaliação antropométrica em 

crianças de ambos os sexos, de 2 a 5 anos, em creches e escolas municipais 



de educação infantil de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. Trata-se de um 

estudo transversal realizado em 2018. A amostra foi do tipo de conveniência, 

composta por 181 crianças de ambos os sexos, de 2 a 5 anos de idade, 

matriculadas em cinco creches e cinco escolas de educação infantil, que 

atenderam aos critérios de inclusão e exclusão e cujos pais ou responsáveis 

legais assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). Foram 

aferidos o peso e a altura das crianças e posterior classificação do estado 

nutricional através dos índices antropométricos: Peso/Estatura, Peso/Idade, 

Estatura/Idade, e Índice de Massa Corporal/Idade em escore-Z, por sexo, 

segundo critérios de classificação da Organização Mundial da Saúde. Os 

índices antropométricos foram classificados por meio do software Anthro 

Plus®, versão 10.4. Os resultados foram apresentados em freqüência relativa, 

calculadas por meio do software Stata®, versão 10.0. O estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Santa Rita mediante parecer 

número 74014117500008122. Os resultados obtidos a partir da avaliação das 

181 crianças demonstraram que a maioria (54%) era do sexo feminino. De 

acordo com o índice Peso/Idade 88,95% estavam com peso adequado, 9,94% 

com peso elevado e 1,11% baixo peso para a idade. Já no indicador 

Peso/Estatura, 64,09% estavam eutróficas, 23,76% estavam em risco de 

sobrepeso, 5,52% com sobrepeso e 5,52% obesas. Quanto ao Índice de Massa 

Corporal/Idade, 61,33% estavam eutróficas, 24,86% tinham risco de 

sobrepeso, 6,08% sobrepeso e 6,63% obesidade. Em relação à Estatura/Idade, 

96,13% apresentaram estatura adequada, 3,31% com baixa estatura e 0,56% 

muito baixa estatura para a idade. Conclui-se que apesar da maioria das 

crianças estarem em eutrofia e com a estatura adequada para a idade, 

estratégias no âmbito escolar são necessárias para identificar as crianças com 

desvios nutricionais, visto que o percentual de escolares em risco de 

sobrepeso, sobrepeso e obesidade foram elevados, segundo o indicador 

Peso/Estatura e o Índice de Massa Corporal/Idade. A escola se torna um 

espaço ideal de educação e promoção de hábitos saudáveis, considerando que 

as crianças passam boa parte do tempo diário nela. 
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A obesidade é uma doença caracterizada pelo excesso de gordura no 

organismo distribuída de forma desproporcional e que é considerada como 

fator de risco para outras Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). 

Dessa forma, as medidas antropométricas se destacam como indicador do 

estado nutricional por determinar desvios nutricionais que, na maioria das 

vezes surgem ainda na infância. A obesidade e o sobrepeso nessa fase vêm 

aumentando significativamente a nível mundial, o que justifica o presente 

estudo. O objetivo foi avaliar o estado nutricional pelo parâmetro 

antropométrico de crianças em escolas municipais de educação infantil de 

Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. Trata-se de um estudo transversal 

realizado em 2018. A amostra foi do tipo de conveniência, composta por 209 



crianças de ambos os sexos, com 5 e 6 anos de idade, de cinco escolas 

municipais de educação infantil, que atenderam aos critérios de inclusão e 

exclusão e cujos pais ou responsáveis legais assinaram o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). Foram aferidos o peso e a altura das 

crianças e posterior classificação do estado nutricional através dos índices 

antropométricos: Peso para idade (P/I), Índice de Massa Corporal para idade 

(IMC/I) e Estatura para idade (E/I), em escore-Z, por sexo, segundo critérios de 

classificação da Organização Mundial da Saúde. O software Anthro Plus®, 

versão 10.4, foi utilizado para obtenção dos índices antropométricos. Os 

resultados foram apresentados em freqüência relativa, calculadas por meio do 

software Stata®, versão 10.0. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade Santa Rita, mediante parecer número 

74014117.5.0000.8122. Das 209 crianças participantes, a maioria (52%) era do 

sexo feminino. Segundo o P/I 86,60% das crianças apresentaram peso 

adequado, 11% peso elevado e 2,40% baixo peso para a idade. Em relação ao 

IMC/I, 71,77% estavam eutróficos, 12,92% com risco de sobrepeso, 7,18% 

foram classificados com sobrepeso, 6,22% com obesidade e 1,91% com 

magreza. Já a classificação da E/I mostrou que 96,65% apresentaram estatura 

adequada, 2,87% baixa estatura e 0,48% muito baixa estatura para a idade. 

Conclui-se que apesar da maioria das crianças estarem eutróficas e com o 

peso e a estatura adequados para a idade em que se encontram, conforme os 

índices antropométricos avaliados, o acompanhamento nutricional nessa faixa 

etária é indispensável para verificar o crescimento e desenvolvimento infantil. 

Além disso, se faz necessário políticas públicas no âmbito escolar para 

prevenir tanto o excesso de peso quanto o baixo peso, bem como tratamento 

eficaz para as crianças em desvio nutricional pelo parâmetro antropométrico. O 

incentivo no âmbito escolar a melhores hábitos alimentares se mostra 

essencial, pois boas escolhas alimentares estão associadas ao estado 

nutricional saudável e são formadas desde a infância e tendem a se manter na 

vida adulta, repercutindo também no âmbito familiar. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A educação alimentar e nutricional (EAN) surgiu na década de 40 com 

interesses inicialmente econômicos. Porém, em 1990, foi criada a Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição com o objetivo de ampliar o conhecimento 

e acesso universal aos alimentos, fortalecendo as atividades de EAN. Os 

hábitos alimentares de adultos são influenciados por diversos fatores oriundos 

da infância, que agem diretamente na cultura alimentar do indivíduo. Com isso, 

compreende-se a importância de boas influências no âmbito escolar (RAMOS; 

SANTOS; REIS, 2013).  

 

OBJETIVO 

 



 Frente ao exposto, este trabalho teve como objetivo promover hábitos 

alimentares saudáveis em pré-escolares e avaliar seus efeitos.  

 

METODOLOGIA 

 

 Trata-se de um estudo de intervenção. Após autorização da Secretaria 

de Educação do município e da instituição, foram entregues aos responsáveis 

dos alunos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Aplicou-se dois 

questionários, sendo um antes e outro após as intervenções. Estas, ocorreram 

em dois encontros. No primeiro, a atividade praticada foi degustação de frutas 

e apresentação de verduras e legumes para reconhecimento visual. No último 

encontro, foram realizadas duas atividades: (1) exibição de vídeos inerentes à 

produção de alimentos ultraprocessados, (2) dinâmicas para que as crianças 

pudessem diferenciar alimentos benéficos e maléficos a saúde.  

 

RESULTADOS 

 

 Participaram da pesquisa 17 estudantes de 5 a 6 anos de uma 

instituição pública do município de Cataguases-MG. Observou-se que as frutas 

mais consumidas antes e após as intervenções foram banana, maçã e laranja 

respectivamente, sendo que alterou-se pouco do momento pré-intervenção 

para o pós. Em contrapartida, a frequência de consumo de vegetais de 3 a 4 

vezes por semana alterou de 17,65% para 35,29%. O consumo de ampla 

variedade de alimentos contribui para adequação da dieta, garantindo o 

desenvolvimento saudável e a abstenção de patologias (WU et al., 2017). Além 

disso, observou-se um expressivo consumo de salgados (23,53%), chocolates 

e balas (82,35%), refrigerantes e sucos artificiais (29,41%), sendo que estes, 

sofreram pequenas alterações após as intervenções. Sabe-se que a ingestão 

demasiada dos alimentos ultraprocessados expõe a saúde a diversos 

malefícios, uma vez que os mesmos têm grande adição de sal, açúcar, 

conservantes e outros produtos químicos que estendem a sua validade e 

facilitam a sua comercialização (BRASIL, 2014). Todos os voluntários relataram 

hábito de levar lanches para a escola, sendo o iogurte o mais consumido 

(52,94%). O consumo de leite e derivados (94,12%) encontra-se adequado, 



porém este está associado ao achocolatado, na maioria dos casos (70,59%). 

Bebidas lácteas que apresentam corantes e saborizantes também são 

alimentos ultraprocessados, devendo ser evitados (BRASIL, 2014). A maioria 

das crianças (94,12%) realizavam de 3 a 6 refeições ao dia, sendo importante 

destacar que a maioria não utilizava temperos industrializados (64,71%) em 

suas preparações.  

 

CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se que as intervenções não impactaram de maneira significativa 

nos hábitos alimentares das crianças, possivelmente devido ao curto prazo de 

duração do estudo e ao público direcionado, uma vez que os pais são 

responsáveis pela alimentação dos pré-escolares. Entretanto, a análise do 

consumo alimentar dos escolares tem grande importância, uma vez que 

possibilita futuras atividades de educação continuada com esse público. 
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Introdução: No Brasil, doenças decorrentes da deficiência e do excesso de 

nutrientes, tornaram-se importantes problemas de saúde pública. O aumento 

de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como hipertensão, onde há 

comprovações que o consumo excessivo de sal está associado com a 

elevação da pressão arterial e a diabetes que tem relação com a baixa 

frequência de alimentos ricos em fibras, aumento da proporção de gorduras 

saturadas e açúcares da dieta. Há também as intolerâncias alimentares, como 

ao glúten e a intolerância à lactose. Diante da necessidade de realizar 

refeições fora de casa, as pessoas com DCNT e intolerâncias alimentares 

encontram barreiras quando procuram alimentos frescos e saudáveis.  

Considerando a disponibilidade do comércio de alimentos como fator 

determinante dos hábitos de consumo alimentar, é possível constatar zonas 



desabastecidas de locais que dispõem de alimentos que atendam às pessoas 

com DCNT e intolerâncias alimentares. 

Objetivo: Analisar a disponibilidade de alimentos para pessoas com 

hipertensão arterial, diabetes, doença celíaca e intolerância à lactose ofertados 

nas lanchonetes do hipercentro de Belo Horizonte. 

Métodos: Foram visitadas 72 lanchonetes aleatórias do hipercentro de Belo 

Horizonte e para realização da pesquisa foi utilizado um formulário contendo 

especificação do produto, quantidade e preço de venda de alimentos com teor 

reduzido de açúcar; teor reduzido de sódio; sem lactose; sem glúten; salgados; 

sanduíches; saladas e bebidas. Para preenchimento dos questionários, foram 

verificados os alimentos expostos nas vitrines e nos cardápios. Os dados dos 

formulários foram apresentados como média dos alimentos especiais 

encontrados, frequência de disponibilidade e média per capita para cada 

categoria de alimentos vendidos.  

Resultados: Em média são vendidos 81 produtos isentos de açúcar em 56 

lanchonetes que oferecem esses produtos, como o refrigerante zero açúcar. 

Dos produtos light ofertados, foram encontrados 20 produtos em 18 

lanchonetes, como oa sucos que apresentam redução mínima de 25% de 

açúcares. Para produtos sem lactose foram encontrados 9 produtos, em 6 

lanchonetes, como iogurtes e leites. Para os alimentos sem glúten foi 

encontrado um biscoito, em uma lanchonete. Os salgados assados estão 

presentes em 94,4% das lanchonetes, sendo eles em sua maioria empada de 

frango e pão de queijo.  E os fritos, em 87,55%, sendo os mais comercializados 

a coxinha e o pastel de carne. Sem muitas variedades, os sanduíches naturais, 

em sua maioria de frango, foram encontrados 18 unidades, das 13 lanchonetes 

que disponibilizavam o produto. Os refrigerantes foram encontrados em 94,4% 

das lanchonetes. Em contrapartida, os sucos naturais (55,5%) e vitaminas 

(41,6%), sempre com muitas variedades de frutas dando muitas opções de 

combinações e sabores para o consumidor. Os preços médios per capita dos 

alimentos encontrados nas lanchonetes variaram de R$ 3,82 a R$ 10,94. 

Conclusão: Os resultados encontrados demonstraram uma dificuldade de 

acesso a uma dieta que necessita das restrições alimentares e 

economicamente acessíveis. Para ampliar essa disponibilidade, faz-se 

necessária a criação de campanhas com foco em educação nutricional e 

elaboração de medidas governamentais, como as políticas públicas, que 

incentivem o acesso a esses alimentos nos estabelecimentos. 



 



 

RESUMO CONAN - CONAN - SAÚDE COLETIVA 

 

 

AVALIAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL EM GESTANTES INSCRITAS NO 

PRÉ-NATAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE UM MUNICÍPIO DO 

INTERIOR DE MINAS GERAIS 

 

 

Larissa Lara Moreira Da Fonseca (larissa05fonseca@hotmail.com) 

Graziele Das Graças Timóteo Mendes (grazielemendes6@gmail.com) 

Thátyla Carolina De Castro Rezende (thatyla_castro@hotmail.com) 

Lilia De Oliveira Araujo (lilia.oliveiraaraujo@hotmail.com) 

Melina Oliveira De Souza (mel_nutricao@yahoo.com.br) 

Nair Tavares Milhem Ygnatios Ferreira (nairygnatios@yahoo.com.br) 

 

 

 

 

 

A imagem corporal (IC) é conceituada como a imagem mental que o individuo 

tem do seu próprio corpo. Durante a gestação pode ocorrer uma alteração da 

percepção da IC pela mulher, devido principalmente as mudanças físicas que 

ocorrem neste período. É descrito na literatura que a insatisfação com a IC 

durante o período gestacional pode acarretar impactos negativos tanto para a 

gestante quanto para o bebê. OBJETIVO: Avaliar a insatisfação e preocupação 

com a imagem corporal em gestantes inscritas no pré-natal do Programa 

Saúde da Família (PSF) de um município do interior de Minas Gerais. 

MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal. A amostra foi do tipo de 

conveniência, constituída por todas as gestantes adultas (19 a 41 anos) 

cadastradas no PSF, em acompanhamento de pré-natal no ano de 2016, que 

autorizaram a participação no estudo mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. A insatisfação com a imagem corporal pré-



gestacional foi avaliada por meio da escala de silhuetas. Para avaliar a 

preocupação com a imagem corporal durante a gestação foi utilizado um 

questionário com 16 questões específicas. Foi realizada análise descritiva das 

variáveis, com auxílio do software STATA/SE®, apresentadas em freqüência 

relativa. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Viçosa, número 1.636.448. RESULTADOS: Das 16 

gestantes participantes, 62,5% tinham idade entre 19 e 30 anos, 62,50% 

declaram cor ou raça parda, 62,50% tinham renda familiar de até 2 salários 

mínimos, 50,00% concluíram o ensino médio, 87,5% estavam casadas, 75,00% 

planejaram a gravidez, 43,75% estavam na primeira gestação e 56,25% no 

terceiro trimestre gestacional. Mais da metade (56,25%) das gestantes 

apresentam insatisfação corporal pelo excesso de peso, 37,5% se identificaram 

com a silhueta “4” como sendo a imagem corporal percebida pré-gestacional e 

37,5% desejam a silhueta “3” como imagem corporal ideal. A maioria das 

gestantes (75,00%) preocupa-se em perder peso após a gravidez, sendo que 

31,25% sempre ou a maioria das vezes tenta limitar o ganho de peso durante a 

gestação e 6,25% relataram usar laxante às vezes com o objetivo de perder 

peso, 56,25% preocupam-se com a aparência do corpo após a gestação, 

56,2% com as estrias, 31,25% com os seios e 31,25% demonstraram 

preocupação em relação à atração do parceiro durante e após a gestação. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que as gestantes apresentaram alta prevalência de 

insatisfação e preocupação com a imagem corporal, sendo que a maioria 

desejou uma silhueta mais magra. A avaliação da imagem corporal nesta 

população pelos profissionais de saúde é extremamente recomendada com o 

intuito de prevenir a adoção de atitudes e comportamentos em relação ao peso 

não saudáveis que podem repercutir negativamente na saúde do binômio mãe-

filho. 
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INTRODUÇÃO: A insegurança alimentar e nutricional envolve o acesso aos 

alimentos, considerando quantidade, qualidade, aspectos sociais, culturais, 

econômicos e ambientalmente sustentáveis. Evidências acentuam que 

doenças como hipertensão arterial e dislipidemias podem originar-se na 

infância e na adolescência, influenciando consideravelmente o risco futuro para 

as doenças cardiovasculares. Pesquisas nacionais indicam que domicílios com 

adolescentes apresentaram maior vulnerabilidade à situação de insegurança 



alimentar (IA). Diante disso, torna-se necessário analisar a presença da 

insegurança e o estado nutricional deste grupo.  

 

OBJETIVOS: Avaliar a insegurança alimentar e o estado nutricional de 

adolescentes. 

 

MÉTODOS: Estudo transversal, com adolescentes entre 14 e 19 anos, de 

ambos os sexos, matriculados em escolas públicas de Juiz de Fora/MG, 

selecionados por meio de amostragem estratificada proporcional, com sorteio 

aleatório simples. A insegurança alimentar foi avaliada por meio da Escala 

Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), constituída por 14 perguntas 

objetivas a respeito do consumo familiar, restrição da alimentação e fome. A 

porcentagem de gordura corporal foi obtida pela bioimpedância elétrica bipolar 

Tanita Ironman (BC-553) e seguidas as instruções do fabricante e o protocolo 

padrão. Meninos e meninas, respectivamente, com massas adiposas 

superiores a 20,0% e a 25,0% foram identificados com excesso de gordura 

corporal. Peso, estatura e perímetro da cintura foram avaliados conforme 

protocolo padronizado. Em participantes com excesso de peso e acúmulo de 

adiposidade na região central, o perímetro da cintura foi medido sobre a cicatriz 

umbilical. O diagnóstico de risco foi atribuído aos que exibiram medida = 90º 

percentil, segundo o sexo e a idade. A razão cintura/estatura foi calculada 

dividindo-se o perímetro da cintura pela medida da estatura e valores = 0,5 

foram categorizados como risco. O IMC foi classificado segundo os escores-z 

para idade da Organização Mundial de Saúde. As análises foram realizadas a 

partir das frequências das variáveis dicotômicas comparadas à presença ou 

não de IA, realizadas no software SPSS® (versão 20.0). 

 

RESULTADOS: Foram avaliados 456 adolescentes, 58,6% do sexo feminino. 

Do total de meninas, 62,9% se encontrava em situação de insegurança 

alimentar, contra 37,1% dos meninos. A gordura corporal revelou que 41,1% 

dos adolescentes com excesso de peso estavam em insegurança. Dados 

antropométricos demonstraram que dos adolescentes em insegurança, 85,1% 

apresentavam perímetro da cintura normal e 14,9% risco. A razão 

cintura/estatura demonstrou que a insegurança afetou 81,1% dos adolescentes 

com índices normais e 18,9% em risco. De acordo com o IMC, verificou-se que 



estavam em insegurança 70,9% dos adolescentes eutróficos e 29,1% dos 

adolescentes com excesso de peso.  

 

CONCLUSÃO: O público adolescente é vulnerável à insegurança alimentar. 

Constatou-se que mesmo entre adolescentes sem risco nutricional, foram altas 

as frequências de insegurança, o que demonstra uma necessidade de 

reavaliação da condição alimentar em que estão inseridos. Ao avaliar a 

composição corporal, torna-se evidente a mudança no perfil nutricional da 

população e, ainda, uma prevalência da IA. Novas investigações se fazem 

necessárias a fim de melhor caracterizar os resultados encontrados. 

Financiamento: FAPEMIG (CDS APQ 02891-18), CAPES e UFJF. 
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Introdução: A imagem corporal é definida como a percepção que o sujeito tem 

do próprio corpo. Tal percepção é condicionada pelo tamanho e forma do 

corpo, bem como pelas vivências e sensações experimentadas no decorrer da 

vida do indivíduo. Sabe-se que durante a adolescência ocorrem 

transformações físicas, psicológicas e biológicas. Tais alterações podem 

influenciar o processo de “construção” da imagem corporal do adolescente. Em 

decorrência das mesmas, alguns adolescentes tornam-se insatisfeitos com seu 

próprio corpo. A insatisfação corporal é tida como um incômodo relacionado à 



aparência física do indivíduo. Na literatura, a satisfação corporal no público 

adolescente é bastante estudada, porém estudos que abordem esta temática 

no sexo masculino ainda são escassos. Objetivo: Avaliar, em adolescentes do 

sexo masculino, o nível de satisfação corporal e sua associação com o estado 

nutricional. Metodologia: Estudo transversal incluindo adolescentes entre 14 e 

19 anos de idade, sexo masculino, de escolas públicas de Juiz de Fora/MG. Os 

participantes foram selecionados por meio de amostragem estratificada 

proporcional, com sorteio aleatório simples. Peso e altura foram aferidos 

conforme um protocolo padrão; classificou-se o índice de massa corporal (IMC) 

segundo os escores-z para idade propostos pela Organização Mundial de 

Saúde. As informações da percepção da imagem corporal foram obtidas com a 

utilização da escala de silhuetas proposta por Stunkard. Para a avaliação da 

satisfação corporal, subtraiu-se o valor da imagem que os indivíduos 

acreditavam ter (aparência real) do valor da imagem que os indivíduos 

desejavam ter (aparência ideal). Os adolescentes foram classificados como 

insatisfeitos por magreza (score negativo), satisfeitos (score nulo) ou 

insatisfeitos por excesso de peso (score positivo). Perante o resultado de 

insatisfação, os adolescentes especificavam o principal motivo para sua 

insatisfação corporal. A percepção da imagem fornecida pelos participantes foi 

contrastada com as suas respectivas classificações do IMC. Para a análise 

estatística, utilizou-se o software SPSS® (versão 20.0). A satisfação corporal 

foi comparada ao IMC por meio de teste qui-quadrado de Pearson. O nível de 

significância adotado foi de 5,0%. Resultados:  A amostra foi composta por 209 

adolescentes, idade média de 16,5 ± 1,1 anos. De acordo com o IMC, 2,4% 

encontravam-se com baixo peso, 74,2% eutróficos, 23,4 % com excesso de 

peso. Quanto à prevalência de satisfação corporal, 31,6% encontravam-se 

satisfeitos, enquanto 68,4% encontravam-se insatisfeitos, sendo a proporção 

de insatisfeitos por magreza (39,7%) superior aos insatisfeitos por excesso de 

peso (28,7%). Dentre os indivíduos classificados como eutróficos, 64,5% 

encontravam-se insatisfeitos. A análise da satisfação corporal com o IMC 

identificou que o grupo de insatisfeitos era, em sua maioria (50,3%), formado 

por indivíduos insatisfeitos por magreza (p < 0,001). Quanto aos motivos para a 

insatisfação corporal, as três causas mais relatadas foram respectivamente: 

tornar-se fisicamente forte (30,8%); preocupação com a saúde (26,6%); e 

melhora na qualidade de vida (18,9%). Conclusão:  Registrou-se maior número 

de insatisfeitos por magreza. Além disso, verificou-se que a preocupação com 

a forma física é mais prevalente que a preocupação com o estado de saúde. 



Situação preocupante, visto que em busca de tornar-se fisicamente forte, o 

adolescente pode adotar comportamentos de risco. 
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Introdução 

A habilidade culinária refere-se ao conjunto de habilidades envolvidas com a 

seleção, o pré-preparo, o tempero, o cozimento, a combinação e a 

apresentação dos alimentos. Sua falta reduz a chance do uso de alimentos in 

natura e aumenta a escolha por alimentos processados e ultraprocessados. A 

investigação de habilidades culinárias permite analisar e identificar suas 

características, especialmente as práticas não saudáveis, e abordá-las em 

futuros programas de Educação Alimentar e Nutricional. 

Objetivo 

Identificar as habilidades culinárias de indivíduos adultos saudáveis. 



Métodos 

O presente estudo é de natureza quantitativa de caráter descritivo. A população 

foi composta por indivíduos adultos com idade entre 20 e 59 anos, de ambos 

os sexos, que circulavam ou trabalhavam em uma unidade de uma 

universidade pública. Foi utlizado como critério de exclusão profissionais 

nutricionistas, universitários, indivíduos menores de 18 e maiores de 60 anos. 

Aplicou-se o questionário Brazilian Portuguese Cooking Skills and Healthy 

Eating Questionnaire para identificar as habilidades culinárias e a análise foi 

realizada através de planilhas geradas no software Microsoft Excel® 2016. 

 

Resultados 

Participaram da pesquisa 21 pessoas (57% do sexo feminino e 43% do sexo 

masculino) destes 62% casados e residindo com 3 + 1,3 membros. Em média, 

a idade dos entrevistados foi de 43 + 15 anos e o Índice de Massa Corporal 

26,3 + 5,1 kg/m². No que se refere às habilidades culinárias, as refeições são 

preparadas por membros do núcleo familiar, sendo as mulheres, em sua 

maioria, as responsáveis não só por esta atividade dispondo de 2h/dia, como 

também pela transmissão do conhecimento culinário à próxima geração. Todos 

os participantes concordaram que refeições preparadas em casa são mais 

acessíveis financeiramente e a maioria disse que: gosta de cozinhar (62%), 

preparar refeições em casa “ajuda a comer de maneira mais saudável” (86%), 

cozinhar não é frustrante” (81%), entretanto consideram esta atividade 

trabalhosa (71%) e cansativa (62%). Os participantes relataram se sentirem 

confiante ou extremamente confiante em cozinhar utilizando ingredientes 

básicos (86%), seguir uma receita escrita (58%), preparar o almoço com itens 

que tem em casa (85%), usar faca com habilidade na cozinha (76%), planejar 

refeições que considere nutritivas (71%) e usar técnicas culinárias básicas 

(100%). A maioria dos participantes disse se sentir confiante ou extremamente 

confiante com as técnicas culinárias tradicionais e no uso de ingredientes 

básicos, mas o índice de confiança diminui com o uso de técnicas que exigem 

maiores habilidades e no emprego de ingredientes como especiarias e molhos 

picantes. 

 

Conclusão 



Os dados apontam que a tradição de cozinhar é ainda uma atividade 

predominantemente feminina, com uso de técnicas básicas de preparo e pré-

preparo e o emprego de ingredientes in natura, minimamente processados e 

processados na confecção dos pratos. Identificou-se as caraterísticas “ser mais 

saudável” e “mais acessível financeiramente” como pontos positivos de uma 

refeição realizada em casa. A maioria dos participantes não acha frustrante a 

tarefa de cozinhar, porém a considera cansativa e trabalhosa. 
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Introdução: a hipertensão arterial é uma doença crônica de alta prevalência, 

baixas taxas de controle e constitui fator de risco para as doenças 

cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. Os efeitos negativos na saúde 

do portador de hipertensão arterial podem ser reduzidos quando o mesmo 

adere ao tratamento tanto medicamentoso quanto àqueles relacionados à 

mudança de hábito de vida. Entre os hábitos de vida, a alimentação ocupa 

lugar de destaque na mudança de estilo e hábitos de vida destes indivíduos. A 

educação nutricional ocupa lugar de destaque, por propiciar o desenvolvendo 

de estratégias mais saudáveis que melhorem a qualidade de vida da 

população. Objetivo: comparar o efeito de duas estratégias de educação em 

saúde e nutrição sobre adesão ao tratamento não medicamentoso da 



hipertensão arterial, por meio de parâmetros antropométricos, clínicos, 

bioquímicos e dietéticos. Métodos: estudo de intervenção longitudinal, do tipo 

ensaio comunitário, comparativo, de abordagem quantitativa, realizado em 

Viçosa, Minas Gerais, no ano de 2016. A amostra foi constituída por 84 

indivíduos com diagnóstico de hipertensão arterial, que atenderam aos critérios 

de inclusão e exclusão. Os participantes foram divididos em 2 grupos contendo 

42 indivíduos cada (grupo 1 - indivíduos orientados ao tratamento dietético da 

hipertensão arterial por meio de oficinas educativas mensais; grupo 2 – 

indivíduos orientados ao tratamento dietético da hipertensão arterial por meio 

de oficinas educativas mensais e visitas domiciliares também mensais). Ambos 

os grupos foram acompanhados durante 5 meses consecutivos. Para as 

análises foram realizados os testes Kolmogorov-Smirnov, Qui–Quadrado, Teste 

de Wilcoxon, Teste T pareado, Mann Whitney. Resultados: Ao se comparar os 

tipos de intervenção realizada, o grupo 2 apresentou resultados mais 

satisfatórios quando comparados ao grupo 1, ou seja, o grupo que recebeu 

além das oficinas educativas, visitas domiciliares mensais apresentou resultado 

estatisticamente significante para triglicérides (p=0,003), peso (p<0,001), IMC 

(p<0,001) e per capitas de óleo (p=0,007) e sal (p=0,027). Ao analisar os 

resultados antes e após as atividades realizadas independente dos tipos de 

intervenção, mas levando em consideração a realização da prática educativa 

como um todo, das 17 variáveis analisadas, 12 apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes. Dentre as variáveis antropométricas, todas 

obtiveram um valor de p<0,001 (peso, circunferência da cintura e índice de 

massa corporal). O escore de risco para o consumo alimentar apresentou uma 

redução média de 2,57 ao passo que houve um aumento médio de 1,08 no 

escore de proteção para o consumo alimentar (p<0,001). Pressão arterial 

sistólica, glicemia de jejum, VLDL colesterol e triglicerídeos, per capitas/dia de 

óleo, sal e açúcar foram estatisticamente significantes (p<0,001). Conclusão: 

estes achados evidenciam que a utilização de oficinas educativas e as visitas 

domiciliares foram essenciais para a melhora da qualidade de vida dos 

portadores de hipertensão arterial. Porém, reforça que a visita domiciliar é um 

lócus privilegiado para a prática do aconselhamento nutricional, uma vez que 

contribuiu para a mudança de padrões de comportamento, e 

consequentemente para o aumento da qualidade de vida através da promoção 

da saúde e prevenção de agravos dos portadores de hipertensão arterial. 
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Introdução 

  O interesse por parte das empresas em substituir o aleitamento materno 

por fórmulas em mamadeiras e a disseminação do uso de chupetas é 

historicamente conhecido (BARSIL, 2016).  Para alcançarem maiores lucros, as 

indústrias utilizam estratégias de marketing não éticas para persuadir mães, 

familiares e profissionais de saúde ao uso de seus produtos (BARSIL, 2016).  

 Com o intuito de proteger a amamentação e regulamentar a 

comercialização de alimentos e dos produtos de puericultura, aprovou-se no 

Brasil, a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e 

Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL). No 

entanto, infrações à Norma ainda podem ser encontradas, representando 

riscos à manutenção do aleitamento materno e à saúde infantil. (TOMA e REA, 

1997; SALVE, DIVITIIS e TOMA, 2008; LOPES et al, 2017).  

 

Objetivo 



Analisar as infrações de rotulagem de bicos, mamadeiras e chupetas à NBCAL.  

 

Metodologia 

 A coleta de dados foi realizada em estabelecimentos comerciais 

(farmácias e supermercados) da região central de Ouro Preto- MG e Belo 

Horizonte - MG, os produtos foram fotografados e, em seguida, analisados. Os 

rótulos foram avaliados de acordo com um formulário adaptado a partir de um 

modelo preconizado pela IBFAN Brasil 2018.  

 

Resultados 

 A amostra final contou com 46 produtos, 24 mamadeiras, 08 bicos e 14 

chupetas. Os resultados revelaram várias irregularidades nos rótulos, sendo 

que a maior parte dos produtos possuíam pelo menos uma infração. Das 11 

infrações previstas na NBCAL, apenas três não apareceram em nenhum 

produto. As infrações mais encontradas nos rótulos foram: “Ausência da frase 

preconizada pelo Ministério da Saúde em painel principal com devidas 

especificações” e “Utilização de frases que induzem o uso do produto em 

virtude de falso conceito de vantagem”.  

 

Conclusão 

 A investigação revela uma gama de irregularidades que reforça a 

necessidade de fiscalização mais efetiva e punição aos infratores, visto que a 

simples existência dos dispositivos legais não é capaz de controlar os abusos 

do marketing não ético. Por fim, endossa-se que o marketing abusivo e 

enganoso representa um risco para saúde infantil. 
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Introdução 

A avaliação do estado nutricional de adolescentes é de suma importância para 

o diagnóstico precoce de distúrbios nutricionais, uma vez que as intensas 

transformações biológicas e sociais influenciam os hábitos alimentares e as 

recomendações nutricionais deste segmento populacional.  

Objetivo 

Avaliar e comparar o estado nutricional de adolescentes de escolas públicas e 

privadas de ensino médio de Barbacena, MG. 

Métodos  



Trata-se de estudo transversal realizado no período de julho de 2018 a março 

de 2019, no qual foram avaliados 46 adolescentes, de ambos os gêneros, com 

idade entre 15 a 19 anos, matriculados no ensino médio em escolas públicas e 

privadas de Barbacena, MG. As medidas aferidas na avaliação antropométrica 

foram altura, peso, circunferência abdominal (CA), circunferência da coxa (CC), 

circunferência do quadril (CQ), circunferência umbilical (CU), dobra cutânea 

tricipital (DCT) e dobra cutânea subescapular (DCSE), seguindo procedimentos 

padronizados pela Organização Mundial da Saúde. Foram calculados os 

seguintes índices: índice de massa corporal/idade (IMC/idade), relação cintura 

quadril (RCQ), relação cintura estatura (RCE), relação cintura coxa (RCC), 

índice de conicidade (IC) e percentual de gordura corporal pelo somatório 

DCT+DCSE. A análise estatística foi realizada no software Stata versão 9.0. O 

teste de Shapiro Wilk foi utilizado para verificar a normalidade das variáveis. 

Para verificar diferenças de médias entre os dois grupos (escolas particulares e 

públicas), utilizou-se o teste T de Student. 

Resultados 

Dos 46 adolescentes avaliados, 23 eram de escolas privadas e 23 de públicas. 

O gênero feminino foi predominante (65.2% e 60.9% dos estudantes das 

escolas privadas e públicas, respectivamente). A idade média dos participantes 

foi de 15 + 3.4 anos nas escolas privadas e 16.8 + 2.9 anos nas públicas. Não 

houve diferença estatística entre as idades médias, de acordo com a origem 

escolar. Segundo o IMC/idade, observou-se maior prevalência de eutrofia 

(60.9% e 78.3%), seguida de sobrepeso (26.1% e 17.4% para escolas privadas 

e públicas, respectivamente). Nas escolas particulares houve 13.0% de 

obesidade, enquanto não houve nenhum aluno obeso de origem pública. Por 

outro lado, um estudante (4.3%) de escola pública apresentou baixo peso. 

Segundo os índices RCQ e IC, todos os adolescentes encontravam-se 

eutróficos. Apenas um estudante (4.3%) apresentou risco de complicações 

metabólicas considerando a RCE, sendo este de origem particular. De acordo o 

percentual de gordura corporal, 78.3% e 43.5% dos estudantes estavam na 

faixa de eutrofia, enquanto 21.7% e 8.7% apresentavam excesso de 

adiposidade nas escolas privadas e públicas, respectivamente. Apenas um 

aluno (4.3%) encontrava-se com baixa adiposidade corporal, sendo este de 

origem pública. Os estudantes de escolas privadas apresentaram valores 

médios mais elevados de DCT (P=0.0004), DCSE (P=0.0176), IC (P=0.0509) e 

percentual de gordura corporal (P=0.0010), em comparação com aqueles de 



escolas públicas. As demais medidas e índices não apresentaram diferenças 

estatísticas de acordo com a origem escolar. 

Conclusão 

De acordo com os dados obtidos até o momento, os estudantes de escolas 

particulares possuem maior risco para a obesidade e suas comorbidades. Este 

resultado ressalta a importância da adoção de bons hábitos alimentares e de 

vida que devem ser incentivados no ambiente escolar. 
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INTRODUÇÃO 

 

O uso de metodologias ativas voltadas para a autonomia do indivíduo e 

compreensão dos aspectos socioeconômicos, políticos e culturais envolvidos 

na sua condição de saúde é uma prática preconizada por documentos 

governamentais. Assim, o profissional de saúde precisa ser apto a planejar e 

executar ações de Educação Alimentar e Nutricional de forma que haja a 

problematização da realidade e construção de conhecimentos sobre o tema. 

 

 

OBJETIVO 

 

Avaliar as percepções dos profissionais de saúde sobre a ocorrência de 

mudanças nas unidades quanto à promoção da alimentação saudável que 



possam ser imputadas às atividades praticadas durante a participação dos 

mesmos em um curso de capacitação em Educação Alimentar e Nutricional. 

 

 

MÉTODOS 

 

O presente estudo é de natureza quali-quantitativa e caráter descritivo e 

analítico. O “Curso de capacitação destinado a profissionais de equipes 

multiprofissionais que atendem gestantes e nutrizes para a realização de ações 

de promoção da alimentação saudável em unidades de saúde” foi ministrado a 

14 integrantes das equipes multiprofissionais de um hospital maternidade e de 

três unidades de atenção primária à saúde na cidade do Rio de Janeiro/RJ que 

atendem gestantes e nutrizes. Para alcançar o objetivo proposto, foram 

realizadas entrevistas após 3 meses de finalizado o curso. Dos 14 

participantes, 11 foram entrevistados e houve 03 perdas por motivo de férias e 

demissão. As entrevistas seguiram um roteiro que abordou assuntos referentes 

à realização de ações de Educação Alimentar e Nutricional após o curso. Os 

dados foram submetidos à técnica de análise de conteúdo com a construção de 

categorias para auxiliar a compreensão do discurso.  

 

 

RESULTADOS 

 

Da análise de discurso emergiram três categorias que refletiram os 

desdobramentos da implementação da capacitação de profissionais de saúde 

para promoção à alimentação saudável:  

 

1) “Não entra na cabeça dele (...)” - A culpabilização do usuário, ao depositar a 

responsabilidade do sucesso das ações de Educação Alimentar e Nutricional 

no usuário, fragiliza-se o compromisso em buscar novos processos capazes de 

promover maior entendimento das condições desse público alvo buscando uma 

aproximação e utilização de novas metodologias educativas. 



 

2) “(...) me deu mais firmeza (...)” – A segurança para realizar EAN adquirida 

pelos profissionais de saúde, que passaram a ficar mais confortáveis para 

interagirem com os usuários, principalmente no atendimento individual, onde 

relatou-se maior riqueza de troca de informações e estratégias educativas mais 

efetivas. 

 

3) “(...) aquela parte de focar na mulher (...)” – A valorização da mulher por 

parte dos participantes, que deixaram de ter uma visão biologicista da mulher 

na sociedade e passaram a considerar os aspectos sociais e as inúmeras 

vertentes que podem afetar o comportamento alimentar das mesmas.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Desta maneira, a partir da avaliação das percepções relatadas pelos 

profissionais de saúde, verificou-se que o curso de capacitação em EAN foi 

bem-sucedido, relevante e transformador. Para que haja uma qualificação das 

atividades de promoção da alimentação saudável e um empoderamento dos 

profissionais de saúde, torna-se necessário o investimento e replicação da 

capacitação de profissionais de saúde em metodologias ativas de ensino e 

aprendizagem para ações destinadas a tal público. 
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O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é um doença metabólica caracterizada por 

hiperglicemia e que possui etiologia complexa e multifatorial, envolvendo 

componentes genéticos e ambientais. A falta de conhecimento sobre a doença 

por parte dos cuidadores, familiares e pacientes, associada a inadequadas 

capacitação e integração entre os profissionais de saúde, dificultam a adesão 

do paciente ao tratamento. Abordagens que promovem o autocuidado parecem 

ser mais eficazes para motivação dos pacientes com diabetes em relação às 

estratégias tradicionais, pois sensibilizam para a adoção de novos hábitos de 

estilo de vida e conscientizam sobre os riscos que o mal controle da doença 

pode trazer. O objetivo desta pesquisa foi avaliar o conhecimento sobre DM2 

em pacientes com a doença. Trata-se de um estudo transversal realizado com 

30 adultos com DM2 atendidos em um ambulatório de nutrição de uma 

instituição pública de ensino do município de Barbacena-MG, no período de 

julho a dezembro de 2018. Os participantes responderam a um questionário 

com questões pessoais e socioeconômicas, além do instrumento Diabetes 

Knowledge Scale Questionnaire (DKN-A). O DKN-A é um questionário que 

contém 15 perguntas de múltipla escolha sobre diferentes aspectos 

relacionados ao conhecimento geral de diabetes, como: a) fisiologia básica, 



incluindo a ação da insulina, b) hipoglicemia, c) grupos de alimentos e suas 

substituições, d) gerenciamento de DM na intercorrência de alguma outra 

doença, e) princípios gerais dos cuidados da doença. Um alto escore indica 

maior conhecimento sobre diabetes, sendo que pontuações maiores ou iguais 

a oito são consideradas como conhecimento satisfatório. O protocolo desse 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do 

Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. As análises estatísticas foram 

realizadas no software STATA versão 9.0. A verificação da normalidade dos 

dados contínuos foi realizada utilizando o teste Shapiro Wilk. Foi utilizado o 

teste t de Sudent para comparar o número de acertos entre os sexos. A maior 

parte dos participantes era do sexo feminino (66.7%), com idade média de 49 

anos (± 7.0) e variação entre 34 e 59 anos. Dos 33.3% do sexo masculino, a 

idade média correspondeu a 53 anos (± 5), com variação entre 44 e 59 anos. 

Metade dos voluntários eram assalariados, 40% declararam possuir ensino 

fundamental, 70% eram casados e 57% declararam possuir renda familiar entre 

1 e 3 salários mínimos/mês. A média de acertos das perguntas foi de 74,83% 

para o sexo masculino (escore médio de 11,2 pontos) e de 70,0% sexo 

feminino (escore médio de 10,5 pontos). Não houve diferença estatística entre 

os sexos com relação ao número de acertos. Do total da amostra, a média de 

acertos foi de 71,93% (escore médio de 10,7 pontos).  Conclui-se que os 

pacientes com DM2 apresentaram bom conhecimento sobre diabetes, 

indicando resultado satisfatório no autocuidado com a doença. Contudo, ações 

de promoção da saúde são imprescindíveis para o empoderamento dos 

indivíduos com DM2 e melhor controle da doença. 
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A industrialização e inserção da mulher no mercado de trabalho ocasionaram o 

aumento de creches públicas em todo o país. Cabe destacar que a maioria das 

crianças passa a maior parte do tempo nas creches, realizando as principais 

refeições diárias nesses locais.A avaliação do consumo alimentar e adequação 

das necessidades nutricionais das crianças nessa fase é primordial, pois está 

diretamente relacionado ao estado nutricional. A carência de nutrientes pode 

levar ao baixo peso e desnutrição, por outro lado, a ingestão excessiva de 

alimentos não saudáveis, contribui para o excesso de peso e doenças crônicas 

não-transmissíveis. Considerando o exposto, o objetivo do estudo foi avaliar o 

consumo alimentar em crianças de 2 a 4 anos, matriculadas em creches 

públicas de Conselheiro Lafaiete, MG. Trata-se de um estudo transversal e 



descritivo realizado em 2018. A amostragem de conveniência incluiu alunos de 

ambos os sexos, de cinco creches localizadas na zona urbana, que atenderam 

aos critérios de inclusão e cujos pais/responsáveis assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido. Foram coletados dados do consumo 

alimentar através do questionário semi-quantitativo de frequência alimentar 

(QSFA) composto por 42 alimentos divididos conforme grupos da pirâmide 

alimentar: cereais; frutas; verduras e legumes; leguminosas; leite e derivados; 

carnes e ovos; óleos e gorduras; e açúcares e doces. O QSFA apresentava as 

medidas caseiras das porções dos alimentos. Foi realizada a avaliação da 

média do consumo diário em número de porções de cada grupo alimentar 

comparando com as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria para 

a faixa etária (cereais: 5 porções; verduras e legumes: 3 porções, frutas: 3 

porções; leite e derivados: 3 porções; carnes e ovos: 2 porções; leguminosas: 1 

porção; açúcares e doces: 1 porção; óleos e gorduras: 1 porção). O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Santa Rita 

(FASAR), mediante parecer número 7401117.5.0000.8122. Das 64 crianças 

participantes, 56,25% eram meninas. Em relação ao consumo diário, o arroz foi 

o alimento de maior consumo (92,19%), em seguida o leite (80,96%), pão 

francês (70,31%), banana (65,63%), feijão (60,63%), laranja (51,57%), iogurte 

(50%) e o achocolatado (50%). Os grupos dos cereais, verduras e legumes, 

leite e derivados e das carnes e ovos não atingiram o consumo do número de 

porções recomendadas diariamente. Observou-se baixo consumo de verduras 

e legumes e o alto consumo de alimentos ultraprocessados, demonstrando a 

importância de criar medidas de educação nutricional para as crianças e 

familiares, para iniciarem práticas alimentares saudáveis desde a infância. 
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A infância é uma fase primordial para a formação dos hábitos alimentares, é 

justamente nessa fase que o comportamento alimentar e a preferência por 

determinados tipos de alimentos são formados. Através da identificação destes 

hábitos alimentares pode-se ter uma contribuição para um crescimento 

satisfatório, justificando a realização do estudo. O objetivo foi avaliar o 

consumo alimentar em crianças de 4 a 6 anos, matriculadas em escolas 

municipais de educação infantil de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. Trata-

se de um estudo transversal e descritivo realizado em 2018. A amostragem de 

conveniência incluiu alunos de cinco escolas com idade pré-escolar de 4 a 6 

anos, de ambos os sexos, que atenderam aos critérios de inclusão e cujos 

pais/responsáveis assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Foram coletados dados do consumo alimentar através do questionário semi-

quantitativo de frequência alimentar (QSFA) composto por 42 alimentos 



divididos conforme grupos da pirâmide alimentar: cereais; frutas; verduras e 

legumes; leguminosas; leite e derivados; carnes e ovos; óleos e gorduras; e 

açúcares e doces. O QSFA apresentava sete alternativas de respostas, sendo 

a frequência de consumo classificada em: alta (1 ou mais vezes por dia), 

moderada (1 a 4 vezes por semana), baixa (nunca ou quase nunca). Além de 

apresentar as medidas caseiras das porções dos alimentos. Foi realizada a 

avaliação da média do consumo em número de porções de cada grupo 

alimentar comparando com as recomendações da Sociedade Brasileira de 

Pediatria para a faixa etária (cereais: 5 porções; verduras e legumes: 3 

porções, frutas: 3 porções; leite e derivados: 3 porções; carnes e ovos: 2 

porções; leguminosas: 1 porção; açúcares e doces: 1 porção; óleos e gorduras: 

1 porção). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade Santa Rita (FASAR), mediante parecer número 

74014117.5.0000.8122. Na presente pesquisa foram avaliadas 184 crianças no 

total, 53,8% era do sexo feminino e 45,7% tinha cinco anos. Em relação à 

frequência do consumo de cada grupo observou-se que a maior parte dos 

escolares apresenta moderada frequência de consumo para cereais, com 

exceção do arroz e do pão francês, que foram consumidos com alta frequência 

por 91,30% e 50% dos escolares, respectivamente. Foi observada uma 

moderada a baixa frequência no consumo de verduras, legumes e frutas. A 

banana apresentou alta frequência de consumo, assim como o feijão, leite e 

iogurte, manteiga/margarina e o achocolatado. As carnes apresentaram 

moderada frequência de consumo. Os grupos dos cereais, verduras e legumes, 

frutas, leite e derivados e carnes e ovos apresentaram consumo abaixo do 

preconizado com número médio de porções consumidas de 2,3; 0,86; 2,64; 

2,75 e 1,22 respectivamente. O grupo das leguminosas e dos óleos e gorduras 

apresentaram em média, consumo adequado, constatando 1,07 e 0,72 porções 

consumidas. Já um consumo médio acima do recomendado foi observado no 

grupo de açúcares e doces (1,42 porções em média). Conclui-se que esses 

escolares apresentaram uma baixa qualidade do consumo alimentar, 

reforçando a necessidade de implementar práticas de educação nutricional 

estimulando um padrão alimentar saudável entre as crianças. 
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Introdução 

O crescente envelhecimento populacional tem acarretado aumento da 

demanda por Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Grande 

parte dessas instituições apresenta restrições financeiras e é dependente de 

doações de alimentos, o que torna um grande desafio a elaboração de 

cardápios que atendam às necessidades nutricionais dos idosos. 

Objetivo  

Avaliar o consumo alimentar de idosos institucionalizados do município de 

Barbacena-MG. 

Métodos 

Este estudo transversal foi realizado no período de fevereiro a dezembro de 

2018, na cidade de Barbacena-MG. O município possui quatro instituições que 

assistem o total de 126 idosos, sendo todas as ILPIs incluídas neste estudo. 

Participaram do estudo 59 idosos, de ambos os gêneros, com idade entre 60 e 



97 anos. O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. O consumo alimentar foi 

avaliado por meio de Questionário de Frequência de Consumo Alimentar 

(QFCA) validado para idosos e aplicado pelos pesquisadores (diretamente com 

os idosos mais lúcidos ou com auxílio de cuidadores). Foi analisada a 

frequência de consumo de cada alimento e/ou grupo alimentar de acordo com 

as subategorias consumo diário, semanal, quinzenal, semestral, anual e nunca. 

O consumo de porções diárias de frutas, hortaliças, leguminosas e carnes ou 

ovos foi comparado e classificado de acordo com a Pirâmide Adaptada para a 

População Brasileira (1999). A avaliação dos hábitos alimentares foi feita com 

base nas orientações do Guia Alimentar para a População Brasileira (2014). 

Resultados 

Observou-se consumo diário adequado de leite (79.7%) e uma menor 

porcentagem de seus derivados, sendo estes consumidos de forma quinzenal 

ou nunca consumidos. Em relação ao grupo Carnes e Ovos, houve maior 

consumo diário de frango (20.3%), sendo semanal a ingestão de carne bovina 

e suína (89.8% e 77.9% respectivamente). Fígado e linguiça foram consumidos 

de forma quinzenal (66.1% para ambos) e os ovos, quinzenalmente (54,2%). 

Foi observado consumo semestral de peixes (83.1%). No grupo das 

Leguminosas, o alimento mais consumido diariamente foi o feijão (98.3%), 

seguido pela vagem, consumida quinzenalmente (88,1%). Dentre os Pães e 

Cereais, o alimento mais consumido diariamente foi o arroz (98.3%), seguido 

pelo pão (84.7%). Para o mesmo grupo foi observado consumo semanal de 

batata inglesa, macarrão, biscoito e batata doce (93.2%, 91.5%, 69.5% e 

52.5%, respectivamente). Foi relatado consumo quinzenal de balas/doces/ 

chocolates (66,1%), refrigerantes (62.7%) e frituras (72.3%). O consumo diário 

de manteiga foi de 71.2%. O consumo diário de frutas e hortaliças foi baixo 

(13.6% e 16.9%, respectivamente). As frutas mais consumidas semanalmente 

foram banana (72.9%), laranja (71.2%) e maçã (52.5%), enquanto as hortaliças 

foram tomate (66.1) e alface (49.2%).  

Conclusão 

Os idosos institucionalizados avaliados apresentam freqüência de consumo 

adequada de leite, arroz e feijão, sendo estes alimentos base na mesa do 

brasileiro. Porém, a frequüência de consumo de carnes, frutas e hortaliças foi 

inadequada. Os resultados apontam a necessidade da atenção nutricional aos 



idosos institucionalizados, adaptada à realidade das instituições, de forma a 

promover hábitos alimentares saudáveis nas ILPIs. 
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A avaliação do consumo alimentar infantil é imprescindível, visto que, há um 

aumento na prevalência do sobrepeso e obesidade em idades mais precoces. 

Isso vêm ocorrendo por conta da transição nutricional. A alimentação 

inadequada entre crianças pré-escolares (2 a 6 anos de idade) está associada 

a diversos fatores, como: a falta de estímulo familiar e escolar para adoção de 

hábitos alimentares saudáveis, bem como a grande influência da mídia nas 

escolhas alimentares. A alimentação inadequada pode resultar em deficiências 

nutricionais e estas podem afetar o crescimento, a imunidade e a 

aprendizagem dos escolares. O presente estudo teve como objetivo realizar 

uma avaliação qualitativa dos alimentos presentes em lancheiras de crianças 



matriculadas em escola pública de Conselheiro Lafaiete, MG. Trata-se de uma 

pesquisa transversal. A amostra de conveniência foi composta por alunos de 

ambos os sexos, de quatro a seis anos de idade, que levaram lanche do 

domicílio e cujos pais/responsáveis assinaram Termo de Consentimento. A 

coleta de dados ocorreu mediante a observação in loco  da lancheira de cada 

aluno, realizada durante 3 dias intercalados. Os alimentos foram classificados 

em dez grupos alimentares: leites e derivados; cereais; frutas e sucos naturais; 

verduras e legumes; frios e embutidos; sucos artificiais e refrigerantes; 

salgados assados, salgadinhos e frituras; óleos e gorduras e doces. Os 

resultados foram apresentados em frequência relativa. O estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética. Dos 37 alunos participantes, a maioria era do gênero 

masculino (56,75%) e tinham de 4 a 6 anos de idade, 21,62% os alunos 

apresentaram em suas lancheiras alimentos do grupo de leite e derivados, 

18,91% cereais (pães, bolos e biscoitos sem recheio), 8,10% frutas e sucos 

naturais, sendo identificado apenas dois tipos de fruta (maçã e banana) e suco 

de laranja. Em nenhuma lancheira foi observada a presença de verduras e 

legumes. Quanto aos marcadores de alimentação não saudável, 56,75% dos 

escolares levaram refrigerante e sucos artificiais no lanche, 54,05% doces, 

21,62% salgadinhos e frituras, 5,40% óleos e gorduras, 2,70% salgados 

assados, 2,70% frios e embutidos. Conclui-se que os lanches trazidos de casa 

pelos pré-escolares apresentaram aspectos negativos, devido a elevada 

frequência de alimentos ultraprocessados, como refrigerantes e sucos artificiais 

e doces; baixa presença de frutas e ausência de verduras e legumes. Os 

hábitos e preferências alimentares observados nessa fase tendem a 

permanecerem na idade adulta, por este motivo é necessário a modificação e 

adequação dos hábitos alimentares normalmente praticados em ambientes 

escolares, para que assim suas práticas alimentares se tornem adequadas ao 

longo da vida. 
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Introdução:  

 Mudanças no padrão alimentar e nutricional da população nos últimos 

anos em diversos países, com aumento da ingestão de alimentos 

industrializados, sobretudo com o consumo excessivo de bebidas com elevado 

teor de açúcar, como refrigerantes e sucos artificiais, tem contribuído para o 

aumento do consumo calórico, tendo como consequência o surgimento de 

sobrepeso e obesidade e diversos agravos de saúde, observado cada vez mais 

em idades precoces.  



 

Objetivo:  

Avaliar o consumo de bebidas açucaradas entre adolescentes e sua 

associação com o estado nutricional. 

 

Métodos:  

Estudo transversal incluindo adolescentes entre 14 e 19 anos, de ambos os 

sexos, de escolas públicas de Juiz de Fora/MG. Os participantes foram 

selecionados por meio de amostragem estratificada proporcional, com sorteio 

aleatório simples. 

Para avaliação do consumo de bebidas açucaradas, foi realizado aplicação de 

recordatório alimentar 24 h, a verificação de consumo no dia anterior, das 

seguintes bebidas: refrigerante, suco de fruta em caixa/lata, refresco em pó, 

bebida achocolatada e iogurte com sabor. Foram coletados peso e estatura 

conforme protocolo padrão para posterior cálculo de índice de massa corporal 

(IMC), sendo o mesmo classificado segundo os escores-z para idade propostos 

pela Organização Mundial de Saúde. 

Para a análise estatística, utilizou-se o software SPSS® (versão 20.0). Para 

comparação das variáveis independentes foi realizado teste Qui-quadrado ou 

Exato de Fisher. O nível de significância adotado foi de 5,0%. 

 

Resultados:  

A amostra foi composta por 108 adolescentes, sendo 54,6% do sexo feminino 

com média de idade de 16,36 ± 1,12 anos. De acordo com a classificação do 

IMC, 28,0% possuía excesso de peso, sendo a média de 22,17 ± 4,00 Kg/m². 

Foi observada maior prevalência de excesso de peso entre as adolescentes do 

sexo feminino (30,5%).  

O consumo de, pelo menos, um tipo de bebida açucarada no dia anterior na 

amostra foi de 72,2%, com maior ingestão de refresco em pó (45,4%), 

refrigerante (31,5%) e bebida achocolatada (22,2%). Quando correlacionado 

com o estado nutricional, o consumo de refresco em pó (46,7% x 45,5%) e de 

iogurte com sabor (6,7% x 3,9%) foi maior entre os adolescentes que 

apresentavam excesso de peso quando comparados com aqueles que 



estavam em eutrofia. De forma inversa, para as demais bebidas açucaradas, o 

consumo se mostrou mais elevado entre adolescentes em eutrofia, com 

destaque para o consumo de refrigerante (33,8% x 23,3%) e para bebida 

achocolatada (26,0% x 13,3%). Entretanto, não foram verificadas diferenças 

significativas. 

 

Conclusão:  

 Os resultados mostraram que o consumo de bebidas açucaradas foi 

elevado entre os adolescentes e apesar de não demonstrada associação com 

o estado nutricional, sendo assim, torna-se importante a identificação de 

grupos populacionais mais vulneráveis, uma vez que o consumo desses 

alimentos favorece ao surgimento de complicações à saúde. Financiamento: 

FAPEMIG (CDS APQ 02891-18), CAPES e UFJF. 
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INTRODUÇÃO: A avaliação antropométrica é um importante instrumento de 

avaliação do estado nutricional e do crescimento das crianças durante os 

primeiros anos de vida. Esta avaliação fornece dados importantes para o 

diagnóstico de situação nutricional em risco, tais como casos de crescimento 

inadequado, sobrepeso e obesidade, risco de doenças cardiovasculares, entre 

outros. 

 



OBJETIVO: Avaliar o perfil antropométrico de crianças assistidas pela 

Associação Assistencial e Promocional da Pastoral de Oração de Viçosa 

(APOV). 

 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal realizado com 43 crianças 

assistidas pela APOV, pelos integrantes do Programa de Educação Tutorial em 

Nutrição (PET-NUT/UFV) em 2018. A APOV é uma instituição filantrópica que 

atende crianças e adolescentes de um bairro carente de Viçosa-MG. Os 

critérios de inclusão foram crianças de 3 a 11 anos que permaneciam na 

instituição durante meio ou integral período, e estiveram presentes nos dias em 

que foi realizada a coleta de dados. Foram coletados dados de peso, altura e 

perímetro da cintura. A partir destas informações, calculou-se o índice de 

massa corporal (IMC) e a relação cintura-estatura. Para a classificação do 

estado nutricional, utilizou-se o índice IMC/idade, sendo as análises realizadas 

nos softwares WHO Anthro e WHO Anthro Plus. Após a classificação do estado 

nutricional, foi entregue uma carta de orientações aos pais e/ou responsáveis, 

indicando o resultado da criança, com algumas recomendações para a 

melhoria das condições de saúde e nutrição. 

 

RESULTADOS: Observou-se que 79% das crianças encontraram-se eutróficas, 

14% com excesso de peso e 7% com baixo peso. Além disso, 46% das 

crianças apresentaram-se em risco aumentado da razão cintura/estatura para 

doenças cardiovasculares. 

 

CONCLUSÃO: Muitas crianças apresentaram distrofia nutricional e estavam 

em risco para alterações cardiometabólicas de acordo com a adiposidade 

excessiva na região central. Estas crianças devem receber atenção 

especializada de profissionais de saúde, devido aos riscos no qual estão 

expostas, visando a promoção da saúde e prevenção de doenças, com ênfase 

no desenvolvimento de hábitos alimentares e estilo de vida saudáveis. 
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Introdução: O excesso de peso é um dos fatores de risco associados a 

doenças crônicas não transmissíveis, desenvolvimento de sintomas 

depressivos, ansiedade, transtornos alimentares e de personalidade.?De 

acordo com a Organização Mundial da Saúde, 300 milhões de pessoas e 264 

milhões apresentam depressão e ansiedade respectivamente, sendo tais taxas 

relacionadas com crescimento e envelhecimento da população. 

 

Objetivo: Determinar a prevalência de sintomas de ansiedade, depressão e 

estresse em pacientes?com?excesso?de peso atendidos em uma clínica 

escola de Belo Horizonte. 

 

Métodos: Trata-se de um estudo transversal, realizado na Clínica Integrada de 

Atenção à Saúde do Centro Universitário UNA (CIAS/UNA). Foram 

estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: indivíduos de ambos os sexos, 

com Índice de Massa Corporal (IMC) > 25 kg/m² (sobrepeso e obesidade), com 



idade entre?19?e 52?anos. O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de 

Ética e?Pesquisa do Centro Universitário Una 

(CAAE:?67531517.2.0000.5098).?Os questionários para rastreamento dos 

sintomas de depressão, estresse e ansiedade, entregues impressos ou por 

meio digital, conforme a preferência do voluntário. Dados referentes à idade, ao 

peso e à altura foram preenchidos pelos voluntários. Para avaliação dos 

transtornos comportamentais, depressão, ansiedade e estresse, foram 

aplicados o questionário de Beck (Beck Depression Inventory - BDI), o 

Inventário de Ansiedade de Beck (Beck?Anxiety?Inventory?– BAI) e a Escala 

de Percepção de Estresse (Perceived?Stress?Scale?– PSS-14), 

respectivamente. 

 

Resultados: Os resultados apontaram 73% de indivíduos com sintomas de 

ansiedade, sendo 33,33% identificados com ansiedade leve, 19,04% ansiedade 

moderada e 20,63% ansiedade grave. Em relação à depressão, 63% dos 

indivíduos apresentaram algum sintoma de depressão. Do total 27% expressa 

escala de depressão leve a moderada, 25% depressão moderada a grave e 

11% depressão grave. Foi observado que 97% dos indivíduos foram 

identificados com sintomas de estresse, sendo 3% com sintomas mínimos ou 

ausente, 41% apontaram sintomas de estresse leve, 56% com sintomas 

moderados e nenhum participante da pesquisa foi identificado com estresse 

grave. Ao correlacionar as variáveis foi observado correlação positiva entre 

IMC e idade, ou seja, valores de IMC maiores foram encontrados com o 

aumento da idade. Da mesma forma, os questionários de depressão e 

ansiedade se correlacionaram positivamente. Além disso, os sintomas de 

estresse foram mais prevalentes em indivíduos com menor IMC demonstrando 

correlação negativa entre essas variáveis.  

 

 Conclusão: Com tudo foi visto, que a prevalência de estresse é menor em 

indivíduos em que o IMC se aproxima da obesidade. Foi observado um 

aumento proporcional entre IMC e idade, isto é, IMC tende a aumentar junto 

com o passar dos anos. Além disso, foi constatada incidência significativa de 

depressão, ansiedade e estresse no grupo estudado apesar de não haver 

correlação direta entre os transtornos comportamentais e indivíduos com 

excesso de peso corporal. Diante dos resultados é de suma importância uma 

abordagem em conjunto do nutricionista com o psicólogo para avaliar o 



indivíduo por completo, visto que a obesidade pode ser um fator causador de 

transtornos comportamentais e vice e versa. Dessa forma, deve-se traçar um 

plano de ação em busca da melhoria na qualidade de vida desse indivíduo. 
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Avaliação do Impacto Emocional Relacionado ao Comportamento Alimentar de 

Indivíduos Antes e Após Cirurgia Bariátrica de um Grupo de Rede Social 

 

Introdução 

 

A cirurgia bariátrica é aconselhada para indivíduos com IMC acima de 35 kg/m² 

com patologias com alto risco, IMC de 40 kg/m² com ou sem morbidades 

resultante de insucesso no tratamento clínico realizado na Atenção Básica e/ou 

na Atenção Ambulatorial Especializada, por no mínimo dois anos e sendo 

seguidos protocolos clínicos; ou IMC maior ou igual a 50 kg/m² (BRASIL, 

2013b; SBCBM, 2016).  

 

             Após a cirurgia, a ingestão de alimentos passa a ser uma conduta 

racional, carregada de emoções e às vezes balizadas pelo desejo e saciedade 



(NOZAKI e ROSSI, 2010). A melhora na qualidade de vida, bem como a 

satisfação com os resultados alcançados após a cirurgia, podem motivar os 

pacientes a aderir ao comportamento alimentar saudável mantendo estável a 

perda e controle do peso (VAN HOUT et al., 2006). Assim, o objetivo do estudo 

foi avaliar os principais sentimentos relacionados ao comportamento alimentar 

de indivíduos de um grupo de rede social antes e após realização da  cirurgia 

bariátrica.  

 

Materiais e Métodos 

 

Estudo descritivo transversal, realizado com dezessete (17) indivíduos 

submetidos à cirurgia bariátrica, participantes de um grupo de rede social que, 

após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

voluntariamente responderam às questões sobre os sentimentos relacionados 

ao comportamento alimentar de antes e após a cirurgia. 

 

Resultados 

 

Quando questionados sobre a restrição alimentar antes de realizar a cirurgia, 

100% dos indivíduos afirmaram sentir que sua alimentação era restritiva. 

Quanto a sentir tristeza e frustração relacionadas ao ato de comer, 58,8% dos 

indivíduos afirmavam que ambos eram sentimentos presentes no período 

anterior à cirurgia, enquanto após a cirurgia apenas 23,5% (n=4) deles ainda 

vivenciavam tais sentimentos. 

 

A vontade em comer alimentos proibidos era presente em 94,1% (n=16) dos 

indivíduos no período anterior à cirurgia e após houve uma redução para 47,1% 

(n=08) deles. 

 

Além disso, o sentimento de exagero ao se alimentar estava presente em 

76,5% dos voluntários antes da cirurgia, e se manteve ainda em mais da 

metade (58,8%) após cirurgião procedimento. 



 

            A sensação constante de ganho de peso antes da cirurgia foi 

confirmada por 70,6% (n=12) dos voluntários, e após 52,9% (n=9) deles 

negavam tais sentimentos. 

 

            Quanto à insatisfação com o peso antes da cirurgia, 88,2% dos 

indivíduos se afirmaram insatisfeitos e enquanto 70,6% negavam tal 

insatisfação após a cirurgia. 

 

Conclusões 

 

Nesse grupo havia prevalência de vários sentimentos negativos antes da 

cirurgia como tristeza, frustrações, vontade de comer alimentos proibidos, bem 

como sentimentos de exagero, culpa ao se alimentar, sensação constante de 

ganho de peso, já quanto à insatisfação com o peso após a cirurgia já negavam 

tal sentimento. Com isso, embora seja importante ter uma alimentação 

saudável e atividade física, em caso obesidade grave, o tratamento clínico 

isolado pode ser ineficaz, e em muitos casos a cirurgia bariátrica pode 

contribuir não somente na perda de peso, mas impactar positivamente o 

comportamento alimentar e nas emoções do individuo. 
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Introdução: A neofobia alimentar é caracterizada pelo o medo e/ou rejeição em 

provar alimentos novos. O comportamento neofóbico possui maior intensidade 

na fase pré-escolar quando as preferências e aversões alimentares são mais 

acentuadas. Fatores cognitivos, emocionais, sociais, e até fatores genéticos 

podem influenciar neste comportamento. A neofobia alimentar grave pode 

ocasionar baixa qualidade da dieta com prováveis deficiências nutricionais 

podendo resultar em prejuízos no crescimento e desenvolvimento infantil. 

Objetivo: Investigar a prevalência da neofobia alimentar e sua associação com 

o estado nutricional de pré-escolares. Métodos: Trata-se de um estudo 

transversal desenvolvido no município de Aracaju/SE, no período entre Julho a 

Dezembro de 2017. O estudo foi realizado com pais de crianças de 4 a 6 anos, 

de ambos os sexos, nas escolas de educação infantil filantrópicas e privadas, 



com turno integral. Para avaliar a prevalência de neofobia alimentar foi utilizado 

a versão original do Food Neophobia Scale for Children desenvolvida por 

Plinner (1994). O grau de neofobia alimentar foi definido conforme a pontuação 

desta escala (± 1 desvio padrão) sendo obtidos três níveis de neofobia 

alimentar: baixo (= 23), médio (24 a 37) e alto (= 38). Para avaliar o estado 

nutricional foram utilizados os índices antropométricos IMC/Idade e 

Estatura/Idade obtidos por meio do software Anthro Plus. Testes Qui-quadrado 

ou Teste Exato de Fisher, com nível de significância p<0,05. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Sergipe, com o parecer 1.961.341. Resultados: A amostra final foi composta 

por 718 pré-escolares com média de idade de 62,5 (DP 8,0), 50,1% do sexo 

feminino e provenientes de 22 escolas (17 privadas e 5 filantrópicas). A 

prevalência de alto, médio e baixo nível de neofobia alimentar foi de 18,9%, 

64,9% e 16,2%, respectivamente. Quanto ao estado nutricional, os grupos com 

diferentes níveis de neofobia alimentar diferiram em relação a estatura, sendo 

que as crianças com alto nível de neofobia alimentar apresentaram baixa 

estatura para idade (p= 0,017). Não foram encontradas associações 

estatísticas significativas que relacionem o IMC/Idade e a neofobia alimentar 

(p= 0,534). Conclusão: Observou-se percentual significativo de alto nível de 

neofobia alimentar entre os pré-escolares, estando associado a baixa estatura 

para idade. Dessa forma, compreende-se a importância de pais buscarem 

estratégias adequadas para lidar com esta dificuldade alimentar, bem como, 

que as pré-escolas desenvolvam ações de educação alimentar e nutricional no 

sentido de promover o contato precoce e contínuo com uma alimentação 

saudável. 
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Introdução: O consumo habitual de alimentos prontos e/ou pré-prontos em 

substituição a preparações culinárias é tratado com preocupação no âmbito da 

saúde pública. Segundo o atual Guia Alimentar para a População Brasileira, o 

enfraquecimento da transmissão de habilidades culinárias entre gerações 

favorece a ingestão de alimentos ultraprocessados, os quais, segundo estudos 

recentes, estão associados a desfechos de saúde.  

 



Objetivos: Descrever a frequência do ato de cozinhar e da participação no 

preparo de refeições para a família em uma amostra representativa de 

adolescentes. 

 

Métodos: Estudo transversal com 489 adolescentes entre 14 e 19 anos, de 

ambos os sexos, devidamente matriculados em escolas públicas do município 

de Juiz de Fora, MG, Brasil. Os participantes foram selecionados por meio de 

amostragem estratificada proporcional, com sorteio aleatório simples. Um 

questionário original contendo perguntas acerca do ato de cozinhar e da 

participação no preparo de refeições para a família foi aplicado aos 

adolescentes por entrevista face a face. Ademais, coletaram-se informações 

relativas à cor da pele e ao estrato socioeconômico. As análises estatísticas 

foram efetuadas no software SPSS 20.0. As variáveis categóricas foram 

expressas mediante frequências absolutas e relativas. Utilizou-se o teste qui-

quadrado de Pearson para a comparação de proporções entre meninas e 

meninos, com nível de significância de 5,0%. 

 

Resultados: A amostra apresentou idade média de 16,4 (± 1,1) anos, sendo 

que 57,1% eram meninas, 66,3% autodeclararam-se pardos ou negros e 55,2% 

exibiram renda domiciliar baixa (classes C1, C2 e D-E). Dentre os adolescentes 

que responderam saber cozinhar (n = 384), mesmo que apenas algumas 

preparações simples e rápidas: 40,1%, 42,2% e 12,2% indicaram possuir 

habilidade culinária regular, boa e muito boa, respectivamente; a maioria, 

70,6%, relatou ter aprendido a cozinhar com o apoio da mãe; 73,7% disseram 

gostar de realizar essa atividade; 85,9% mencionaram o desejo de aprender 

mais sobre culinária e preparo de refeições; 25,8% e 19,3% tinham o hábito de 

preparar alguma refeição em casa, de maneira solitária, um a dois dias e três a 

quatro dias por semana, respectivamente, sendo mais referidas as elaborações 

do café-da-manhã, do almoço e/ou do jantar para o consumo de toda a família, 

e não apenas individual; além disso, 74,1% costumavam auxiliar alguém da 

família no preparo de alimentos, seja antes, durante ou depois das refeições. 

Quanto aos adolescentes que não sabiam cozinhar (n = 105), 85,7% revelaram 

o desejo de querer aprender. As meninas evidenciaram proporções 

significativamente maiores para os seguintes itens (p<0,05): saber e gostar de 

cozinhar; autoavaliação positiva da habilidade culinária; desejo de aprender 



mais sobre culinária e preparo de refeições; hábito de auxiliar alguém da 

família no preparo de alimentos. 

 

Conclusão: Em geral, o ato de cozinhar e a participação no preparo de 

refeições para a família foram relatados por grande parte dos adolescentes. A 

maioria também apresentou autoavaliação positiva da habilidade culinária. 

Além disso, constataram-se distinções entre os sexos, com maiores proporções 

de práticas culinárias – individuais e em auxílio a algum familiar – assim como 

do interesse por este assunto entre as meninas.  

 

Financiamento: FAPEMIG (CDS APQ 02891-18), CAPES e UFJF. 
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Na fase escolar deve-se atender as necessidades energéticas através das 

escolhas alimentares saudáveis com intuito de prevenir às doenças crônicas 

não transmissíveis. Estas têm acometido precocemente crianças com hábitos 

alimentares inadequados. Na infância a criança desenvolve as suas 

preferências alimentares e incentivar hábitos saudáveis nesse período é 

fundamental para a saúde desses escolares. Por isso, objetivou-se avaliar 

qualitativamente o consumo alimentar de crianças de escolas públicas do 

município de Conselheiro Lafaiete, MG. Métodos: O presente estudo foi 

realizado em duas escolas públicas de educação infantil e ensino fundamental 

do município de Conselheiro Lafaiete, MG. Trata-se de um estudo transversal e 

descritivo. Para a avaliação do consumo alimentar, utilizou-se a terceira versão 



do Questionário Alimentar do Dia Anterior (QUADA). Os questionários foram 

distribuídos individualmente e foi feita a leitura de cada página, solicitando a 

atenção e acompanhamento dos mesmos no preenchimento. As crianças 

foram orientadas a selecionar o tipo de transporte utilizado para sua locomoção 

até a escola e os alimentos e bebidas que foram consumidos no dia anterior à 

pesquisa em cada refeição do dia. Foram analisados e preenchidos pelos 

escolares seis refeições diárias sendo elas: café da manhã, lanche da manhã, 

almoço, lanche da tarde, jantar, e lanche da noite, contemplando 21 alimentos. 

Para os alimentos não apresentados no QUADA, os escolares foram 

orientados a escrevê-los no questionário. Realizou-se a avaliação qualitativa do 

consumo alimentar das crianças de acordo com: os grupos alimentares, as 

porções recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o número de 

refeições realizadas diariamente, para se obter o percentual de 

adequação/inadequação desse consumo. Os dados foram apresentados em 

frequência relativa obtida pelo programa Microsoft Excel®, 2010. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética. Participaram desse estudo 22 crianças com 

idade média de 9 anos, sendo 63,63% meninas. Os meios de transportes mais 

utilizados entre os escolares foram: caminhada (59,09%), carro (27,27%) e 

ônibus (13,63%). As crianças apresentaram maiores índices de inadequações 

para os grupos: hortaliças (100,00%); frutas (95,45%); leite e derivados 

(81,81%); cereais, pães, tubérculos e raízes (68,18%); feijões (59,09%) e 

carnes e ovos (54,54%). Em contrapartida, identificaram-se adequações para 

os grupos dos óleos e gorduras (86,36%) e açúcares e doces (59,09%), 

conforme a recomendação de 0-1 porção/dia. No entanto, 31,81% das crianças 

consumiram pelo menos uma porção diária de refrigerantes, 27,27% de 

guloseimas, 18,18% de achocolatados e 13,63% salgadinhos de pacote. Em 

relação ao número de refeições diárias, verificou-se que 100,00% das crianças 

realizam o café da manhã e o almoço, enquanto 50% realizam o lanche da 

manhã. A maioria (59,09%) das crianças realizou de cinco a seis refeições ao 

dia, incluindo lanche da tarde, jantar e lanche da noite, conforme o 

recomendado. Nota-se a necessidade de estimular uma alimentação mais 

diversificada para as crianças e reduzir o consumo de alimentos 

ultraprocessados, priorizando o consumo de alimentos in natura. Faz-se 

necessário desenvolver atividades de educação alimentar e nutricional visando 

à promoção de hábitos alimentares saudáveis na infância. 
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O baixo peso ao nascer (BPN) é uma condição clínica importante na 

determinação da morbimortalidade neonatal e da mortalidade pós-neonatal, 

sendo um indicador global de grande relevância para a saúde pública. Dado a 

relevância da temática como importante indicador de saúde pública, o estudo 

objetivou avaliar e correlacionar os fatores associados ao baixo peso ao nascer 

de recém-nascidos atendidos em um hospital terciário de Vitória-ES. Trata-se 

de um estudo de delineamento transversal onde a população foi constituída por 

mães e crianças de até dois anos de idade incompletos, que procuraram 

atendimento nos serviços do hospital. O peso ao nascer, variável dependente 

do estudo, foi categorizado em baixo peso (PN<2500g) e peso normal 

(PN=2500g), sendo associado as variáveis relacionadas às condições 

sociodemográficos, obstétricas e clínico-cirúrgicas. Diferenças estatisticamente 

significativas foram observadas nas médias de peso ao nascer segundo sexo 

do recém-nascido, idade e altura materna, número de consultas de pré-natal, 

intercorrências na gestação e duração da gestação. Das seis variáveis 

incluídas na regressão logística somente o número de consultas de pré-natal 

<6 semanas (OR=7,61), presença de intercorrências na gestação (OR=2,29), 

idade gestacional <37 semanas (OR=26,89) e o sexo do recém-nascido 



feminino (OR=2,67) permaneceram associadas ao desfecho após controle dos 

fatores de confusão em potencial. Os resultados aqui encontrados encontram 

respaldo na literatura brasileira e mundial e justificam a necessidade de 

desenvolver ações mais efetivas direcionadas para o público materno-infantil 

de forma a garantir a redução de agravos à saúde deste público. O BPN é 

considerado multifatorial e o trabalho da equipe multiprofissional é fundamental, 

pois tem como estratégia a busca da integralidade do indivíduo, onde promove 

a compreensão junto à equipe de saúde e traz a importância de se criar meios 

de promoção, prevenção e recuperação do paciente. Produzir espaços de 

saúde, que promovam a qualidade de vida, acesso a informação, educação em 

saúde, interação social pode ser resolutiva por meio de ações que transformem 

os modelos assistenciais e reorganizem as relações dentro das equipes 

multiprofissionais. 
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Introdução: O excesso de peso se destaca dentre os principais problemas de 

saúde pública atuais, haja vista suas elevadas prevalências nos diversos 

grupos populacionais, incluindo estudantes universitários; e sua associação 

com as doenças crônicas não transmissíveis. Hábitos alimentares inadequados 

têm sido considerados fatores de risco modificáveis centrais na prevenção e 

controle do excesso de peso. Nesse sentido, observou-se, em pesquisa 

realizada em 2017 com 300 universitários da área da Saúde da Faculdade 

Pitágoras, que 52,4% consumiam refrigerantes e/ou sucos artificiais 1x/semana 

ou mais durante o turno escolar; 46,0% salgados assados/fritos e 44,0% doces; 

e somente 19,3% ingeriam frutas diariamente. Ademais, 40,8% apresentavam 

excesso de peso e 32,3% risco de complicações metabólicas. Esses resultados 

ressaltaram a necessidade de realizar ações de Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN) que intervissem nesse cenário, levando à implementação, 

dentre outras atividades, do projeto Boletim da Nutrição. 

Objetivo: Relatar o desenvolvimento do Boletim da Nutrição como estratégia de 

EAN voltada para universitários da área da saúde. 



Métodos: O Boletim da Nutrição foi uma iniciativa da Clínica Escola Bem Nutrir 

da Faculdade Pitágoras, Unidade Timbiras, lançada em 2018. Objetivou 

abordar, de forma educativa, os principais aspectos relacionados à alimentação 

e nutrição apontados pela pesquisa realizada em 2017. Iniciou-se pela 

divulgação de um vídeo de apresentação da proposta, contendo alguns temas 

que seriam abordados. Em seguida, novas edições (n=4) passaram a ser 

divulgadas quinzenalmente por meio digital, na página do projeto nas redes 

sociais, e impresso, afixando banners em pontos estratégicos da unidade. Seu 

compartilhamento dentre os estudantes também foi estimulado, visando 

garantir o acesso do maior número possível de pessoas aos materiais 

elaborados.  

Resultados: A primeira edição abordou o conceito de alimentação adequada e 

saudável (AAS), ressaltando princípios como variedade, adequação e 

equilíbrio, além da necessidade de priorizar alimentos in natura e minimamente 

processados. A segunda edição reforçou a importância de buscar fontes 

confiáveis de informações sobre alimentação, destacando o nutricionista, nas 

diversas áreas de atuação, como profissional capacitado para orientar a 

população. A terceira edição incentivou a leitura dos rótulos, com foco na 

quantidade de açúcares e aditivos dos refrigerantes; riscos associados ao seu 

consumo excessivo; além de propor alternativas saudáveis a estas bebidas. A 

quarta edição discutiu se os lanches seriam opções mais saudáveis do que o 

jantar, problematizando que desde que sejam equilibrados e estejam em 

quantidades adequadas, ambos podem fazer parte de uma AAS. Sugestões de 

lanches/jantares para levar para a faculdade foram apresentadas, visando 

favorecer o incremento do repertório e da qualidade alimentar.  

Conclusão: O Boletim da Nutrição mostrou-se uma interessante estratégia de 

divulgação de informações acerca da importância da AAS entre universitários. 

Considerando a complexidade inerente aos hábitos alimentares e as elevadas 

prevalências de excesso de peso verificadas nesse público, a continuidade e 

expansão do projeto é essencial para que novos temas sejam contemplados e 

mais pessoas sejam sensibilizadas. Tendo em vista sua divulgação também 

por meio digital, espera-se ampliar seu potencial em contribuir para mudanças 

nos estilos de vida e saúde, não somente de universitários, mas também da 

comunidade em geral. 
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O ambiente escolar é um local importante para o desenvolvimento de 

estratégias de intervenção para a formação de hábitos de vida saudáveis. 

Atualmente na população escolar encontra-se uma alta prevalência de 

obesidade e sobrepeso, porém, a promoção e incentivo a uma alimentação 

saudável, pode contribuir para o controle e diminuição de ambos. Diversos 

estudos demonstram que alimentos com excesso de gorduras, sal e açúcares, 

são os mais comercializados em cantinas escolares. Os objetivos do estudo 

foram: analisar o consumo dos alimentos vendidos na cantina escolar e sua 

influência no estado nutricional das crianças, além de verificar a adequação à 

legislação e recomendações vigentes dos tipos de produtos vendidos. 

Analisou-se 41 alunos, de 6 a 12 anos de uma escola particular. Avaliou-se os 

tipos de alimentos vendidos na cantina da escola e também o consumo efetivo 

das crianças no local. O estado nutricional foi obtido através do Índice de 

Massa Corpórea (IMC). Verificou-se que 70,7% do total de crianças consumiam 

na cantina todos os dias. Dentre os meninos com tal hábito, 75% apresentaram 



excesso de peso, já entre as meninas os índices foram de 42,8%. Os alimentos 

consumidos em maior proporção pelos meninos com excesso de peso foram os 

salgados fritos e as bebidas industrializadas. Os resultados do presente estudo 

demonstram também que quanto mais frequente o consumo nas cantinas, 

maiores eram as chances de excesso de peso, principalmente entre os 

garotos. No geral, entre as crianças que compravam os produtos no local 

apenas uma vez na semana, nenhuma se apresentou acima do peso. Essa 

classificação só foi verificada entre os meninos que consumiam de duas a três 

vezes por semana e entre as meninas que fizeram uso da cantina nos três dias 

pesquisados. O alimento que talvez tenha mais influenciado nos índices de 

excesso de peso masculino foram as bebidas industrializadas (50%), seguidas 

pelos salgados fritos e snacks (14,3%). Entre as meninas destaca-se as 

bebidas (48%) e logo em seguida os snacks e doces/chocolates com a mesma 

proporção (15,4%).  A respeito dos eutróficos, apesar das meninas 

apresentarem os maiores índices para tal classificação, seu consumo de 

alimentos saudáveis foi inferior (43,7%) ao dos meninos (61,6%). Considerando 

as determinações da Portaria Conjunta COGSP/CEI/DSE e dos 10 passos para 

a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas, endossados pela Portaria 

1010/06, que restringem o consumo excessivo de alimentos ricos em gorduras, 

açúcares e sal, foram considerados alimentos saudáveis apenas o suco 

natural, e os salgados assados. Poucos alimentos vendidos na cantina 

estavam de acordo com tais recomendações, destacando-se apenas o suco de 

frutas e os salgados assados. A legislação existe, porém não há fiscalização 

para todos os tipos de instituições de ensino e em âmbito nacional torna mais 

difícil o controle dos produtos vendidos nas cantinas, principalmente das 

escolas particulares. É preciso conscientizar todos os elementos envolvidos na 

alimentação infantil, visando a educação nutricional e a alimentação saudável. 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS), determina que o leite materno deve 

ser a única fonte alimentar para o bebê até os seis meses de idade, já que 

possui todos os nutrientes necessários para essa fase da vida. No entanto, 

após os seis meses o bebê já está preparado para receber outros alimentos 

além do leite materno, são os chamados alimentos complementares. Ressalta-

se que a introdução alimentar inoportuna pode ocasionar prejuízos à saúde da 

criança, como por exemplo maior susceptibilidade a infecções por inadequação 

dos cuidados com a higiene e acondicionamento dos alimentos e a alergias 

devido à imaturidade fisiológica da criança, além de uma nutrição inapropriada. 

Foram objetivos da pesquisa: avaliar as características da introdução da 

alimentação complementar de crianças de 2 a 5 anos e sua influência no 



estado nutricional, com ênfase no excesso de peso e nos hábitos alimentares 

atuais desses indivíduos. A avaliação nutricional foi realizada através do IMC 

(índice de massa corpórea). Já os aspectos alimentares foram obtidos através 

de um questionário sobre o momento da introdução da alimentação 

complementar e sobre a alimentação atual das crianças aplicado aos pais. O 

índice de aleitamento exclusivo até o 6º mês verificado foi de 52,5%. A relação 

do estado nutricional atual com o fato da mãe seguir as recomendações no que 

diz respeito ao tempo de aleitamento, evidenciou que a proporção de crianças 

com essa característica e com excesso de peso (57%), foi significante maior 

que a proporção de eutróficos (38%) na mesma condição. Desde muito cedo as 

crianças tiveram contato com alimentos industrializados, principalmente 

bebidas adocicadas. Esse hábito também foi observado nos dias atuais, sendo 

mais frequente entre eutróficos. Embora o aleitamento materno exclusivo tenha 

sido relacionado ao excesso de peso, este fator não pode ser visto 

exclusivamente como um causador de tal estado nutricional, pois fica 

evidenciada aqui, a introdução precoce e inadequada de alguns alimentos, 

oferecidos posteriormente durante o decorrer da infância das crianças 

pesquisadas. Ressalta-se, portanto, a necessidade de estimulo ao consumo de 

alimentos saudáveis desde cedo, para evitar o excesso de peso e para que o 

aleitamento materno possa ter seu efeito protetor de maneira plena e eficaz. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - SAÚDE COLETIVA 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE AMAMENTAÇÃO E INTRODUÇÃO 

ALIMENTAR NOS DOIS PRIMEIROS ANOS DE VIDA E SEUS FATORES 

ASSOCIADOS 

 

 

Brenda Da Cunha Carvalho (breehc96@gmail.com) 

Ana Carolina Mendes Morais (carol.mmorais@yahoo.com.br) 

Bruna Gabriela Murashima Miranda (bmurashima@hotmail.com) 

Tamires Nunes Dos Santos (tamiiresnunes@gmail.com) 

Cristiana Rosa Da Silva (cris.rsfreitas@gmail.com) 

Cristina Maria Da Cunha Coutinho (cristinamaria9770@gmail.com) 

Daniele Ataíde Pongeluppi (dany.pongeluppi@hotmail.com) 

Ariene Silva Do Carmo (arienecarmo@gmail.com) 

Tatiana Resende Prado Rangel De Oliveira (prof.tatianarangel@gmail.com) 

 

 

 

 

 

Introdução: O Ministério da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo 

(AME) até os seis meses de vida e introdução da alimentação complementar 

(AC) a partir desse período, por serem importantes práticas promotoras de 

saúde infantil. A alimentação adequada nos dois primeiros anos de vida é 

essencial, pois esse é um período caracterizado por rápido crescimento, 

desenvolvimento e formação dos hábitos alimentares que podem permanecer 

ao longo da vida. No Brasil, a prevalência do AME é baixa, a sua duração é 

curta. Além disso, a introdução precoce da AC e hábitos inadequados como o 



uso de chupetas e mamadeiras incentivam o desmame precoce e trazem 

inúmeros prejuízos para a saúde das crianças.  

Objetivo: Caracterizar as práticas de amamentação e introdução alimentar nos 

dois primeiros anos de vida e identificar os seus fatores associados.  

Métodos: Estudo transversal, realizado em Unidades Básicas de Saúde do 

SUS em Belo Horizonte, MG, com responsáveis de crianças de até 2 anos de 

idade. As entrevistadas foram abordadas, por conveniência e convidadas a 

responder a um questionário sobre AME e introdução alimentar que foi 

elaborado a partir de uma revisão literária, tendo como base o questionário 

“Marcadores de Consumo Alimentar” do Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional. Para comparação de proporções, utilizou-se o teste Qui-Quadrado 

de Person. A análise estatística foi realizada no software SPSS versão 20.0 e o 

valor de significância adotado foi de 5% (p< 0,05).  

Resultados: A amostra foi composta por 72 mães, sendo 41 mães de crianças 

menores de seis meses de idade e 31 mães de crianças de 7 a 24 meses de 

idade. A maior parte das mães de crianças menores de 6 meses relataram 

ofertar água/chá (71,8%), mamadeira (70%) e bicos/chupetas (51,2%) às 

crianças. A maioria também relatou não ter recebido orientações sobre qual 

alimentação correta para os filhos (51,2%), fator este que foi associado com 

menor prevalência de amamentação exclusiva (4,8% vs. 38,9%, p=0,009) e 

maior prevalência de oferta de alimentação precoce (95,2% vs. 50,0%, 

p=0,001) entre crianças menores de seis meses. O uso de mamadeiras 

também foi associado com menor prevalência de amamentação exclusiva 

(7,1% vs. 54,5% p=0,001) e maior prevalência de oferta de alimentação 

complementar antes dos seis meses (89,3% vs. 36,4%, p=0,001) entre essas 

crianças. Observou-se que 83,9% das mães das crianças de 7 a 24 meses 

ofertaram alimentos ultraprocessados aos filhos no dia anterior. Essa oferta 

não apresentou associação estatisticamente significante com as características 

sociodemográficas e o recebimento de orientações (p>0.05). 

Conclusão: Faz-se necessário maior incentivo ao AME e orientações sobre o 

processo de AC dos lactentes, além de mais estudos que relacionem a AC 

inadequada e o desenvolvimento das crianças, frisando também, a 

necessidade de que os profissionais de saúde, incluindo o nutricionista, formem 

uma rede de apoio para atender a criança e seus responsáveis, de modo que 

seja possível a construção gradual de hábitos alimentares melhores. 
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Introdução: O aumento da prevalência de obesidade nas últimas décadas no 

Brasil é explicado, dentre outros fatores, pela expansão do consumo de 

produtos processados e ultraprocessados. Esses produtos estão amplamente 

presentes na publicidade de alimentos e são adquiridos principalmente em 

supermercados. Dentre as estratégias de estímulo à compra de alimentos 

utilizadas por supermercados estão os anúncios em panfletos. Objetivo: 

Caracterizar os produtos anunciados em panfletos de supermercados de Belo 

Horizonte, Minas Gerais (MG). Metodologia: Os dados utilizados foram obtidos 

de folhetos promocionais de cinco supermercados de Belo Horizonte - MG, no 

período de janeiro a março de 2018. Todos os anúncios de alimentos e bebidas 

não alcoólicas foram registrados (n=3797), entretanto, excluiu-se da amostra 

os complementos/suplementos alimentares (n=23) e as preparações culinárias 

(n=91), dadas as peculiaridades de utilização e de composição nutricional.  

Assim, a amostra final foi composta por 3683 itens. Foram obtidas as 

frequências da participação dos alimentos e bebidas segundo o seu 



processamento industrial conforme os grupos propostos pelo Guia Alimentar 

para a População Brasileira: in natura/minimamente processados, ingredientes 

culinários, processados e ultraprocessados. Além disso, os alimentos foram 

classificados de forma agregada em: (1) in natura, minimamente processados e 

ingredientes culinários e em (2) processados e ultraprocessados. Os preços 

foram registrados para cada produto, assim como os percentuais de descontos 

(quando aplicáveis). Para fins de análise, estimou-se o preço dos produtos 

ajustado pelo peso (R$/100g). A análise estatística contemplou a comparação 

da participação dos alimentos nos panfletos e de ocorrência de desconto 

segundo as categorias de processamento industrial e de médias de preço e 

percentuais de descontos para as mesmas características. Considerou-se 

diferença estatisticamente relevante quando os intervalos de confiança de 95% 

(IC 95%) não coincidiram. Resultados: Verificou-se que o anúncio de produtos 

ultraprocessados (69,32%; IC 95%: 67,83-70,81) é superior aos produtos in 

natura/minimamente processados (17,78%; IC 95: 16,55-19,02). Na análise dos 

grupos agregados, o conjunto de produtos ultraprocessados e processados 

correspondeu a 79,23%; (IC 95%: 77.92-80.54) dos produtos anunciados e os 

in natura/minimamente processados e ingredientes culinários a 20,77% (IC 

95%: 19,46-22,08). Em relação aos custos, os ultraprocessados e processados 

apresentaram preço médio de R$3,43/100g (IC 95%: 3,24-3,60), e os in 

natura/minimamente processados e ingredientes culinários R$2,54/100g (IC 

95%: 2,14-2,95). Dos 3683 itens analisados, 1145 foram anunciados com 

desconto, sendo 34,77% (IC 95%: 31,40-38,15) produtos ultraprocessados e 

processados e 30,12% (IC 95%: 28,46-31,79) in natura/minimamente 

processados e ingredientes culinários. Embora os grupos ultraprocessados e 

processados tenham apresentado maiores médias de descontos aplicados, não 

foi verificada diferença estatística relevante em relação aos grupos de produtos 

in natura e minimamente processados. Conclusões: Os resultados revelam que 

os produtos ultraprocessados possuem grande destaque na publicidade 

promovida pelos supermercados. O fato desse seguimento ser a principal 

forma de obtenção de alimentos faz com que a sua publicidade tenha amplo 

alcance na população. Assim, os achados deste estudo são preocupantes, 

visto que as escolhas alimentares são fortemente influenciadas por estratégias 

de marketing. Estudos nessa área poderão orientar ações de saúde pública 

voltadas para a regulação da publicidade de produtos industrializados. 
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INTRODUÇÃO: A definição de comunidades quilombolas baseia-se na 

autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotadas de relações territoriais 

específicas e com presunção de ancestralidade negra relacionada com a 

resistência à opressão histórica sofrida.Os quilombolas estão distribuídos por 

todo território nacional, e muitos ainda vivem em comunidades formadas por 

forte vínculo de parentesco, mantendo ainda vivas tradições, culturas e 

religiosas. No País, estão catalogadas 2.790 comunidades, de panoramas 

regionais bem divergentes. A comunidade quilombola Brejão dos Aipins  auto 

definida e certificada pela  Fundação Cultural Palmares (2011) como 

remanescente quilombola no Piauí, localiza-se no município de Redenção do 

Gurgueia – PI ao Sudoeste do Piauí. Atualmente dispõem de pouca 

infraestrutura, com equipamentos sociais e serviços fornecidos pelo Estado que 

não funcionam adequadamente, especialmente nas áreas da saúde.. A 

ausência e/ou baixa qualidade de escolarização para este segmento da 

população brasileira pode ainda ser entendida como fator determinante da 



exclusão social. Analisar os contextos sociais, políticos e econômicos da 

população brasileira é importante para que se tenha uma visão mais clara do 

tipo de situação que se tem atualmente no país. OBJETIVO: Caracterizar o 

perfil socioeconômico e demográfico de comunidade quilombola do Nordeste 

do Brasil. MÉTODOS: Estudo descritivo, transversal, envolvendo 105 

indivíduos maiores de 18 anos de ambos os sexos, da Comunidade Quilombola 

Brejão dos Aipins, localizado na cidade de Redenção do Gurguéia, no interior 

do estado do Piauí, no período de agosto a setembro de 2017. Os dados foram 

coletados por meio de entrevista, utilizando formulário estruturado com 

questões socioeconômicas e demográficas. O trabalho foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí – 

UFPI/CSHNB, parecer nº 2.429.521. RESULTADOS: A população estudada 

apresentou média de idade de 39,8 anos com  mínima de 18 e máxima de 72 

anos. Quase dois terços (64,76%) era do sexo feminino. Em relação ao estado 

civil 49,53% eram solteiros, 45,71% casados e 4,76% viúvos. Observaram-se 

famílias com grande número de filhos, 4,8 em média, com máximo de quatorze 

filhos em uma única família. Quanto à escolaridade 60% da população tinha o 

ensino fundamental incompleto, 11,4% dos que tem ensino médio completo, 

10,5% eram analfabetos, 7,6% ensino fundamental completo e 5,7% ensino 

médio incompleto. No tocante à renda familiar a grande maioria dos 

entrevistados (92,39%) dispunha de menos de um salário mínimo 

mensalmente, e 7,61% de um a dois salários. No que faz referência à moradia 

79,05% dos entrevistados moravam em casa própria e 20,95% residiam com 

os pais,sendo a média de  5,4 moradores por residência. CONCLUSÃO: A 

comunidade quilombola estudada é composta por indivíduos de meia idade em 

sua maioria mulheres de baixa renda e escolaridade e com elevado número de 

filhos.  É importante destacar que a baixa renda e escolaridade geralmente 

estão associadas a elevadas taxas de natalidade, sinalizando para a 

importância de políticas publicas educativas voltadas ao planejamento familiar 

e inclusão social, com vistas a melhorar a qualidade de vida da população Esta 

situação de pobreza e exclusão social é semelhante a muitas comunidades 

quilombolas espalhadas pelo país. 
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INTRODUÇÃO: A população idosa está crescendo significativamente e é 

anseio de toda a sociedade que a vida se prolongue com qualidade de vida. O 

processo de envelhecimento está relacionado a mudanças orgânicas e 

sistêmicas que geram perdas progressivas de diferentes funções. Um dos 

aspectos mais importantes da variabilidade dos componentes da composição 

corporal observada neste processo é variação negativa na massa livre de 

gordura. A sarcopenia é uma síndrome caracterizada pela diminuição 

progressiva de massa, força e função muscular, com impacto negativo nas 

condições de saúde e de vida, apresentando grande repercussão na prática 



clínica. Os métodos de referência para estimar a massa muscular e diagnóstico 

de sarcopenia, como a absorciometria de feixe duplo (DEXA – Dual X-Ray 

Absorptiometry), são pouco acessíveis e de alto culto. A Circunferência da 

Panturrilha (CP) se apresenta como alternativa simples e de baixo custo, sendo 

considerada preditor sensível da quantidade e função muscular em idosos. 

OBJETIVO: O estudo verificou a ocorrência de CP reduzida como indicador de 

perda de massa muscular e sua associação com o estado nutricional de 

idosos. METODOLOGIA: Participaram 151 idosos (= 60 anos) de ambos os 

sexos inscritos em atividades oferecidas por três distintos grupos de 

convivência para terceira idade em Governador Valadares, MG. Os mesmos 

foram entrevistados para caracterização das condições de vida e saúde, além 

de serem avaliados quanto às medidas de peso, estatura e CP seguindo 

técnicas recomendadas. O Índice de Massa Corporal (IMC) foi utilizado para 

classificar o estado nutricional segundo Lipschitz (1994). A CP foi usada como 

medida de redução de massa muscular do idoso (= 31 cm) segundo OMS 

(1995). A análise multivariada foi realizada pela regressão linear múltipla entre 

valores contínuos de CP e valores de IMC, estimando-se coeficientes da 

regressão (ß) e intervalos de 95% de confiança (IC95%) ajustados para 

escolaridade, idade, ocorrência de doenças, percepção da própria saúde e 

incapacidade funcional. RESULTADOS: A maioria dos idosos era do sexo 

feminino (88,7%), com 60 a 69 anos (53,9%), sem companheiro (59,5%) mas 

residindo com membros da família (64,5%). Apresentavam menos de 4 anos de 

estudo (66,4%), não consumiam álcool (68,57%) e tabaco (65,0%) e 

praticavam exercícios regularmente (84,4%). As doenças mais relatadas pelos 

idosos foram hipertensão (61,7%) e o diabetes (17,7%) e a polifarmácia foi 

identificada em 23,7% dos entrevistados. A maioria relatou autopercepção da 

saúde boa/muito boa (65,0%). Verificou-se sobrepeso em 57,4% e baixo peso 

em 9,9% dos idosos. A CP reduzida foi detectada em 12,1% dos participantes. 

Maiores valores de CP se associaram significativamente ao aumento da 

medida de IMC (ß=1,57; IC95% = 1,01-2,12). Apesar disso, entre os idosos 

com CP reduzida, 17,7% estava eutrófico e 17,7% com sobrepeso, 

demonstrando a presença de risco associado à redução de massa muscular 

mesmo sem ocorrência perda de peso pronunciada. CONCLUSÃO: A utilização 

da medida de CP como indicador de massa muscular no idoso é muito 

importante, pois além de sua praticidade na medida, se mostra mais sensível 

para a triagem de redução de massa muscular e risco de sarcopenia entre 

idosos. 
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INTRODUÇÃO: O Guia Alimentar para População Brasileira (GAPB) apresenta 

diretrizes para a promoção da alimentação adequada e saudável e propõe a 

classificação dos alimentos segundo o seu grau de processamento, 

estimulando o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados e 

sugerindo uma redução no consumo de processados e ultraprocessados. Essa 

nova terminologia vem gerando algumas dúvidas aos profissionais e 

estudantes da área da saúde, principalmente em relação à classificação dos 

alimentos industrializados. OBJETIVO: Classificar as bebidas industrializadas 

comercializadas em supermercado e analisar o custo segundo o grau de 

processamento. MÉTODOS: Foi realizado inventário dos alimentos 

comercializados na gôndola de bebidas em um supermercado do município do 

Rio de Janeiro. Foram incluídos neste estudo os sucos de frutas, chás e águas 

de coco e excluídos os refrigerantes, cerveja, água mineral. Foi identificado o 



rótulo de cada bebida e sua lista de ingredientes, e realizada a classificação 

segundo o grau de processamento proposto pelo GAPB e pela NOVA a saber: 

in natura ou minimamente processados, processados e ultraprocessados. 

Também foram identificados os preços de cada bebida e determinada a sua 

média segundo o grau de processamento. RESULTADOS: Foram encontradas 

49 marcas de sucos de diversos sabores, onde 15 foram classificados como in 

natura ou minimamente processados por não ter adição de açúcar e aditivos, 

10 marcas classificadas como alimentos processados, pois todas 

apresentavam a adição de açúcar ou aditivo, e 24 marcas classificadas como 

ultraprocessados. Foram encontradas 12 marcas de chás, de diversos sabores, 

onde 3 foram classificados como processados e 9 como ultraprocessados. Em 

relação à água de coco (n=6), 5 foram classificadas como processadas e 

apenas 1 como in natura ou minimamente processada. Com relação a média 

de preços dos sucos e chás, os valores mais baixos foram dos 

ultraprocessados. Os sucos in natura ou minimamente processados 

apresentaram a média de preço de R$11,87, os processados de R$7,44 e os 

ultraprocessados de R$ 6,49. A média de preço dos chás foi de R$ 6,46 para 

processados e de R$5,77 para ultraprocessados. O menor preço (R$ 5,99) foi 

da água de coco classificada como in natura ou minimamente processada e a 

média dos processados foi de R$ 8,87. CONCLUSÃO: Conclui-se que não é 

possível classificar todas as bebidas industrializadas como produtos 

ultraprocessados, pois existe uma variedade de marcas disponíveis para o 

consumidor. Os preços das bebidas classificadas como ultraprocessadas e 

processadas são mais acessíveis à população que acabam optando pelas 

mesmas, com exceção da água de coco classificada como in natura ou 

minimamente processada cujo preço foi menor. Sugere-se a elaboração de um 

material de apoio com exemplos mais abrangentes do que aqueles 

apresentados no GAPB, de modo a auxiliar na formação dos profissionais da 

área da saúde, na orientação do nutricionista na aquisição de compras 

institucionais, na orientação da população para escolhas alimentares saudáveis 

e no subsídio de políticas públicas de Alimentação e Nutrição. 
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Introdução: O estilo de vida não saudável é importante determinante do 

excesso de peso, agravo de prevalência crescente entre adolescentes 

brasileiros. Estratégias multidisciplinares focadas no comportamento individual 

e em mudanças no ambiente escolar são apontadas para enfretamento dessa 

condição. Diante disso, foi criado o projeto de extensão “Comida, Ciência, 

Diversão e Arte: Educação Alimentar e Nutricional (EAN) para estudantes do 

Colégio Técnico da UFMG (COLTEC)”. Trata-se de um projeto de intervenção 

contínuo que aborda anualmente temáticas relacionadas ao estilo de vida 

saudável.  

Objetivo: Apresentar a experiência do projeto em 2018, quando foi abordada a 

temática alimentação saudável e atividade física.   

Métodos: As intervenções foram planejadas durante agosto e setembro e 

divulgadas em outubro. Para isso, utilizou-se de vídeo de animação veiculado 

na rede social do colégio e de banner de apresentação posicionado na portaria 



de entrada do COLTEC. A intervenção, por sua vez, consistiu na realização de 

5 circuitos durante o mês de outubro intitulados: “Explorando a memória afetiva 

na alimentação”, “Por dentro das culturas alimentares ao redor do mundo”, 

“Desvendando os ultraprocessados – o açúcar do refrigerante”, “Desligue a tela 

e se ligue nas ideias” e “Divirta-se com saúde: dance no ritmo” e na construção 

de um stand para consolidação dos conteúdos abordados. Os circuitos foram 

realizados em dias específicos e contemplaram: degustação de uma broa de 

fubá, exposição de projeto fotográfico sobre culturas alimentares, experimento 

de determinação do conteúdo de açúcar de refrigerantes, dinâmica para 

reflexão da exposição diária à telas e aula de ritmo. O trajeto até o local dos 

circuitos foi identificado com setas e com o número de passos.  O stand, por 

sua vez, foi organizado em dois dias de novembro e contou com a exposição 

de materiais de EAN e de fotos dos estudantes nos circuitos e se caracterizou 

como um espaço para conversa e dissolução de dúvidas dos estudantes. As 

intervenções foram avaliadas sob a perspectiva dos facilitadores, participantes 

e equipe técnica do COLTEC.  

Resultados e Conclusão: Participaram dos circuitos entre 15 e 40 estudantes e 

39 avaliaram a intervenção. As atividades foram predominantemente (93,5%) 

avaliadas como ‘Muito boas’ e ‘Boas’. Quando questionados acerca do 

potencial que as ações apresentaram na geração de reflexão sobre os 

comportamentos individuais, os circuitos “Desvendando os ultraprocessados – 

o açúcar do refrigerante” (93,3%), “Desligue a tela e se ligue nas ideias” 

(88,9%) e “Divirta-se com saúde: dance no ritmo” (76,9%) foram os mais 

citados pelos estudantes. Os facilitadores consideraram como pontos positivos: 

o horário das atividades e a sinalização dos circuitos. No entanto, apontou-se a 

baixa efetividade da pré-divulgação das intervenções e o acontecimento de 

outras atividades escolares simultaneamente as intervenções. Os facilitadores 

consideraram os circuitos aplicáveis e as metodologias adequadas aos 

objetivos propostos. A equipe técnica do COLTEC avaliou as ações 

desenvolvidas como pertinentes, organizadas e positivas, e possibilitaram 

suprir carências no desenvolvimento da temática. Conclui-se que as práticas de 

EAN executadas possibilitaram reflexões individuais por parte dos estudantes 

acerca da alimentação e atividade física e possuem potencial para estimular 

comportamentos de vida mais saudáveis. 
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Introdução. A antropometria baseia-se na medição das variações das 

dimensões físicas e da composição global do corpo humano, em diferentes 

idades. É um dos indicadores de saúde mais sensíveis e usados para 

determinar o estado nutricional da criança. O crescimento é um processo 

natural de aumento de tamanho de todo ser vivo, e, no ser humano, é 

mensurado por índices antropométricos, a partir de peso, altura e idade, sendo 

instrumento importante na caracterização do estado nutricional do individuo em 

qualquer face da vida, sendo utilizados para o diagnóstico do estado 

nutricional. Objetivo. Comparar o estado nutricional das crianças de dois a seis 

anos da rede de ensino da Zona Rural e Urbana do Município de Viçosa-MG. 

Métodos. Estudo transversal descritivo realizado com base em coleta de 

medidas antropométricas. Através da aferição do peso e o comprimento obteve 

os índices antropométricos, IMC/I, P/E, E/I e P/I, considerando as referencias 

da OMS (WHO, 2007), utilizando para análise o programa Microsoft Office 

Excel 2010, SPSS versão 21.0 (Ic, USA. 1990) Para associação entre variáveis 

foi utilizado o teste de Coeficiente de Correlação Linear de Spearman. Para 

critérios de decisão estatística, foi considerado o in¬tervalo de confiança (IC) 



de 95% (p<0,05). Resultados. Dos 123 escolares avaliados, 38,21% eram da 

Zona Rural, e 61,78% eram da Zona Urbana. As crianças das escolas Rural e 

Urbana não apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação 

ao peso e ao IMC, considerando valor de (p=0,053) e (p=0,681), 

respectivamente. Entretanto em relação à variável altura houve diferença 

estatisticamente significativa dos escolares das escolas da Zona Rural em 

relação aos escolares da Zona Urbana, (p=0,030). Conclusão. A obtenção das 

medidas antropométricas irá auxiliar em ações voltadas para a promoção e 

assistência à saúde tanto individual quanto coletivamente. Reforçando assim, o 

interesse em mais pesquisas sobre o crescimento na infância que devem ser 

duradouros, devido, principalmente, às intercorrências em longo prazo. O 

conhecimento e avaliação do estado nutricional da população infantil é um 

instrumento importante para obter o diagnóstico nutricional e assim poder 

planejar ações de promoção à saúde e prevenção de doenças, além de 

fornecer subsídios para o planejamento e a organização no cuidado da 

população adstrita aos serviços de atenção básica. 
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Comportamento Alimentar de membros de Grupo de Rede Social antes e 

depois da Cirurgia Bariátrica   

  

Introdução  

  

 Os comportamentos alimentares disfuncionais são muito frequentes em 

candidatos à cirurgia bariátrica e podem ainda melhorar ou piorar após a 

intervenção cirúrgica (NOVELLE et al., 2016).  Jesus et al 2017 destacam que 

antes e após a cirurgia bariátrica alguns pacientes podem apresentar 

comportamentos obesogênicos, aumentando seu risco de insucesso do 

tratamento.  Segundo Christou et al. (2006), o reganho de peso corporal, 

especialmente após 24 meses do procedimento é um achado comum no pós-

operatório. Este fato pode ocorrer pela continuidade na prática de maus hábitos 

antes da cirurgia, adaptações anatômicas e aumento da capacidade gástrica 

e/ou por alterações hormonais (ABESO, 2009; HOJO et al., 2007).  

  



O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento alimentar antes e após 

cirurgia bariátrica.  

  

Material e Métodos Estudo descritivo transversal, realizado com dezessete (17) 

indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica, participantes de um grupo de rede 

social que, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

voluntariamente responderam às questões relacionadas ao comportamento 

alimentar de antes e após a cirurgia.   

  

Resultados e Discussão  

  

A partir do questionário foi observado que comportamento alimentar após a 

cirurgia era diferente do pós-cirurgia, 5,9% (n= 1) a mais de pessoas estavam 

focadas em sua alimentação, porém, os que comiam de forma automática e se 

alimentam devagar eram em quantidade igual nos dois momentos.   

Após a cirurgia 94,1% (n=16) observava o que ingeria, sendo que, 52,5 % (n= 

9) mais um pouco da metade dos voluntários relataram não mais assistir 

televisão enquanto se alimentava.   

Todas os entrevistados antes da cirurgia não planejavam suas refeições com 

antecedência, ao passo que após 76,5% (n=13) já passaram a planejar.   

Quanto à busca por orientações nutricionais antes da cirurgia bariátrica, 82,4% 

(n=14) dos indivíduos negaram tê-lo feito, enquanto após a cirurgia, 94,1% 

(n=16) deles afirmaram que buscaram orientações de um nutricionista.  

No período anterior à cirurgia, 88,2% (n=15) dos indivíduos negaram a prática 

de atividade física, enquanto após a cirurgia 76,5% (n=13) praticavam 

atividades físicas (Tabela 1).   

Tabela 1: Questões relacionadas ao comportamento durante as refeições dos 

voluntários, antes e após a cirurgia, por frequência relativa.  

_______________________________________________________________

__________________________Questões Antes 

Depois___________________________________________________     

 Atenção plenamente focada na comida? Não:82,4% Sim:76,5%  



Come de forma "automática", sem pensar no que está comendo?  

Sim:88,2% Não:88,2%  

Observa o que come? Não:75,5% Sim: 94,1%  

Tem o hábito de comer devagar? Não: 82,2% Sim: 82,2%  

Assiste televisão, usa celular, tablet ou computador enquanto come? Sim: 

76,5% Sim:52,5% 

Planeja suas refeições com antecedência? Não:100% Sim: 76,5%  

Busca orientações nutricionais? Não:82,4% Sim:88,2%  

Se sente motivado (a) a fazer um acompanhamento com nutricionista e equipe 

multidisciplinar? Não:82,4% Sim: 94,1% 

Pratica atividade física? Não:88,2% Sim: 76,5%  

  

Conclusões  

  

Houve inversão de quase todos nos hábitos alimentares após a cirurgia 

bariátrica, resultando em hábitos mais saudáveis, como o aumento de 

atividades físicas, atenção plena nas refeições, planejamento antecipado da 

alimentação entre outros. Deste modo, conclui-se que a cirurgia bariátrica pode 

ter um reflexo positivo nos comportamentos alimentar. 
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Educação Alimentar e Nutricional (EAN) se conceitua como um campo de 

conhecimento e de estratégias práticas, que visa promover a autonomia e 

hábitos alimentares mais saudáveis. As escolhas alimentares são influenciadas 

por um conjunto complexo de fatores, que vão desde o preço dos alimentos e 

sua disponibilidade até as preferências alimentares. O consumidor também 

pode ter seu comportamento de compra alterado pela lembrança da marca, 

utilidade do produto, e de maneira inconsciente, pelos aspectos visuais da 

embalagem. Diante disso o objetivo do trabalho foi avaliar por meio de ação 

educativa a intenção de compra de acordo com a disponibilidade de recursos e 

entendimento por grupos alimentares quanto ao seu estagio de 

processamento. Trata-se de um relato de experiência, de caráter descritivo 

observacional, realizado no mês de Outubro de 2018, pelo curso de Nutrição 

da UFT. Participaram da ação educativa 36 manipuladores de alimentos da 

rede municipal de ensino de Palmas- TO. Para a oficina os participantes foram 

divididos em seis grupos que receberam simbolicamente uma quantia em 

dinheiro. O grupo um recebeu R$ 50,00 o grupo dois R$ 100,00, o grupo três e 

quatro R$ 150,00 e os grupos cinco e seis R$ 200,00. Cada grupo recebeu 

folhetos idênticos, com ofertas de supermercado. Os grupos foram orientados a 

consultarem os folhetos de ofertas e identificarem o alimento que tinham 



interesse em adquirir. Após a compra via catálogo/folheto, cada grupo construiu 

um cartaz, o qual classificava qualitativamente os gêneros adquiridos em in 

natura, minimamente processado, processado e ultra processado. Para essa 

classificação os participantes foram estimulados a expressarem seus 

conhecimentos prévios a cerca dos grupos alimentares. Após esse momento 

os facilitadores da oficina interviram nas correções cabíveis, dando abertura 

para o diálogo e troca de saberes.  O grupo 1 que recebeu a quantia de R$ 

50,00, gastou o dinheiro só em produtos in natura. O grupo 2 que recebeu R$ 

100,00 comprou 2 itens in natura, 2 itens minimante processado, 4 

processados e 4 ultra processados. O grupo 3 que recebeu R$ 150,00 comprou 

10 itens in natura, 4 minimamente processado, 5 processados e 2 itens ultra 

processados. O grupo 4 recebeu também R$ 150,00 e adquiriu 12 itens in 

natura, 7 minimante processado, 6 processados e 2 ultra processados. O grupo 

5 recebeu R$200,00 e comparam 9 itens in natura, 5 minimamente processado, 

4 processados e 4 ultra processado e o grupo 6 que recebeu R$ 200,00, 

comprou 5 itens in natura, 3 minimamente processado, 3 processado e 5 itens 

ultra processados. Quando interrogados sobre os principais aspectos que 

deveriam ser observado no ato da compra, por unanimidade todos os grupos 

responderam: preço, validade, marca e embalagem e apenas o grupo 4 afirmou 

que as informações nutricionais deveriam estrar na lista desses quesitos. As 

dinâmicas executadas tiveram boa adesão dos participantes, sendo capaz de 

promover debate e reflexão sobre a temática abordada, deixando evidente que 

intervenções educativas com caráter lúdico no ambiente de trabalho podem ser 

efetivas na disseminação do conhecimento acerca das recomendações 

nutricionais e melhora do perfil alimentar. 
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Introdução: O padrão alimentar tradicional brasileiro tem sido caracterizado 

pelo consumo de alimentos saudáveis, como arroz e feijão. Contudo, vem 

ocorrendo a substituição desses alimentos in natura e minimamente 

processados por produtos ultraprocessados e o aumento da obesidade e 

doenças crônicas não transmissíveis estão diretamente ligados ao aumento no 

consumo desses produtos, por serem ricos em sal, açúcares, gorduras e 

calorias. 

Objetivo: Avaliar a composição nutricional das refeições consumidas na região 

Centro-Oeste.  

Métodos: Estudo transversal, utilizando dados do Inquérito Nacional de 

Alimentação 2008-2009 da região Centro-Oeste (N=4587, 51,8% mulheres). O 

consumo alimentar foi obtido por meio de registro alimentar. A definição das 

refeições foi realizada de acordo com faixa de horário de consumo (café da 



manhã entre 5 e 10h; almoço entre 11 e 15h; e jantar entre 18 e 21h). A 

composição nutricional das refeições foi avaliada considerando a contribuição 

calórica dos macronutrientes e a ingestão de fibras, sódio, gordura saturada e 

açúcar de adição.  

Resultados: A maior ingestão energética foi observada no almoço (711,6kcal), 

seguida do jantar (538,4kcal) e café da manhã (283,8kcal). A ingestão de fibras 

foi maior no almoço (9,3g) comparado ao café da manhã (2,3g) e jantar (6,2g). 

A ingestão de sódio foi maior no jantar (413,3mg) comparando com café da 

manhã (386,1mg) e almoço (245,2mg). De gordura saturada foi maior no 

almoço (7,1g) comparado com café da manhã (3,9g) e sem diferença 

significativa com o jantar (6,1g). Para o açúcar de adição não houve diferença 

significativa entre as refeições principais, mas pode-se destacar o jantar (7,6g). 

O consumo calórico foi maior entre os homens em todas as refeições 

comparados às mulheres: café da manhã (310,2kcal vs 259,3kcal), almoço 

(800,4kcal vs 626,5kcal) e jantar (603,6kcal vs 474,9kcal). A contribuição 

calórica dos carboidratos foi maior entre os homens em todas as refeições: 

café da manhã (172,5kcal vs 148,4kcal), almoço (372,2kcal vs 296,6kcal) e 

jantar (291,8kcal vs 235,6kcal); assim como para as proteínas: café da manhã 

(37,5kcal vs 30,4kcal), almoço (184,86kcal vs 142,8kcal) e jantar (124,7kcal vs 

91,0kcal); para os lipídios: café da manhã (101,4kcal vs 83,0kcal) e almoço 

(234,3kcal vs 183,4kcal); e para gordura saturada no café da manhã (39,5kcal 

vs 31,8kcal), almoço (71,5kcal vs 57,0kcal) e jantar (57,6kcal vs 51,9kcal). A 

ingestão de fibras não apresentou diferença significativa entre os sexos no café 

da manhã, porém os homens ingeriram mais no almoço (10,3g vs 8,2g) e no 

jantar (7,0g vs 5,4g). A ingestão de sódio não teve diferença significativa entre 

os sexos no almoço, mas os homens ingeriram mais no café da manhã 

(416,1mg vs 358,4mg) e jantar (436,6mg vs 390,7mg), assim como ingeriram 

mais gordura saturada no café da manhã (4,4g vs 3,3g) e almoço (8,0g vs 

6,3g), mas sem diferença significativa entre os sexos no jantar.  

Conclusão: A composição nutricional das refeições apresentou características 

distintas. O almoço apresentou maior contribuição de energética e de 

nutrientes, exceto o sódio e açúcar com maior ingestão no jantar. O consumo 

dos principais nutrientes foi mais elevado entre os homens na maioria das 

refeições realizadas. 
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Introdução: Atualmente a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) está inserida 

no âmbito das políticas públicas de Saúde, Assistência Social, Educação e 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) promovendo ações em prol do Direito 

Humano à Alimentação Adequada. Não obstante, evidências científicas 

revelaram que apesar do seu papel estratégico na promoção da Saúde e SAN, 

o seu espaço de ação não está claramente definido e detém pouca visibilidade, 

resultando em diferentes abordagens conceituais e práticas. Visando superar 

estas limitações da EAN, em 2012, foi publicado o Marco de Referência de 

EAN para as Políticas Públicas. Entretanto, segundo pesquisa realizada com 

1.104 nutricionistas no Brasil, no ano de 2018, 54,4% afirmaram não conhecer 

ou conhecer pouco o Marco de Referência. Dessa forma, torna-se importante 

analisar se a concepção prévia de EAN de graduandos de nutrição, futuros 

profissionais responsáveis pelas ações de EAN, compatibilizam-se ou não com  

o conceito de EAN presente no Marco de Referência.  



Objetivo: Avaliar se o conhecimento prévio dos estudantes de nutrição é 

compatível com o conceito de Educação Alimentar e Nutricional proposto pelo 

Marco de Referência.  

Métodos: Trata-se de um estudo transversal de abordagem qualitativa, 

realizado com um grupo de 31 graduandos (as) do curso de Nutrição da 

Universidade Federal de Sergipe, cursantes da disciplina de Educação 

Nutricional. Para a coleta de dados, aplicou-se um questionário contendo 

questões abertas sobre o conceito de EAN, elaborado segundo os conceitos 

chave presentes na definição do Marco de Referência. O questionário foi 

aplicado no início do período letivo. Adotou-se a técnica da Análise de 

Conteúdo descrita por Bardin (2016)3, seguindo três fases: pré-análise; 

exploração do material e tratamento dos resultados.  O presente projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de Sergipe, com número do parecer 2.816.417.  

Resultados: A amostra apresentou uma média de idade de 22,91 anos, sendo 

93% do sexo feminino. Foram identificadas três unidades de sentido 

compatíveis com o conceito de EAN do Marco de Referência: Prática contínua 

e permanente (56,25%); Educação autônoma e voluntária (12,5%); e 

Metodologias ativas (31,25%). Porém, notou-se ainda uma percepção da EAN 

como uma ação verticalizada, sem trocas de saberes entre o profissional e o 

público-alvo. Ademais, alguns conceitos elementares presentes no Marco como 

transdisciplinaridade e intersetorialidade não foram citados por nenhum dos 

sujeitos.   

Conclusão: O reconhecimento do caráter perene, da autonomia e vontade dos 

educandos promovidas pelo uso de metodologias ativas em EAN por parte dos 

sujeitos da pesquisa, vão ao encontro de avanços conceituais sobre a teoria e 

prática de EAN presente no marco. Por outro lado, a ausência dos conceitos de 

interdisciplinaridade e intersetorialidade apontam para uma compreensão ainda 

incipiente acerca da complexidade e do papel estratégico da EAN na garantia 

da Saúde e SAN. Conclui-se pela necessidade de maior aprofundamento do 

conteúdo do Marco de referências no processo de formação dos nutricionistas. 
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INTRODUÇÃO 

É consenso que o primeiro alimento de um recém-nascido deve ser o leite 

materno e, na ausência deste ou na impossibilidade de aleitamento pela mãe 

em situações excepcionais, o leite humano pasteurizado e adequadamente 

fortificado de um banco de leite é a melhor opção. 

Em Belo Horizonte a Maternidade Odete Valadares (MOV) possui um BLH, tido 

como referência no estado. Atualmente, tem sido um desafio para o BLH da 

MOV aumentar a quantidade de leite materno doado, sobretudo do colostro. A 

doação do colostro é mais difícil do que a do leite maduro já que sua produção 

só dura alguns dias após o parto e é produzido em pequenas quantidades na 

maioria das mães. 

Diante disso, o objetivo dessa pesquisa foi conhecer a concepção das 

puérperas internadas na MOV e identificar as dificuldades e os fatores 



limitantes acerca da doação de leite a fim de subsidiar ações educativas futuras 

com o intuito de aumentar as doações. 

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa realizado com 

puérperas atendidas na Maternidade Odete Valadares (MOV) em Belo 

Horizonte, Minas Gerais.  

Observando o critério de amostragem por saturação entrevistou-se 25 

mulheres presentes no alojamento conjunto e canguru da maternidade e 

aquelas que estavam impedidas de amamentar foram excluídas da amostra.  

A coleta de dados foi feita através de entrevista individual, utilizando um 

questionário semiestruturado. As informações fornecidas pela entrevista foram 

categorizadas, descritas e trabalhadas em frequência, sendo apresentadas em 

tabelas. As questões que forneceram respostas mais detalhadas foram 

analisadas segundo a semelhança dos conteúdos dos relatos através da 

técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). 

RESULTADOS 

Participaram do estudo 25 puérperas, a maioria adulta jovem (21-30 anos), 

com companheiro, ensino médio completo e emprego formal. Grande parte das 

participantes se encontra na segunda ou terceira gestação e alegou ter 

experiência positiva com a amamentação  

Quando abordadas com questões acerca da doação de leite, nota-se que a 

grande maioria das puérperas participantes está segura quanto à produção de 

leite (boa/exagerada), não tem receio quanto à doação e nem de seu filho 

receber a doação, caso precisasse. Além disso, boa parte delas apresenta 

certo conhecimento quanto ao destino do leite doado, mas observa-se que 

desconhece ou conhece pouco sobre o BLH da maternidade em que estão 

sendo assistidas e muitas delas não estão próximas das demandas do serviço 

prestado por ele. 

Quanto às representações sociais, as ideias centrais (IC) e as sínteses dos 

discursos do sujeito coletivo (DSC) forneceram 2 grupos. No Grupo 1 foram 

expostas as respostas que remetiam a aspectos subjetivos e sentimentais e no 

Grupo 2 as que possuíam cunho mais objetivo, com informações de caráter 

técnico. 

CONCLUSÃO 



Os resultados demonstram que as puérperas entendem que a amamentação é 

essencial para o bebê, mas não relacionam isso à importância da doação do 

leite humano. Observa-se ainda que o trabalho realizado pelos BLH ainda é 

pouco divulgado. As participantes também demonstraram pouco conhecimento 

da diferença na composição nutricional do leite colostro e sua relevância para a 

recuperação nutricional dos recém-nascidos pré-termo. 
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A produção agrícola no Brasil está cada vez mais “agrotóxico dependente” e 

em 2008, o país ultrapassou os Estados Unidos assumindo o posto de maior 

consumidor de agrotóxicos do mundo. Este uso vem causando consequências 

à saúde humana, sobretudo em agricultores rurais através da exposição direta 

aos agrotóxicos utilizados nas lavouras. Este trabalho geralmente é assumido 

pelos homens, no entanto as mulheres não estão imunes a essa exposição e 

aos seus efeitos deletérios. O contato com roupas e pessoas contaminadas, 

bem como auxílio no transporte dos agrotóxicos, expõem as mulheres de forma 

indireta, mas que também podem levar implicações à saúde. Diante disso, 

objetivou-se avaliar o tempo de exposição aos agrotóxicos e o risco 

cardiovascular de mulheres rurais. Trata-se de um estudo transversal realizado 

com mulheres rurais de domicílios onde havia aplicadores de agrotóxicos, 

residentes no município de Viçosa-MG. Os dados foram coletados através de 

visitas domiciliares com entrevista semiestruturada e aferição das medidas 

antropométricas (peso, estatura e perímetro da cintura). Tais medidas 

possibilitaram o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), classificado de 



acordo com a WHO (1998) e OPAS (2002) para adultos e idosos, 

respectivamente, e da Relação Cintura Estatura (RCE) (HSIEH; MUTO, 2005; 

VASQUES et al., 2009). Além disso, todas as participantes fizeram exames 

bioquímicos em um laboratório de análises clínicas do município estudado. Os 

dados foram tabulados no programa Microsoft® Office Excel 2010 e as análises 

estatísticas realizadas no software IBM SPSS versão 20.0. Calculou-se 

correlação de Spearman para as variáveis numéricas.  Este projeto é parte de 

uma pesquisa de mestrado registrado sob o número 40502270969 e teve 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de Viçosa-MG. A amostra foi composta por 37 mulheres 

rurais com média de idade igual a 50 anos (DP=16,7). Do total, 83,8% (n=31) 

têm ou já tiveram contato com agrotóxico, através do marido, pai, filho ou 

irmão, e o tempo de exposição teve mediana de 12 anos (mín=2; máx=41). 

Com relação ao estado nutricional, 67,6% (n=25) das mulheres apresentaram 

excesso de peso pelo IMC e 81,1% (n=30) tiveram a RCE alterada, o que 

representa risco cardiometabólico. No tocante aos exames bioquímicos, 

detectou-se alteração no colesterol-LDL e de triglicerídeos em 32,4% (n=12) e 

27% (n=10) das participantes, respectivamente. Houve correlação positiva 

entre o valor de triglicerídeos sérico e o tempo de exposição aos agrotóxicos 

(r=0,431; p=0,008). Quanto às demais variáveis não houve correlação entre 

elas e o tempo de exposição. Pode-se concluir que grande parte das mulheres 

rurais apresentam estado nutricional inadequado e parâmetros bioquímicos 

alterados. Ademais, estão submetidas à exposição indireta a agrotóxicos dada 

pela ocupação dos homens presentes no domicílio e esta se dá por vários 

anos, o que pode estar influenciando negativamente na saúde e qualidade de 

vida destas mulheres. 
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Introdução:  

A obesidade representa um importante problema de saúde pública no Brasil, 

cujas taxas de prevalência têm aumentado expressivamente nas últimas 

décadas, inclusive no público infanto-juvenil. Desde 2013, o Ministério da 

Saúde recomenda a organização da prevenção e do tratamento de sobrepeso 

e obesidade como Linha de Cuidado prioritária da Rede de Atenção à Saúde 

das Pessoas com Doenças Crônicas, por meio da Portaria nº 424/2013. Porém, 

diversos municípios e estados brasileiros não tem ainda implementado esta 

recomendação. No estado de Sergipe, uma pesquisa observou a inexistência 

da linha de cuidado e a predominância de uma atenção fragmentada e pouco 

resolutiva para o cuidado do excesso de peso na infância e na adolescência. 

 



Objetivo: Contribuir para a orientação de gestores e profissionais de saúde dos 

municípios do estado de Sergipe, por meio da construção de um protocolo para 

estruturação e implantação da Linha de Cuidado de Sobrepeso e Obesidade 

para Crianças e Adolescentes (LCSO-CA). 

 

Metodologia:  

O protocolo teve como base a Portaria MS nº 424/2013 e os resultados de uma 

pesquisa qualitativa, realizada com 65 gestores e profissionais de saúde, que 

analisou a rede de cuidado disponível nos municípios sede das microrregiões 

de saúde de Sergipe, identificando as fragilidades e potencialidades no cuidado 

da criança e do adolescente com excesso de peso. O protocolo apresenta os 

resultados e sugere as adequações necessárias. Uma oficina de trabalho com 

profissionais e gestores foi realizada para avaliação e sugestões do material. 

Este trabalho teve o apoio financeiro do MS/CNPq/FAPITEC/SE/SES (Edital nº. 

02/2013). 

 

Resultados: O Protocolo foi sistematizado em seis etapas: equipamentos e 

serviços disponíveis; identificação da população e estratificação do risco; 

atenção primária; assistência especializada; apoio diagnóstico e terapêutico; e 

monitoramento e avaliação. Cada etapa tem uma explicação do tema e 

orientações para estruturação da LCSO-CA, com os tópicos: “Panorama de 

Sergipe” (resultados da pesquisa) e “O que precisa?” (sugestões para a 

superação dos problemas). Um mapa foi construído com a proposta da LCSO. 

A avaliação do material com profissionais e gestores dos municípios foi uma 

etapa fundamental para o processo de construção do protocolo.  

 

Conclusão:  

Espera-se que essa publicação possa cumprir os objetivos propostos, 

contribuindo com a implantação da Linha de Cuidado de Sobrepeso e 

Obesidade para Crianças e Adolescentes do Estado de Sergipe, com 

consequente redução e controle da prevalência do excesso de peso e suas 

consequências nesse público. Reconhece-se o desafio da implantação a partir 

de sua publicação. 
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Introdução: Como resultado das diversas políticas de promoção ao aleitamento, 

o Brasil tem apresentado aumento da prática da amamentação exclusiva em 

crianças entre zero e seis meses de vida e aumento da duração mediana da 

amamentação. No entanto, segundo a OMS o índice de aleitamento materno 

exclusivo no Brasil ainda é baixo, de 38,6%, sendo a recomendação 

estabelecida de 60%. Objetivo: Descrever a construção e validação de um 

manual de aleitamento materno (AM) para puérperas. Métodos: Trata-se de um 

estudo descritivo de tipo desenvolvimento metodológico, em que um manual foi 

construído a partir de documentos científicos reconhecidos 

nacional/internacionalmente e, posteriormente, este foi validado por juízes de 

três grupos distintos: 1) juízes de conteúdo (6 

nutricionistas/pesquisadores/docentes com experiência na área de AM, 

tecnologias educativas e/ou validação de instrumentos); 2) juízes técnicos (4 

profissionais da área da saúde com experiência em aleitamento materno); 3) 

juízes com experiência profissional em design e marketing (3 profissionais para 

avaliar a adequabilidade do material para o fim a que se propõe). Depois desta 



etapa o grupo alvo do material educativo (puérperas em lactação) também 

avaliou o manual. Esses juízes foram selecionados se atingiram pontuação 

mínima de cinco pontos num sistema de classificação de juízes. Além disso, 

foram  selecionados juízes por meio de amostragem bola de neve, na qual, ao 

identificar um sujeito que se encaixava nos critérios para participação do 

estudo, foi solicitado que este indicasse outro participante que se enquadrem 

nos critérios de seleção. Para os três grupos de juízes foi enviado por correio 

eletrônico uma carta convite contendo os objetivos da pesquisa, e a versão 

inicial do manual em PDF. Após anuência para participar da pesquisa e 

avaliação do manual, os participantes acessaram um questionário eletrônico 

elaborado para esse fim, para responder seus itens e, após avaliação 

devolveram o mesmo à pesquisadora. Após a realização dos ajustes 

necessários no manual, considerando as sugestões dos especialistas, o 

mesmo seguiu para validação com o público alvo. Para esta etapa foram feitas 

visitas a maternidade de dois hospitais para convidar puérperas para avaliar o 

manual e responder a um questionário impresso. As mães avaliaram o 

conteúdo do material educativo quanto a sua organização, estilo da escrita, 

aparência e motivação. Resultados: O manual elaborado nesta pesquisa 

apresenta 10 domínios com conteúdo textual dialogal com a mãe - perguntas e 

respostas - e ilustrações do texto. Foi validado por 13 avaliadores, sendo eles 

de conteúdo, técnicos, e da área de design e marketing  e por 31 puérperas. A 

validação do conteúdo pelos diferentes profissionais ocorreu entre março a 

junho de 2018. O cálculo do Índice de Validade de Conteúdo (IVC) foi utilizado 

para garantir a qualidade do material produzido, e este atingiu valores 

satisfatórios, configurando: IVC dos avaliadores de conteúdo de 0,96, técnicos 

0,90, design e marketing 0,94 e puérperas 0,96. Conclusão: Ao construir o 

manual deste estudo, os pesquisadores visaram especialmente esclarecer as 

principais dúvidas que permeiam o aleitamento materno, contribuir para 

melhoria dos índices desta prática e consequentemente reduzir a  

morbimortalidade infantil em um município mineiro. 
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INTRODUÇÃO: No século XX ocorreram mudanças na estrutura familiar que 

influenciaram o consumo alimentar. Observa-se o consumo exagerado dos 

alimentos industrializados e redução do consumo dos alimentos in natura ou 

minimamente processados, que são tradicionalmente presentes nas refeições 

dos brasileiros. Esse padrão de consumo é considerado deletério para a saúde 

das populações, sendo um perfil de risco que associa-se com o aumento 

importante da prevalência de excesso de peso e de doenças crônicas não 

transmissíveis entre os brasileiros de diferentes faixas etárias. OBJETIVO: 

Realizar caracterização do consumo alimentar da população atendida em uma 

Unidade Básica de Saúde situada em Vitória – ES. METODOLOGIA: Trata-se 

de um estudo transversal, descritivo, realizado em uma Unidade Básica de 

Saúde do município de Vitória - ES. A amostra foi composta por 80 indivíduos 

de todas as faixas etárias, desde lactentes até idosos. Os dados foram obtidos 

a partir de um questionário com uma versão adaptada dos marcadores do 

consumo alimentar do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN, 

além de outras informações sobre aquisição de alimentos e hábitos 

alimentares. RESULTADOS: Em relação ao consumo alimentar dos adultos e 

idosos observa-se que a alimentação de uma parte razoável da população 



estudada é pouco fracionada. Além disso, adultos e idoso apresentaram 

consumo frequente de arroz, feijão, carne e bebidas adoçadas. Quanto aos 

hábitos alimentares e estilo de vida, houve um predomínio de indivíduos que 

não fazem o uso de adoçantes (88,1%) e (85%) indivíduos relataram não fazer 

o consumo de alimentos diet e light. Nas crianças menores de 6 meses (n=2), 

100% estavam em aleitamento materno exclusivo. Entre 6 e 24 meses, o 

consumo de leite materno se mostrou significativamente baixo, 50%, sendo 

este ainda de grande importância para a criança. Assim como o consumo de 

outros leites, 25%, e derivados, 25%, mostrando-se muito baixo. Contudo, 

todas consumiam comida salgada incluindo arroz, feijão, carne e vegetal. Um 

importante fator analisado nesse grupo foi que, 50% das crianças foram 

apresentadas a alimentos com açúcar antes dos 6 meses de idade. Além disso, 

que grande parte desse grupo já costuma realizar as refeições em frente as 

telas, de um total de 4 crianças, 3 (75%) realizam refeições assistindo TV. Já 

em relação aos maiores de 25 meses, feijão e bebidas adoçadas apresentaram 

elevado consumo, 87,5% para ambos, seguidos de doces, leites e derivados, 

62,5% para ambos; frutas e verduras apresentaram um consumo muito baixo, 

50% e 25%, respectivamente. CONCLUSÃO: Os resultados do presente 

estudo demonstram que o consumo alimentar da amostra, na sua grande 

maioria, parece não estar de acordo com as recomendações nutricionais do 

guia alimentar para as faixas etárias estudadas. É perceptível a importância da 

atuação do nutricionista na atenção básica para a realização de educação 

nutricional, a fim de melhorar as práticas alimentares, visando a promoção de 

saúde e prevenção de doenças. Além disso, é necessária elaboração e 

implantação de políticas públicas para proporcionar e auxiliar práticas de 

consumo mais saudáveis para a comunidade. 
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Introdução: A microcefalia é uma má formação congênita em que o cérebro da 

criança não se desenvolve de maneira adequada. Isto pode levar a um atraso 

no seu desenvolvimento neuropsicomotor, causando alterações principalmente 

na deglutição. Essa dificuldade pode contribuir para a introdução precoce de 

alimentos industrializados na rotina alimentar das crianças e interferir no estado 

nutricional das mesmas. Objetivo: Descrever o consumo alimentar de crianças 

com microcefalia quanto ao grau de processamento dos alimentos. Métodos: 

Estudo transversal descritivo, do tipo não probabilístico, realizado com crianças 



de 0 a 2 anos de idade, com diagnóstico médico de microcefalia atendidas em 

um Centro de Referência em Neurodesenvolvimento, Assistência e 

Reabilitação, em São Luís – MA, de janeiro a abril de 2018. Foram coletados 

dados sociodemográficos e antropométricos das crianças através de um 

questionário pré-elaborado pelos pesquisadores. Enquanto que os dados 

alimentares foram coletados por meio do Recordatório Alimentar de 24 horas 

(Rec24h), aplicado em dois dias distintos. Os alimentos foram classificados 

quanto ao grau de processamento em in natura e minimamente processados, 

ingredientes culinários, processados e ultraprocessados de acordo com o Guia 

Alimentar do Ministério da Saúde (2014). Tanto o questionário pré-elaborado, 

quanto o Rec24h foram aplicados com os pais e/ou cuidadores das crianças 

que concordaram em participar da pesquisa e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da Universidade Ceuma sob protocolo de nº 2.363.32. Os 

dados foram tabulados no programa Excel 2010® e analisados no Stata versão 

14.0. As variáveis categóricas foram descritas em frequências absolutas e 

relativas e as contínuas em média e desvio-padrão. Resultados: A amostra foi 

constituída por 74 crianças, sendo que a maioria era do sexo feminino 

(51,35%), acompanhada pelas mães (89,19%), procedentes do interior do 

estado (63,51%), recebia auxílio do Benefício de Ação Continuada (BPC) 

(68,92%) e tinha médias de idade, peso e comprimento de 22,86±7,13 meses, 

9,51±2,17kg e 78,2±13,16cm, respectivamente. Foi possível observar uma 

prevalência elevada do consumo de alimentos in natura e minimamente 

processados (73,74%), baixa prevalência de alimentos processados e 

ingredientes culinários (5,89%) e de ultraprocessados (20,37%) pelas crianças. 

Os alimentos in natura e minimamente processados mais consumidos foram os 

legumes (26,92%) e as frutas (17,24%), já dentre os processados e 

ultraprocessados, os mais consumidos foram o leite em pó (14,82%) e as 

farinhas pré-cozidas (13,36%). Conclusão: Houve um elevado consumo de 

alimentos in natura e minimamente processados pelas crianças, principalmente 

de legumes e frutas, e uma reduzida ingestão de processados e 

ultraprocessados. 
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INTRODUÇÃO: Os padrões de alimentação da população brasileira estão 

sofrendo uma mudança que implica na substituição de alimentos in natura ou 

minimamente processados de origem vegetal, podendo levar a desarmonia de 

nutrientes e excesso de calorias. O crescimento mundial do consumo de 

alimentos industrializados, caracterizados pelo alto teor de gorduras, sal e 

açúcar, presente inclusive no processo de introdução de alimentos, evidencia o 

novo ambiente obesogênico e é fator de risco para o aumento das doenças 

crônicas não transmissíveis. OBJETIVO: A presente pesquisa objetivou 



identificar o consumo alimentar de ultraprocessados da população de Teófilo 

Otoni-MG da primeira infância ao envelhecimento. MÉTODOS: A pesquisa foi 

realizada na população do município de Teófilo Otoni, situado no Vale do 

Mucuri, uma das regiões de maior vulnerabilidade social do Brasil, após 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Foi realizado o levantamento das 

famílias cadastradas nas Estratégias de Saúde da Família a fim de definir os 

domicílios visitados. Os questionários do consumo alimentar foram aplicados 

com as frequências, diariamente, cinco a seis vezes na semana, uma a quatro 

vezes na semana e raramente. RESULTADOS: Foram pesquisados 417 

indivíduos de ambos os sexos, com idades entre 0 e 85 anos: 0 a 6 meses 

(n=5), 7 meses a 2 anos (n=15), 3 a 5 anos (n=15), 6 a 9 anos (n=31), 10 a 19 

anos (n=84), 20 a 59 anos (n=226) e acima 60 anos (n=41). 20% das crianças 

de 0 a 6 meses ingerem iogurte uma a quatro vezes na semana. Quase 50% 

das crianças de 7 meses a 2 anos consomem macarrão, biscoito salgado, 

doces e balas diariamente; mais de 50% delas tem hábito de ingerir 

refrigerante, iogurte, suco artificial adoçado, embutidos e snacks. Praticamente 

um terço das crianças de 3 a 5 anos, ingerem diariamente o suco artificial 

adoçado, biscoito salgado e chocolate; 93% destas crianças consomem 

maionese de uma a quatro vezes na semana. Em torno de 70% das crianças 

de 6 a 9 anos consomem iogurte, refrigerante, macarrão e enlatados com a 

frequência de uma a quatro vezes na semana. Nas diferentes idades durante a 

infância, o pão integral e o requeijão cremoso foram os alimentos mais citados 

com o consumo raramente. Mais de 60% dos adolescentes ingerem biscoito 

doce, enlatados e refrigerante de uma a quatro vezes semanalmente; mais de 

um terço dos adolescentes ingerem todos os dias doces, balas e chocolate. 

Dentre o grupo dos adultos, quase 20% dos voluntários têm hábito diário de 

consumir margarina e mais da metade dos adultos consome macarrão, 

enlatados, biscoito salgado, embutidos, molho para salada e refrigerante de 

uma a quatro vezes semanalmente. Quase 15% dos idosos têm hábito de 

consumir doces, balas, margarina diariamente; mais de 60% dos idosos 

consomem macarrão e biscoito salgado de uma a quatro vezes semanalmente.  

CONCLUSÃO: A maioria dos participantes da pesquisa apresentaram uma alta 

frequência no consumo de alimentos ultraprocessados, principalmente na 

primeira infância, que é uma das fases de maior vulnerabilidade para 

surgimento de carências nutricionais, devido a fase de crescimento e 

desenvolvimento. 
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Introdução: Métodos precisos e acurados de coleta, processamento e análise 

de dados dietéticos são essenciais para investigar as situações nutricionais das 

populações e suas associações com desfechos de saúde. O software 

GloboDiet (antigo EPIC-soft) é uma plataforma informatizada de coleta e 

análise de recordatórios alimentares de 24 horas (R24h) desenvolvida pela 

Agência Internacional de Pesquisa do Câncer (IARC) e pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), a fim de disponibilizar uma metodologia padronizada 

de avaliação do consumo alimentar. Recentemente, a adaptação da versão 

brasileira do GloboDiet foi finalizada e, no momento, um estudo de validação 

com uso de biomarcadores dietéticos de recuperação está em andamento, de 

maneira a estimar a acurácia e os erros associados à esta ferramenta. 



Objetivo: Descrever o estudo de validação da versão brasileira do software 

GloboDiet e seus resultados preliminares. Métodos: O estudo está sendo 

conduzido no Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica no Hospital 

Universitário da USP, que sedia o Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto 

(ELSA-Brasil) em São Paulo-SP. A amostra final será de 100 voluntários, 

participantes da terceira onda do ELSA-Brasil. Um questionário de 

caracterização geral e um questionário de frequência alimentar (QFA) serão 

realizados com cada participante. Além disso, medidas de peso corporal, 

estatura e circunferência da cintura serão coletadas. Com cada indivíduo, serão 

conduzidos dois R24h utilizando o GloboDiet. A conversão de dados do 

consumo de alimentos em nutrientes será realizada com auxílio da última 

versão da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos da Universidade de 

São Paulo (TBCA 6.0). Como medidas de referência das ingestões de energia, 

proteína, sódio e potássio estão sendo determinados biomarcadores de 

recuperação, em duplicata, a partir do ensaio de água duplamente marcada e 

da análise de nitrogênio, sódio e potássio em amostras de urina de 24 horas. 

Resultados: Até o momento, 78 sujeitos foram classificados como elegíveis ao 

estudo e 10 foram recrutados para as primeiras coletas de urina e de R24h. 

Nesta amostra inicial, as medianas de idade e de anos de estudos foram de 54 

e 11 anos, respectivamente. De acordo com os critérios nacionais de 

categorização socioeconômica, metade da amostra era pertencente à classe 

social alta. A mediana de índice de massa corporal foi 26,6 kg/m2 e 70% dos 

participantes apresentaram circunferência da cintura elevada ou excesso de 

peso corporal. A maioria (70%) teve nível de atividade física classificado como 

moderado ou alto. A partir das medidas de um R24h individual foram obtidas as 

medianas de consumo de energia (2.638 kcal), proteína (106,4 g), sódio 

(3.135,9 mg) e potássio (2.874,5 mg). A partir da análise dos biomarcadores 

relativos aos três últimos nutrientes, foram obtidos os seguintes valores de 

mediana: de 95,4 g, 4.651,2 mg e 2.622,4 mg. Conclusão: Com a completude 

das amostragens e análises bioquímicas e dietéticas do presente estudo serão 

calculadas as estimativas dos erros de medida e dos fatores de calibração para 

a correção das medidas dietéticas obtidas com a versão brasileira do 

GloboDiet. 
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Introdução: Conceituada como acúmulo anormal ou excessivo de gordura no 

organismo, a obesidade vem sendo descrita como uma tendência crescente e 

constitui uma das importantes causas de morbidade entre crianças e 

adolescentes. Entre os fatores de risco para obesidade destaca-se o aumento 

de consumo de alimentos industrializados altamente densos em energia, 

especialmente aqueles ricos em gordura saturada e carboidratos simples, 

combinados com a redução dos níveis de atividade física e aumento do 

sedentarismo. Objetivo: Avaliar o consumo alimentar e o excesso de peso em 

crianças e adolescentes de Salvador-Ba. Métodos: Estudo de corte transversal 

aninhado a uma coorte voltada para o estudo dos fatores de risco para asma 

em Salvador-Ba, intitulada Social Changes, Asthmaand Allergy in Latin America 



Programme (SCAALA), 1211 indivíduos (4 a 11 anos de idade) foram incluídos 

no presente estudo. Medidas de peso e altura foram obtidas para avaliar o 

estado antropométrico utilizando como padrão de referência as tabelas da 

OMS 2006 e 2007 baseadas em escore-z para os índices de massa corporal 

de acordo com sexo e idade. Os dados de consumo alimentar foram obtidos 

por R24h e QFA composto por 98 alimentos. A ingestão de alimentos 

registrada em R24h foi  analisado segundo contribuição percentual de calorias 

fornecidas por macronutrientes: carboidratos, proteínas e lipídios (<mediana; = 

mediana) pelo programa Diet Pro. Os dados de frequência alimentar foram 

transformados em fração diária, posteriormente os alimentos foram agrupados 

com base nas características nutricionais, considerando no presente estudo 11 

grupos de alimentos: leite e derivados, embutidos, frituras, carnes vermelhas, 

cereais refinados, leguminosas, ovos, frango, refrigerantes/sucos artificiais, 

doces e margarina. A população foi caracterizada por meio da análise 

descritiva, realizou-se o Teste de X2 para variáveis categóricas e o teste U de 

Mann-Whitney foi utilizado para comparar as variáveis de ingestão alimentar 

entre os grupos "com excesso de peso" e "sem excesso de peso". As análises 

estatísticas foram realizadas utilizando os softwares STATA, versão 12.0, um 

valor de p <0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Resultados: Dos 

1211 participantes do estudo, 13,4% apresentavam excesso de peso (8,8% 

sobrepeso; 4,6% obesidade). Verificou-se uma porcentagem ligeiramente maior 

de meninos do que meninas (53,8 v. 46,2%). A ingestão mediana de energia foi 

de 1651,78 (58,13- 19307,12) Kcal. A ingestão mediana de energia oriunda de 

carboidratos, proteínas e gorduras foi de 61,58 (intervalo: 27,08-87,38), 12,60 

(intervalo: 4,28-82,69), 26,06 (intervalo: 5,28-51,28) %, respectivamente. Houve 

diferenças significativas na porcentagem de energia total (p= 0.003), energia 

proveniente de proteína (p= 0,034) e gordura (p= 0,022) entre os grupos 

estudados. Os dados apontaram ainda diferenças estatisticamente significantes 

na mediana de frequência diária de consumo dos grupos de leite e derivados 

(p< 0,000) e embutidos (p= 0,042) entre os portadores de excesso de peso 

quando comparados com o grupo sem excesso de peso. Conclusões: A 

ingestão dietética entre indivíduos com excesso de peso e aqueles sem 

excesso de peso diferiu com relação a porcentagem de energia total, energia 

proveniente de proteína e gordura e entre a frequência diária de consumo dos 

grupos de leite e derivados e embutidos. 
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Introdução: A elevada prevalência de excesso de peso entre os adolescentes 

tem sido relatada em diversos países do mundo, incluindo o Brasil, sendo a 

alimentação inadequada considerada um fator de risco para o desenvolvimento 

da obesidade. Os hábitos alimentares entre os adolescentes brasileiros têm 

sido caracterizados pelo alto consumo de produtos ultra processados, ricos em 

gorduras, açúcares e sódio, e baixo consumo de frutas e hortaliças. Objetivo: 

Identificar o consumo alimentar de adolescentes com e sem excesso de peso 

matriculados na rede pública de Salvador, BA. Métodos: Trata-se de um estudo 

de corte transversal com estudantes entre 10 e 17 anos de idade, matriculados 

em duas escolas de ensino fundamental situadas em bairro periférico do 

município de Salvador, Bahia. As duas escolas foram selecionadas por 



conveniência, entre um total de 6 escolas estaduais localizadas no Distrito. Os 

alunos responderam a um questionário auto aplicado sobre consumo alimentar, 

que foi aferido utilizando-se a frequência de consumo nos sete dias que 

antecederam a pesquisa, sendo considerado consumo frequente (regular: em 

pelo menos cinco dos sete dias que antecederam o estudo) e menos 

frequentemente (entre zero e quatro dias dos sete dias que antecederam o 

estudo). No presente estudo foram considerados 13 alimentos/grupos de 

alimentos, entre eles: macarrão, carne vermelha, batata frita, salgadinho, 

embutido, legumes, hortaliças, frutas, biscoito doce, guloseimas, manteiga, 

azeite doce, refrigerante. Para avaliação dos dados antropométricos, foram 

utilizadas como referências as tabelas da OMS (2007) baseadas em percentil 

para o índice de massa corporal (IMC) para sexo e idade. Desta forma, os 

indivíduos foram classificados em sem excesso de peso (IMC abaixo do 

percentil 85) e com excesso de peso (IMC superior ao percentil 85).  A 

população foi caracterizada por meio da análise descritiva, realizou-se o Teste 

de Qui-quadrado para comparar as variáveis de ingestão alimentar entre os 

grupos "com excesso de peso" e "sem excesso de peso". As análises 

estatísticas foram realizadas utilizando os softwares SPSS, versão 20.0, com 

valor de p =0,05. O protocolo do estudo foi submetido ao Comitê de Ética da 

Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia, que o apreciou e emitiu 

parecer favorável, sob o registro no18/09. Resultados: Participaram do estudo 

810 adolescentes com idade média de 13,28 (± 1,40) anos, destes 24,8% 

apresentavam excesso de peso (13,2% sobrepeso; 11,6% obesidade). Os 

alimentos mais frequentemente consumidos foram biscoito doce (81,9%) e 

guloseimas (29,9%). Verificou-se uma porcentagem maior de meninos do que 

meninas (57,9% v. 42,1%). Houve diferenças significativas no consumo de 

salgadinhos (p= 0.002), biscoito doce (p= 0,027) e guloseimas (p= 0,000) entre 

os grupos com excesso de peso e sem excesso de peso. Para os demais 

alimentos não foram observadas diferenças estatísticas significantes (p>0.05) 

entre os grupos estudados. Conclusão: A frequência no consumo de alimentos 

entre os adolescentes com excesso de peso e sem excesso de peso diferiu 

com relação ao consumo de salgadinhos, biscoito doce e guloseimas. Os 

resultados do presente estudo podem reforçar os guias alimentares de 

promoção da saúde e o alcance de um peso saudável. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - SAÚDE COLETIVA 

 

 

CONSUMO ALIMENTAR E PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS DE 

ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA 

 

 

Aline Rosignoli Da Conceição (alinerosignoli@hotmail.com) 

Nágila Lima De Almeida (nagila.almeida@ufv.br) 

Eliana Carla Gomes De Souza (egomesdesouza@yahoo.com.br) 

Maria Sônia Lopes Duarte (msonia.duarte@yahoo.com.br) 

Lisiane Lopes Da Conceição (lisianelopes@yahoo.com.br) 

 

 

 

 

 

Introdução: Os hábitos alimentares dos universitários estão fortemente 

associados com suas atividades acadêmicas e fatores psicossociais, sendo 

geralmente o primeiro momento em que terão que se responsabilizar por sua 

alimentação, o que propicia novos aspectos comportamentais, como por 

exemplo, o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. Logo, todas 

essas alterações podem proporcionar alteração do estado nutricional de modo 

prejudicial. Objetivo: Caracterizar o consumo alimentar de estudantes da área 

da saúde de uma universidade pública, segundo a classificação Nova, bem 

como avaliar antropometricamente estes estudantes. Métodos: Trata-se de um 

estudo descritivo de delineamento transversal. A amostra foi composta de 240 

estudantes de ambos os sexos, com idade entre 17 e 45 anos, regularmente 

matriculados em diferentes períodos nos cursos de Enfermagem, Medicina e 

Nutrição da Universidade Federal de Viçosa. A coleta de dados foi realizada no 

período de agosto de 2011 a fevereiro de 2013 através da aplicação de um 

recordatório de ingestão habitual e aferição de peso, altura e perímetro da 



cintura. A partir dessas medidas calculou-se o Índice de Massa Corporal (IMC) 

e o Índice de Conicidade (IC).  Os alimentos foram agrupados em quatro 

grupos segundo a classificação NOVA: alimentos in natura ou minimamente 

processados, ingredientes culinários processados, alimentos processados e 

alimentos ultraprocessados. O cálculo da composição energética foi feito 

utilizando o software Diet Pro®, versão 5i© Copyright 2008-2011. Os dados 

foram analisados no programa IBM® SPSS Statistics versão 20.0, através de 

análise descritiva e teste de Mann Whitney, considerando 5% como nível de 

significância estatística. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa, com 

parecer número 114/2011. Todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: A maioria dos estudantes eram 

do sexo feminino (86,3%) e cursavam o 4º ou 6º período (26%) do curso de 

Nutrição (45%). O consumo alimentar médio foi de 1708,21 kcal sendo 36,26% 

advindos do consumo de alimentos ultraprocessados, 34,54% de in 

natura/minimamente processados, 24,88% de processados e 4,29% de 

ingredientes culinários. A maioria apresentou adequado estado nutricional 

(72,8%), enquanto 15,5% apresentaram excesso de peso e 11,7% baixo peso. 

As mulheres apresentaram maior percentual de excesso de peso comparada 

aos homens (12,1% e 3,4% respectivamente) (p<0,05). Observou-se que 

88,3% e 92,8% dos indivíduos apresentaram adequação em relação ao 

perímetro da cintura (média de 72,94 cm) e índice de conicidade (média de 

1,10), respectivamente. Ambos os parâmetros foram maiores nos homens em 

comparação as mulheres (p<0,05).  Conclusão: Observou-se que a maioria dos 

estudantes apresentaram adequado estado nutricional apesar do elevado 

consumo de alimentos ultraprocessados, que possivelmente foi influenciado 

pela mudança de hábitos alimentares durante a fase de entrada na 

universidade, onde muitos deles têm a responsabilidade de compra, horário e 

preparo de suas próprias refeições, bem como a influência de fatores 

fisiológicos e emocionais, situação econômica e novas relações sociais. Assim, 

as universidades devem adotar estratégias educativas efetivas e convincentes 

de promoção de saúde para que esses estudantes se tornem profissionais 

conscientes e futuros multiplicadores de hábitos alimentares saudáveis na 

sociedade. 
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Introdução: Na população brasileira têm sido evidenciadas modificações 

significativas no padrão do consumo alimentar ao longo dos anos. Essas 

mudanças associam-se com o aumento do sobrepeso e obesidade, pois 

resultaram na crescente oferta e consumo de produtos com alta densidade 

energética, com elevado teor de gorduras e açúcares, além do aumento do 

consumo de alimentos fora dos domicílios, o qual pode influenciar a qualidade 

da dieta da população. Na região Centro-Oeste diferentes padrões alimentares 

podem ser identificados, todavia, em todos eles podem ser observados grupos 

de alimentos ricos em gorduras e carboidratos, com alta densidade energética, 

altos níveis de ácidos graxos trans ou alto teor de sódio.  

Objetivo: Analisar da composição nutricional segundo o local de realização das 

refeições na Região Centro Oeste. 



Métodos: Estudo transversal, utilizando dados da região Centro-Oeste do 

Brasil, oriundos do Inquérito Nacional de Alimentação (INA) 2008-2009. No 

INA, o consumo alimentar foi obtido por meio de registros alimentares, e no 

presente estudo, utilizou-se os dados do primeiro dia de registro. Os 

participantes indicaram o horário e o local de consumo dos alimentos e a 

definição das refeições foi realizada de acordo com faixa de horário de 

consumo, sendo considerado café da manhã os relatos entre 5 e 10h; o almoço 

entre 11 e 15h e o jantar entre 18 e 21h. A composição de cada uma das 

refeições foi analisada por meio da análise dos componentes do cardápio. 

Adicionalmente, foi avaliada se a refeição foi realizada dentro ou fora do 

domicílio. Para a análise dos dados utilizou-se o software Stata (versão 13) 

com correções ao desenho amostral realizadas por meio do módulo “Survey”. 

Resultados: Foram avaliados 4587 indivíduos, sendo 51,8% do sexo feminino e 

67% adultos (19-59 anos). Com relação ao consumo das refeições, 27,1% 

realizam o café da manhã, 28,6% o almoço, 26,4% o jantar e 16% realizam 

essas refeições fora do domicílio, sendo o almoço a refeição com maior 

frequência de realização fora do domicílio (5,4% vs 3,6% para o café da manhã 

e 2,8% para o jantar, p<0,01). O consumo fora do domicílio foi 

significativamente associado a maior ingestão de sódio no jantar (média= 

768,5mg [Intervalo de Confiança de 95% (IC95%)= 502,7; 1034,3mg] vs 

372,1mg [IC95%= 337,2; 407,0mg]) e de açúcar de adição no almoço (média= 

10,9g [IC95%= 7,7; 14,1g] vs 5,6g [IC95%= 4,8; 6,4g]). Por outro lado, o 

consumo do café da manhã no domicílio foi associado a maior ingestão de 

sódio comparado ao consumo fora do domicílio (média=395,7mg [IC95%= 

376,2; 415,1mg] vs 324,1mg [IC95%= 282,1; 366,2mg]). Não houve diferença 

significativa na ingestão dos demais parâmetros avaliados (energia total, 

percentual de contribuição calórica de carboidratos, proteínas e gorduras totais, 

quantidade de gordura saturada e fibras) segundo o local de realização. 

Conclusão: Os residentes da região Centro-Oeste se alimentam 

majoritariamente em casa, e o consumo do almoço e jantar fora do domicílio foi 

associado a marcadores de risco para a saúde. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - SAÚDE COLETIVA 

 

 

CONSUMO ALIMENTAR SEGUNDO O GRAU DE PROCESSAMENTO E 

SÍNDROME METABÓLICA EM PARTICIPANTES DO PROJETO CUME 

 

 

Aline Elizabeth Da Silva Miranda (alineesnutri@hotmail.com) 

Helen Hermana Miranda Hermsdorff (helenhermana@ufv.br) 

Josefina Bressan (jbrm@ufv.br) 

Fernando Luiz De Oliveira (fernandoluizest@gmail.com) 

Cristiane Alvarenga Chagas (cristianebyt@hotmail.com) 

Katiusse Rezende Alves (katiusserezende@gmail.com) 

José Luiz Marques Rocha (joseluizmarquesrocha@gmail.com) 

Luís Paulo Souza E Souza (luis.pauloss@hotmail.com) 

Heloisa Gambarelli De Araújo Azarias (heloisagambarelli@gmail.com) 

Adriano Marçal Pimenta (adrianompimenta@gmail.com) 

 

 

 

 

 

Introdução: A importância da síndrome metabólica está relacionada à sua 

magnitude e forte associação com doenças cardiovasculares e diabetes 

mellitus tipo 2. Entre os fatores de risco modificáveis para a síndrome 

metabólica, destaca-se o consumo alimentar. Os estudos mostram que uma 

dieta rica em alimentos processados e ultraprocessados (como carnes 

processadas, grãos refinados, batatas fritas, lanches, bebidas açucaradas e 

sobremesas) estão associados ao maior risco de SM. Objetivo: Verificar o 

consumo alimentar segundo o grau de processamento em participantes da 



linha de base da Coorte de Universidades Mineiras (CUME) e comparar com a 

presença ou ausência de síndrome metabólica. Métodos: Foi conduzido um 

estudo transversal com 2.909 egressos da Universidade Federal de Minas 

Gerais e Universidade Federal de Viçosa, graduados e/ou pós-graduados no 

período de 1994 a 2014. A coleta de dados foi realizada entre os meses de 

março e agosto de 2016 e contemplou um questionário online autopreenchido 

(Q_0) com perguntas sobre características sociodemográficas, estilo de vida, 

morbidade referida, dados antropométricos, bioquímicos e clínicos. O consumo 

alimentar foi avaliado por meio de um Questionário de Frequência de Consumo 

Alimentar (QFCA) online de 144 itens alimentares. O consumo diário do 

alimento (gramas ou mililitros) foi calculado multiplicando-se o tamanho da 

porção pela frequência de consumo. Posteriormente, os itens alimentares do 

QFCA foram separados em 24 grupos de acordo com a classificação NOVA, 

similaridade nutricional e o uso culinário. Para o cálculo da ingestão calórica 

(kcal) foram utilizadas tabelas de composição nutricional. Os valores 

consumidos de alimentos in natura ou minimamente processados, alimentos 

processados e alimentos ultraprocessados foram previamente ajustados pela 

ingestão calórica, utilizando-se o método residual. A presença de SM foi 

definida segundo os critérios da International Diabetes Federation. Dados 

sociodemográficos e de consumo alimentar foram comparados em relação à 

presença ou não de síndrome metabólica por meio dos testes qui-quadrado 

para variáveis categóricas e testes t-Student para variáveis contínuas. Todas 

as análises de dados foram conduzidas no software estatístico Stata, versão 

13. O nível de significância estatística foi de 5% (p<0,05). Resultados: A 

maioria dos participantes era mulher (68,7%), adulto jovem (média de idade de 

36 ± 9,5 anos). A prevalência de síndrome metabólica foi de 7% (n=204). Os 

participantes com síndrome metabólica eram propensos a serem homens e 

mais velhos. Em relação à alimentação, apresentaram maior ingestão calórica 

(2.803,9 kcal versus 2.383,2 kcal; p <0,001) e de alimentos processados (85,1 

g versus 76,4 g; p<0,034). Por outro lado, os participantes sem síndrome 

metabólica tiveram maior consumo de alimentos in natura ou minimamente 

processados (1.174,3 g versus 1,301.9 g; p<0,001). Não houve diferença entre 

os grupos em relação ao consumo de alimentos ultraprocessados (237,2 g 

versus 227,1 g; p<0,239). Conclusões: Foram observadas diferenças no 

consumo alimentar entre indivíduos com e sem síndrome metabólica. Nossos 

achados têm importantes implicações para as políticas públicas de saúde como 

a criação de ações de educação alimentar e nutricional estimulando o consumo 



de alimentos in natura ou minimamente processados e restringindo o consumo 

de alimentos de baixa qualidade nutricional como os ultraprocessados. 
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Introdução: 

A obesidade pode ser definida como um agravo de caráter multifatorial, 

resultando da interação de genes, ambiente, estilo de vida e fatores 

emocionais, onde o balanço energético positivo favorece o acúmulo de 

gordura, o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e 

o consequente aumento de risco de mortalidade, principalmente em mulheres. 

No Brasil, a prevalência de excesso de peso cresceu em 26,3% do ano de 

2006 a 2016, passando de 42,6% para 53,8%. Por sua vez, a adoção de um 

padrão alimentar saudável é um fator determinante para um menor risco de 

obesidade e outras DCNT.  

Objetivo: 



Caracterizar o consumo alimentar e estilo de vida de mulheres com ou sem 

excesso de peso, participantes da linha de base da Coorte das Universidades 

MinEiras (CUME). 

Métodos: 

Estudo epidemiológico, de delineamento transversal na sua linha de base e 

longitudinal no seu seguimento, realizado com graduados ou pós-graduados 

entre os anos de 1994 a 2014 na UFMG e UFV. As participantes preencheram 

um questionário online com questões relacionadas às características 

sociodemográficas e estilo de vida, bem como um questionário de frequência 

de consumo alimentar e hábitos e práticas alimentares. Cada participante 

informou a frequência e porção de determinado alimento consumido no último 

ano – ajustadas pela ingestão calórica diária usando o método de ajuste 

residual proposto por Willet e Stampfer (1998). O peso e a altura auto relatados 

foram utilizadas para calcular o índice de massa corporal (IMC). A mulheres 

foram classificadas com ou sem excesso de peso (IMC = 25 kg/m², para as 

adultas e IMC = 28 kg/m², para as idosas). O software SPSS (versão 22.0) foi 

utilizado para realizar as análises estatísticas e o nível de significância 

considerado foi 5%. 

Resultados: 

Participaram dessa análise, 2.002 mulheres, das quais 32,1% apresentaram 

excesso de peso, 60,0% adultas jovens (20 a 35 anos), 75,6% praticam alguma 

atividade física e 89,6% relataram ter um emprego formal ou informal. Ademais, 

67,0% das mulheres que relataram ter hipertensão e 84,6% das com diabetes 

tipo 2 tem excesso de peso em relação às sem excesso de peso (p<0,001).  

Quanto ao consumo alimentar, as mulheres com excesso de peso 

apresentaram valores médios maiores de ingestão calórica (p<0,001) e de 

gordura saturada (p = 0,010), bem como um menor consumo de carboidratos 

(p = 0,031), fibras (p < 0,001) e proteína (g/Kg de peso corporal) (p < 0,001), 

comparadas àquelas sem excesso de peso.  

Conclusão: 

Maior ingestão calórica e de ácidos graxos saturados, bem como o menor 

consumo fibras se mostrou positivamente associado com excesso de peso em 

mulheres com alto grau de escolaridade e, de modo geral, também ativas e 

presentes no mercado de trabalho. Ademais o excesso de peso nessas 

mulheres está associado à ocorrência de hipertensão de diabetes. Em conjunto 



nossos resultados indicam a importância de políticas públicas para saúde da 

mulher e prevenção de doenças crônicas.  

Agradecimentos:  

Agradecemos aos participantes deste estudo e à equipe CUME pela excelente 

assistência técnica. Este projeto teve apoio financeiro da CAPES (código 001), 
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Introdução:  

A obesidade, definida como um acúmulo excessivo de gordura corporal, é uma 

doença crônica multifatorial. Além disso, o perfil de ácidos graxos da dieta 

habitual tem sido bastante discutido, devido à potencial ação protetora ou 

precursora das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), com um 

destaque para os ácidos graxos saturados.  

Objetivo: 

Avaliar a relação entre o consumo de ácidos graxos saturados e excesso de 

peso em participantes da linha de base da Coorte das Universidades MinEiras 

(CUME). 

Métodos: 



Estudo epidemiológico, de delineamento transversal na sua linha de base e 

longitudinal no seu seguimento, realizado com sujeitos que concluíram a 

graduação ou pós-graduação entre os anos de 1994 a 2014 na UFMG e UFV. 

Os participantes preencheram um questionário online com questões 

relacionadas às características sociodemográficas, clínicas e de estilo de vida, 

bem como um questionário de frequência de consumo alimentar e hábitos e 

práticas alimentares. Para avaliação da ingestão de ácidos graxos da dieta, 

avaliou-se a frequência do consumo e porção de cada alimento consumido no 

último ano – ajustado pela ingestão calórica diária. O peso e a altura auto 

relatados foram utilizadas para calcular o índice de massa corporal (IMC). O 

excesso de peso foi considerado para IMC = 25 kg/m² e IMC = 28 kg/m², para 

adultos e idosos, respectivamente. O software SPSS (versão 22.0) foi utilizado 

para realizar as análises estatísticas e o nível de significância considerado foi 

de 5%. 

Resultados: 

Nessa análise, participaram 2.911 indivíduos, em sua maioria mulheres 

(68,8%), adultos jovens (20 a 35 anos) (57,4%) e 76,1% praticam alguma 

atividade física. A prevalência do excesso de peso foi 39,2%, com uma 

frequência superior de mulheres (53,6%). Os adultos com excesso de peso 

apresentaram valores médios maiores de ingestão de ácidos graxos saturados 

cáprico (C10:0) p = 0,001, láurico (C12:0) p<0,001, mirístico (C14:0) p = 0,001, 

palmítico (C16:0) p<0,001 e esteárico (C18:0) p<0,001, independentemente do 

sexo. Em relação ao consumo de grupos alimentares específicos, aqueles com 

excesso de peso consumiam menos carnes brancas e óleos vegetais (g/dia), 

bem como consumiam mais carnes vermelhas e embutidos (g/d), contribuindo 

assim para um maior consumo de ácidos graxos saturados. 

Conclusão: 

Indivíduos com excesso de peso tiveram maior consumo de ácidos graxos 

saturados, bem como consumo de grupos alimentares fontes, mesmo após 

ajuste da ingestão calórica diária.  
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Introdução 

Universitários são susceptíveis a fatores que podem prejudicar o estado 

nutricional dos mesmos, destacando-se o elevado consumo de açúcares.  

Objetivo 

O objetivo do estudo foi verificar o consumo de alimentos adicionados de 

açúcares por estudantes universitários de cursos da área de saúde.  

Métodos 

Trata-se de um estudo transversal realizado no período de agosto de 2016 a 

fevereiro de 2017 em uma universidade pública. Universitários de ambos 

gêneros, matriculados nos cursos de Enfermagem, Medicina e Nutrição, foram 

convidados a participar da pesquisa. A população-alvo era constituída por 313 

universitários, porém somente 185 aceitaram participar do estudo. Utilizou-se 



questionário semiestruturado para identificar as características 

socioeconômicas e de estilo de vida. Para avaliação do estado nutricional dos 

estudantes foi utilizado o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), 

perímetros da cintura (PC) e do quadril (PQ). Para investigação dos hábitos 

alimentares, foi utilizado um questionário de frequência de consumo alimentar 

(QFCA), de caráter qualitativo, validado para o estudo de doenças crônicas não 

transmissíveis e adaptado para estudantes universitários. Foram selecionadas 

deste questionário informações referentes ao consumo dos seguintes alimentos 

adicionados de açúcares: leite fermentado, iogurte, suco de frutas, 

bolacha/biscoito doce, bolo, balas, doces, mel/rapadura, pudim/ manjar/ doces/ 

sorvetes, chocolate/brigadeiro, sobremesas tipo mousse, refrigerante, chá/café 

e refresco artificial. Os dados foram analisados no programa estatístico SPSS 

versão 22.0. Foi aplicado o teste de normalidade Kolmogorov Smirnov. 

Considerou-se um intervalo de confiança de 95%, considerando um erro alfa 

crítico de 0,05. Na comparação do estado nutricional entre os grupos, realizou-

se ANOVA one way e o teste de Bonferoni (post hoc).  

Resultados 

A maior parte dos estudantes era do gênero feminino (85,4%), sedentários ou 

pouco ativos (66,5%). A renda familiar da maioria dos alunos (62%) variou 

entre 4 a 9 salários mínimos. No que tange à história familiar de doenças, 

houve relatos de hipertensão entre os pais dos estudantes (65,1%), seguido 

por obesidade (50%) e diabetes (22,4%). 

Com relação ao estado nutricional de acordo com o IMC, 9,72% dos 

estudantes apresentaram baixo peso, 8,10% sobrepeso e 3,24% obesidade. 

Os alunos do curso de medicina apresentaram médias de IMC, PC e RCQ 

superiores ao curso de nutrição (P=0,006, 0,0001 e 0,021, respectivamente). O 

PC dos estudantes de medicina também foi superior em relação ao curso de 

enfermagem (P=0,019). Não foram observadas diferenças estatísticas 

significantes nas medidas antropométricas entre os cursos de nutrição e 

enfermagem.  

Constatou-se elevado consumo diário de chá/café com açúcar (43,2%), 

seguido por suco de fruta natural adicionado de açúcar (29,5%) e refresco 

artificial adoçado (28,6%). Bolacha/biscoito doce (46,1%), balas e doces 

(46,1%), iogurte de frutas adoçado (41,2%) e refrigerante comum (42,7%) 

apresentaram maior frequência de consumo semanal. Sobremesas tipo 

mousse (60%), pudim/manjar/doces/sorvetes (49,2%), bolo (45,6%) e 



chocolate/brigadeiro (44%) apresentaram maior prevalência de consumo 

mensal. Foi verificada uma baixa prevalência de consumo de leite fermentado 

(62,1%) e mel/rapadura (53%) entre os estudantes. 

Conclusão 

 Embora o perfil antropométrico da maioria dos estudantes avaliados se 

encontre adequado, fatores como sedentarismo, história familiar e, 

principalmente, alimentação inadequada, poderão contribuir para o 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. 
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Na infância, uma alimentação saudável é fundamental para o desenvolvimento 

físico e intelectual adequado. No entanto, é comum o consumo frequente de 

alimentos com alta densidade energética, açúcar, sódio e gorduras, que 

associado ao sedentarismo predispõe o excesso de peso em escolares e o 

aparecimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Sendo assim, 

investigar o consumo alimentar desse público para orientar ações de educação 

alimentar e nutricional é tarefa necessária. Diante disso, este trabalho objetivou 

analisar o teor de açúcar das merendas e a frequência do consumo de 

alimentos ricos em açúcar de escolares do município de Lavras (MG). Tratou-

se de um estudo observacional transversal, realizado em uma escola particular, 

n qual se empregou uma amostra não probabilística por conveniência de 34 

alunos com idade entre 7 e 8 anos. Para avaliar o teor de açúcares das 

merendas consumidas pelos escolares, foram observados os alimentos 

consumidos durante o intervalo da aula e os açúcares foram quantificados com 

o auxílio da Tabela de Composição Nutricional dos Alimentos Consumidos no 

Brasil. Para investigar o consumo habitual de alimentos ricos em açúcares, 

aplicou-se um Questionário de Frequência Alimentar (QFA) adaptado de 

documentos validados. O questionário foi autopreenchido pelos responsáveis. 



O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética (CAEE n° 93286318.3.0000.5148) 

e os dados foram expressos em frequência.  Por meio da análise da merenda 

escolar, notou-se que os lanches consumidos apresentaram teores de 

açúcares simples que variavam de 1,64g a 39,00g na porção, valores que em 

alguns casos ultrapassava a recomendação de consumo diário de açúcar 

(37,5g para uma dieta de 1500 kcal) em uma única refeição. Apenas 29% dos 

lanches consumidos não eram ultraprocessados e destes, metade era in 

natura. Pela análise dos QFAs, verificou-se um alto consumo diário de 

alimentos como achocolatado (53%), iogurte (47%), café com açúcar (35%), 

néctar de fruta (35%) e pão doce/rosca (29%). Ressalta-se que a elevada 

frequência de consumo diário desses alimentos é um hábito preocupante, visto 

que alguns alimentos, como o achocolatado, possui 90% de sacarose. Em 

relação aos alimentos mais consumidos semanalmente, destacaram-se os 

refrigerantes (65%), bolo simples (47%), bolacha doce sem recheio (41%), 

bombom/chocolate (41%), bala/pirulito/goma de mascar (35%) e bolo com 

cobertura (24%), produtos que possuem altos teores de açúcar e são muito 

energéticos, favorecendo o ganho de peso. Os pais/responsáveis relataram 

que os escolares nunca consomem suco em pó (82%) e barra de cereal (47%), 

o que em um primeiro instante parece ser positivo. Porém, esses alimentos 

podem estar sendo substituídos por opções pouco saudáveis, como a troca do 

suco pelo néctar de fruta. Portanto, pode-se concluir que, de forma geral, os 

escolares apresentaram um elevado consumo habitual de alimentos ricos em 

açúcares, prevalecendo os produtos industrializados, que possuem o 

inconveniente adicional de na maioria das vezes serem produtos elaborados 

com aditivos alimentares. Assim, nota-se a necessidade da realização de 

ações de conscientização com pais e também no ambiente escolar, visto que o 

meio social é um dos maiores influenciadores dos hábitos alimentares na 

infância. 
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Introdução: É possível encontrar comunidades brasileiras com os mais variados 

grupos de pessoas, observando uma diversidade de costumes e tradições. 

Entre essas comunidades podemos citar as comunidades remanescentes de 

quilombos. Essa diversidade também está presente na alimentação dos 

indivíduos. Os alimentos passam por várias transformações interferindo no 

valor nutricional dos mesmos e podem acarretar problemas à saúde. Eles 

podem ser classificados de acordo com a extensão e o propósito de seu 

processamento em: alimentos in natura ou minimamente processados; 

ingredientes culinários processados; alimentos processados e alimentos 

ultraprocessados de acordo com a classificação NOVA. O consumo de 

alimentos ultraprocessados está diretamente associado à densidade energética 

da dieta, ao seu teor de gorduras e açúcar livre e negativamente associada ao 

teor de fibras, proteínas e micronutrientes. Objetivo: Avaliar o consumo de 

alimentos de acordo com o nível de processamento e os impactos que causam 

na ingestão de macro e micronutrientes. Métodos: Trata-se de um estudo 



descritivo de delineamento transversal. A coleta de dados foi realizada durante 

os meses de abril e maio de 2016, através de uma entrevista semiestruturada e 

aplicação do Recordatório Alimentar Habitual. Foram entrevistados 53 

indivíduos, com idade = a 18 anos, de ambos os sexos, residentes no Córrego 

do Meio, no município de Paula Cândido, Zona da Mata de Minas Gerais. Os 

alimentos consumidos pelos entrevistados foram classificados em três grupos, 

sendo eles: alimentos in natura ou minimamente processados, alimentos 

processados e alimentos ultraprocessados. O cálculo da composição química 

dos alimentos foi realizado utilizando o software AVANUTRI e os dados foram 

analisados no Software Stata versão 14.0, através de análise descritiva e Teste 

t de Student, considerando 5% como nível de significância estatística. O estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de Viçosa (1.570.814). Todos os participantes assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: Entre os 

indivíduos, 60,4% eram do sexo feminino, 62,3% eram adultos e 37,7% idosos. 

O consumo médio diário de energia foi de 1.653,4 Kcal, do qual 74,3% foi 

proveniente de alimentos in natura ou minimamente processados, 11,5% de 

alimentos processados e 12,2% de alimentos ultraprocessados. O consumo de 

lipídeos poli-insaturados, sódio e vitamina E foi maior entre os indivíduos que 

consumiam acima da média (=74,3%) de alimentos in natura ou minimamente 

processados (p<0,05). O consumo médio de lipídeos poli-insaturados e 

vitamina E foram maiores entre os indivíduos que consumiam abaixo da média 

(23,7%) de alimentos processados e ultraprocessados (p<0,05). Houve 

diferença estatisticamente significativa (p<0,05) no consumo de lipídeos totais 

e lipídeos saturados, sendo o maior consumo destes nutrientes entre os 

indivíduos que consomem alimentos ultraprocessados acima da média 

(=12,2%). Conclusão: O consumo de alimentos processados e 

ultraprocessados foi baixo entre os indivíduos, sendo maior o consumo de 

alimentos in natura ou minimamente processados. Mesmo sendo baixo, 

quando consumidos, apresentam uma inferioridade nutricional. O consumo de 

alimentos in natura ou minimamente processados e a redução no consumo de 

alimentos processados e ultraprocessados é a melhor opção para a promoção 

da alimentação saudável. 
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Introdução: Frente aos processos de urbanização e modernização da 

sociedade ocorridos nas últimas décadas, o consumo excessivo de produtos 

ultraprocessados e de refeições rápidas têm crescido significativamente. Esse 

cenário vem acarretando risco aumentado de desenvolvimento de excesso de 

peso e comorbidades na população como um todo, inclusive entre 

universitários, com potencial impacto em seus níveis de qualidade de vida, 

saúde e desempenho acadêmico. 

Objetivo: Avaliar o consumo de alimentos ultraprocessados durante o turno 

escolar entre universitários da área da saúde de uma faculdade particular de 

Belo Horizonte/MG. 

Métodos: Estudo transversal realizado em maio de 2017 com 300 universitários 

do turno da noite do Campus Saúde da Faculdade Pitágoras. Dados 



socioeconômicos, antropométricos, hábitos de vida e frequência alimentar 

durante a faculdade foram coletados por acadêmicos do curso de Nutrição, 

devidamente treinados. Realizada análise descritiva dos dados, com 

apresentação de médias e frequências. 

Resultados: Dentre os entrevistados, a média de idade foi de 26,8 anos 

(mínima: 17; máxima: 58), sendo a maioria do sexo feminino (87,3%) e 

acadêmicos do curso de Farmácia (32,7%), seguido de Enfermagem (19,0%), 

Biomedicina (18,0%), Nutrição (12,3%), dentre outros (18,0%). Mais de um 

quarto dos estudantes cursava o primeiro período de seus respectivos cursos 

(26,7%). Quanto à jornada de trabalho, 69,5% trabalhavam 40 horas por 

semana ou mais. Dois a cada três estudantes informaram não praticar 

atividade física regularmente (68,3%) e 95,0% relataram habitualmente se 

alimentarem durante o período em que estão na faculdade. Sobre a origem dos 

alimentos consumidos nesse período, 25,7% dos acadêmicos obtinham 

exclusivamente produtos comercializados na cantina da faculdade, 17,3% 

levavam alimentos preparados no domicílio e 5,6% os comparavam em 

estabelecimentos próximos, sendo que 51,1% relataram mais de uma 

procedência dos alimentos consumidos. As prevalências de consumo de 

produtos ultraprocessados e refeições rápidas pelo menos uma vez por 

semana foram consideráveis, alcançando 52,4% para refrigerantes e sucos 

artificiais; 46,0% para salgados assados e fritos; 44,0% para doces; 40,3% para 

salgadinhos tipo chips; 39,3% para biscoitos e bolos prontos; e 32,7% para 

sanduíches.  

Conclusão: Prevalências preocupantes de consumo pelo menos semanal de 

produtos ultraprocessados e refeições rápidas foram constatadas entre 

universitários da área da saúde. Considerando os riscos à saúde dos 

estudantes associados ao consumo excessivo desses alimentos, tanto no 

presente quanto no futuro, assim como seu potencial papel como futuros 

educadores em saúde, é fundamental que ações sejam implementadas para 

intervir positivamente nesse cenário. Essas intervenções devem ser integrais, 

incluindo ações no ambiente alimentar, como o favorecimento de maior 

disponibilidade de alimentos considerados saudáveis a serem comercializados 

no espaço da faculdade, bem como individuais, pautando-se na educação 

alimentar e nutricional como ferramenta de incentivo de escolhas alimentares 

mais conscientes e adequadas à realidade deste público. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - SAÚDE COLETIVA 

 

 

CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS EM ADULTOS: UM 

ESTUDO DE BASE POPULACIONAL EM VIÇOSA – MINAS GERAIS 

 

 

Danielle Cristina Guimarães Da Silva (daniellenut@hotmail.com) 

Fabrícia Geralda Ferreira (fafege@yahoo.com.br) 

Dayana Ladeira Macedo Pereira (dayanalnut@gmail.com) 

Emanuele Louise Gomes De Magalhaes (emanuele_louise@hotmail.com) 

Giana Zarbato Longo (giana.zarbato@gmail.com) 

 

 

 

 

 

Introdução 

A nova proposta de classificação dos alimentos distribui os mesmos em quatro 

grupos: alimentos inatura, ou minimamente processados; ingredientes 

culinários processados; alimentos processados e alimentos ultraprocessados¹. 

No que se referem aos ultraprocessados, estes possuem alto teor de sódio, 

açúcares livres e adicionados, gorduras saturadas e trans. São deficientes em 

fibras, micronutrientes, compostos bioativos e proteínas.² 

Objetivo 

Apresentar o consumo de alimentos segundo o grau de processamento, de 

adultos residentes na área urbana do município de Viçosa – Minas Gerais. 

Métodos 



Estudo transversal, de base populacional, realizado pelo grupo de Estudos 

sobre Saúde e Alimentação de Viçosa (ESA/Viçosa), com indivíduos adultos, 

de ambos os sexos, residentes na zona urbana do município. O cálculo 

amostral foi realizado no Programa EpiInfo. Foram excluídos da amostra 

pessoas com limitações cognitivas que dificultassem a resposta ao 

questionário.  

A coleta de dados consistiu de visitas domiciliares com a aplicação de um 

questionário estruturado contendo questões sociodemográficas (sexo e idade) 

e um recordatório alimentar de 24 horas (R24h). Os dados foram tabulados no 

software BRASIL - NUTRI®, desenvolvido para a Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF) 2008-2009.³  

 A determinação do processamento dos alimentos foi avaliado de acordo com a 

classificação proposta por Monteiro¹ em: alimentos não processados ou 

minimamente processados, alimentos processados utilizados como 

ingredientes de preparações culinárias ou pela indústria de alimentos, 

alimentos processados e alimentos ou produtos alimentícios ultraprocessados. 

As análises foram realizadas usando o software estatístico Stata, versão 13.1. 

O percentual da contribuição para a ingestão de energia de cada grupo 

alimentar foi calculado e apresentado os valores de média e desvio padrão. O 

estudo foi aprovado pelo CEP/UFV (n° 0008/2012). 

Resultados 

A amostra inclui proporção de 50,8% de mulheres e 32,3% de indivíduos de 20 

a 29 anos de idade. 

O consumo médio diário de energia da população em estudo foi de 2442.17 

kcal (DP 51.14 kcal), sendo 59.1% proveniente de alimentos in natura ou 

minimamente processados, 3.1% de ingredientes, 14.5% de alimentos 

processados e 23.3% de alimentos ultraprocessados. 

Considerando o novo sistema de classificação alimentar (NOVA), em relação 

aos alimentos in natura, os mais relevantes na alimentação deste grupo foram 

as carnes, peixes e ovos, arroz, feijão e leites. Dentre os alimentos 

processados, o de maior contribuição para o aporte total de energia foi o pão 

francês e bolos simples (6.7% das calorias diárias), seguido de bebidas 

alcoólicas fermentadas, queijos e carnes processadas. Em relação aos 

alimentos ultraprocessados, destacam-se biscoitos e pães (7.5% das calorias 

diárias), salgados e fast foods (4.1%) e doces (3.3%). 



Conclusão 

 Verificou-se elevado consumo de alimentos ultraprocessados pela 

população adulta de Viçosa – Minas Gerais, que pode favorecer para o 

aumento do risco de obesidade e doenças crônicas não transmissíveis. 
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Introdução: A avaliação do consumo alimentar é comumente utilizada em 

estudos epidemiológicos uma vez que se correlaciona com determinantes da 

saúde e desfechos de doenças crônicas. Assim, é fundamental desenvolver 

instrumentos válidos e reprodutíveis que permitam a avaliação da dieta 

habitual. O estudo da Coorte das Universidades Mineiras (CUME) se propõe a 

estudar a relação do padrão alimentar do brasileiro e da transição nutricional 



sobre as doenças e agravos não transmissíveis, com egressos de algumas 

instituições federais de ensino superior, localizadas no estado de Minas Gerais, 

Brasil. 

Objetivo: Avaliar a diferença média da ingestão de energia, macro e 

micronutrientes de participantes do CUME a partir de questionário de 

frequência de consumo alimentar (QFCA) e recordatório alimentar de 24 horas 

(R24h). 

Métodos: Uma sub-amostra de 146 voluntários do projeto CUME foi 

selecionada aleatoriamente. O preenchimento do QFCA foi realizado on-line e 

o R24h foi avaliado em quatro momentos, em duas estações do ano, através 

de contato telefônico por profissionais treinados. Um álbum fotográfico foi 

desenvolvido e disponibilizado para ambos os inquéritos. As análises foram 

realizadas a partir das tabelas de composição nutricional que são 

disponibilizadas pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF – 2008). Os 

dados foram deatenuados e ajustados por energia pelo método residual. A 

significância estatística foi considerada quando p<0.05. 

Resultados: A maior parte dos participantes era do sexo feminino (66,44%), 

brancos (70,5%) e eutróficos segundo índice de massa corporal (59,6%). A 

idade média dos voluntários era de 34,4 anos sendo que 70,5% possuíam pós-

graduação. O total de energia e de nutrientes estimados pelo QFCA foram 

significativamente maiores que aqueles verificados pelo R24h exceto para 

vitamina A, ácidos graxos monoinsaturados e açúcar de adição. As diferenças 

variaram desde 0,06 (±0,02) para vitamina B1 até 536,19 (±42,83) para 

potássio. De forma geral as diferenças médias foram maiores nos minerais, 

seguido por energia total, macronutrientes e vitaminas. 

Conclusão: O QFCA preenchido on-line possui alta confiabilidade quando 

comparado ao método padrão de referência (R24h) e que a magnitude da 

diferença entre os métodos varia de acordo com o tipo do nutriente. 
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Introdução: Alterações no padrão do consumo alimentar foram observadas nas 

últimas décadas na população brasileira, marcada pelo aumento do consumo 

de alimentos ultraprocessados (AUP) e diminuição do consumo de alimentos in 

natura e minimamente processados. O consumo excessivo de AUP têm sido 

associados com maior chance de síndrome metabólica na adolescência e de 

obesidade em todas as faixas etárias. Desse modo, avaliar os fatores 

associados ao consumo de AUP entre adolescentes pode auxiliar no 

desenvolvimento de intervenções e políticas públicas futuras. Objetivo: 

Identificar os fatores associados ao consumo de produtos ultraprocessados 

entre adolescentes brasileiros. Métodos: Esta pesquisa analisou dados do 

Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA), realizado entre 

março de 2013 e dezembro de 2014. O consumo alimentar foi estimado pela 

aplicação de um Recordatório alimentar de 24 horas, permitindo a obtenção da 

contribuição percentual do valor calórico total (% VCT) provenientes de AUP. 



As variáveis independentes foram retiradas dos blocos de informações 

sociodemográficas, trabalho e emprego e hábitos alimentares, além do tipo de 

escola e localização do município. Para identificar os fatores associados ao 

maior quartil (=p75) do consumo de AUP (% VCT) foi utilizada a Regressão 

Logística Binária, adotando o nível de significância de 5%. Resultados: Foram 

avaliados 71.533 adolescentes, sendo 55,5% do sexo feminino. A média da 

contribuição do VCT proveniente do consumo de AUP foram de 28% (IC 95%: 

27,80-28,15). O consumo de excessivo de AUP (=p75) foi maior entre os 

estudantes do sexo feminino (OR:1,33; IC 95%:1,21-1,46), de escolas privadas 

(OR:1,12; IC 95%:1,01-1,23), que moram somente com a mãe (OR:1,09; IC 

95%:1,01-1,19), que não consomem a alimentação ofertada pelo Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (OR:1,18: IC 95:1,05-1,31), que não realizam 

o desjejum regularmente (OR:1,16; IC 95%:1,06-1,28) e que possuem o hábito 

de comer em frente à televisão quase ou todos os dias (OR:1,40; IC 95%:1,27-

1,55). Conclusão: Os resultados do presente estudo permitiram identificar o 

perfil dos adolescentes   que consomem AUP em excesso (meninas que 

estudam em escola particular e que moram somente com a mãe), além de 

evidenciar a importância do PNAE, do consumo regular de desjejum bem como 

de evitar o hábito de comer em frente à televisão. Esses fatores deverão ser 

considerados em intervenções futuras. 
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Introdução: A escola é um ambiente ideal para o desenvolvimento de ações de 

incentivo a alimentação adequada e saudável, pois é o primeiro grupo social da 

criança fora da família. A educação alimentar e nutricional é um importante 

instrumento de promoção de hábitos alimentares saudáveis. Ao integrar escola 

com a educação alimentar e nutricional, tem-se uma importante estratégia de 

promoção da alimentação saudável. Entretanto, são escassos os trabalhos 

com metodologias inovadoras de educação. Objetivo: Desenvolver e executar 



ações de educação alimentar e nutricional para crianças das escolas públicas 

do município de Mariana- Minas Gerais. Métodos: O planejamento da ação de 

educação alimentar e nutricional faz parte do projeto de extensão 

“Desenvolvendo Práticas Alimentares Saudáveis nas Escolas do Município de 

Mariana/MG/Brasil”, que contempla alunos de 3 a 9 anos, de oito escolas 

públicas do município. Para as crianças de 3 a 5 anos foi planejado uma ação 

lúdica, utilizando matéria-prima fornecida pela Secretaria Municipal de 

Educação de Mariana/MG e com aprovação das coordenadoras pedagógicas 

das escolas envolvidas. Após estudo e reuniões com as coordenadoras 

pedagógicas, optou-se pela contação de história, pois é um método que 

estimula a imaginação, a criatividade, facilita a aprendizagem, trabalha o senso 

crítico, valores e conceitos, e propicia o envolvimento social e afetivo, 

contribuindo na formação da criança. Na elaboração da história atentou-se em 

preparar a narrativa e elaborar os materiais (roupas, cesta e figuras de 

alimentos) de acordo com a realidade dos alunos e das escolas. A contação de 

história ocorreu no período de agosto a novembro de 2018, em 8 escolas 

municipais de Mariana-Minas Gerais. Resultado: A ação de educação alimentar 

e nutricional referiu a contação de uma história adaptada de um clássico da 

literatura infantil, a história da “Chapeuzinho Vermelho”. Na história adaptada, a 

Chapeuzinho caminha para a casa da sua avó levando alimentos saudáveis e 

se depara com o Lobo Mau, o qual mistura em sua cesta alimentos não 

saudáveis. Com a participação das crianças e do Lobo Mau, arrependido de 

sua ação, ambos separam os alimentos saudáveis e não saudáveis, abordando 

os benefícios e malefícios de cada alimento. Participaram da ação 1626 alunos, 

de 3 a 5 anos, da rede pública de ensino de Mariana – Minas Gerais. 

Conclusão: A ação elaborada e executada foi adequada para o ambiente 

escolar e para faixa etária de 3 a 5 anos, a qual demonstrou grande atenção e 

aceitabilidade no momento da contação da história. Além disso, foi uma 

metodologia inovadora, por trabalhar, de forma lúdica, conceitos sobre 

alimentação adequada e saudável, envolvendo os alunos no ato de separar os 

alimentos saudáveis da cesta da Chapeuzinho. A próxima fase do projeto será 

o planejamento de ações para as crianças de 5 a 9 anos e manutenção da 

contação de história para as crianças de 3 a 5 anos. 
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Introdução: Em Minas Gerais, mais de 40% da população adulta (6,2 milhões 

de pessoas) possui pelo menos uma doença crônica não transmissível. Em 

2016, o VIGITEL mostrou um aumento de 60% da obesidade na última década. 

A obesidade é um estado pró-inflamatório e o acúmulo de gordura visceral é 

preditor para o aumento do risco de doenças, como diabetes, dislipidemia, 

aterosclerose, síndrome metabólica e outros. A Organização Mundial de Saúde 

indica o uso da antropometria para a vigilância dos fatores de risco das 

doenças crônicas. Objetivos: Avaliar a correlação entre os indicadores 

antropométricos e perfil bioquímico de acadêmicos do curso de Nutrição da 

Universidade Federal de Ouro Preto, no período de 2014 a 2016. Métodos: 

Estudo transversal de caráter contínuo, inserido no projeto “Diagnóstico 

nutricional em adultos jovens, estudantes de nutrição da Universidade Federal 

de Ouro Preto – MG”.  A amostra conta com 89 participantes entre 19 e 35 

anos. O índice de massa corporal (IMC) foi calculado pela razão do peso (kg) e 

altura2 (m). O perímetro da cintura (PC) foi aferido no ponto médio entre a 

última costela e a crista ilíaca. A relação cintura estatura (RCEst) foi calculada 

por meio da razão do PC (m) e altura (m). O índice de conicidade (IC) foi 



determinado por meio das medidas de PC (m), altura (m) e peso (kg). Os 

exames bioquímicos foram realizados em laboratórios diversos a critério de 

cada participante. Foram avaliados glicemia de jejum, colesterol total, HDL 

colesterol, LDL colesterol e triglicérides. A correlação de Spearman foi utilizada 

para a investigar a relação entre os indicadores antropométricos e as variáveis 

bioquímicas. O teste de Shapiro Wilk foi utilizado para avaliar a normalidade 

dos dados. As análises estatísticas foram realizadas no software PASW 18.0 

Statistics, e foi considerado a de 5%. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto (CAAE: 

51660215.0000.5150), e todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: Ao comparar os indicadores 

antropométricos com as variáveis bioquímicas verificou-se correlação entre as 

variáveis PC e triglicérides (r = 0,324 e p = 0,001), RCEst x triglicérides (r = 

0,320 e p = 0,001), e IC x colesterol total (r = 0,281 e p = 0,001). Conclusão: De 

acordo os resultados encontrados no presente estudo, a RCEst, o PC e o IC, 

foram úteis na predição do perfil lipídico. Assim como tem sido evidenciado na 

literatura recente, o IMC, RCEst, PC e o IC mostraram associação à desordens 

nutricionais e metabólicas, ressaltando então a importância da sua utilização na 

prática do atendimento nutricional ambulatorial. 
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Introdução: A preocupação em promover uma alimentação saudável no 

ambiente escolar tem sido foco de atenção de políticas públicas relacionadas 

às áreas de saúde e educação. A importância dessa integração consiste na 

necessidade de aprimorar o olhar para o cuidado infantil. A fase do pré-escolar 

é caracterizada por modificação no perfil de crescimento, variação no 

comportamento alimentar e construção de preferências alimentares. O 

processo de educação alimentar e nutricional deve envolver principalmente a 

escola, que representa um ambiente favorável e privilegiado para o estímulo, 

formação ou correção de hábitos alimentares. Objetivo: Promover práticas 

alimentares saudáveis aos pré-escolares. Métodos: Trata-se de uma 

intervenção comunitária, realizado em uma instituição educacional infantil da 



rede de ensino de um município do sul de Minas Gerais. O diagnóstico do 

estado nutricional foi expresso por meio do índice de massa corporal/idade. O 

programa de educação alimentar e nutricional foi realizado por meio da 

aplicação de cinco dinâmicas com abordagem de temas sobre alimentação 

infantil e promoção de hábitos saudáveis; arte culinária (planejamento de 

cardápio com preparações saudáveis e nutritivas); e treinamento dos 

manipuladores sobre higiene. O efeito da intervenção nutricional foi avaliado 

por meio da interação das crianças com as atividades propostas, análise do 

perfil antropométrico e das mudanças nas práticas alimentares. Resultados: 

Das 62 crianças avaliadas, observou-se uma redução na prevalência de risco 

de sobrepeso e de excesso de peso entre as crianças da primeira para 

segunda avaliação antropométrica de 22,6% para 14,0% e 9,7% para 7,0%, 

respectivamente. Identificou-se que as atividades de educação alimentar e 

nutricional realizadas foram baseadas em processos lúdicos e promoveram a 

construção do conhecimento sobre alimentação e nutrição. As crianças 

manifestaram grande interesse em expressar suas vontades, hábitos, 

experiências e preferências alimentares, interagindo espontaneamente, por 

meio das exposições de suas vivências e de questionamentos frequentes. O 

treinamento continuado da mão-de-obra envolvida na manipulação de 

alimentos evidenciou-se ser a melhor e mais fácil alternativa a ser realizada 

como forma de garantia das adequadas condições higiênico-sanitárias e da 

qualidade da alimentação servida às crianças. Conclusão: As ações de 

educação alimentar e nutricional tiveram bons resultados em curto espaço de 

tempo e o uso de metodologias lúdicas favoreceu o aprendizado. Tais ações 

devem ser de duração continuada para contribuir nas mudanças efetivas do 

comportamento alimentar. 
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Indivíduos vegetarianos são caracterizados pela Sociedade Vegetariana 

Brasileira (SVB) como “todo aquele que exclui de sua alimentação todos os 

tipos de carne, aves, peixes e seus derivados, podendo ou não utilizar laticínios 

ou ovos”.  Segundo o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 

(Ibope), há no Brasil cerca de 15,2 milhões de vegetarianos, valor 

correspondente a 8% da população. O vegetarianismo compreende diversas 

classificações, de acordo com a exclusão dos alimentos dos alimentos de 

origem animal da dieta. A American Diet Association (ADA) é favorável a 



adoção do vegetarianismo, garantindo sua eficácia e segurança em todos os 

ciclos da vida. No entanto, alguns nutrientes devem ser constantemente 

avaliados, pois, apresentam riscos de deficiências, como é o caso da vitamina 

B12, que não é encontrada em nenhum alimento de origem vegetal. O presente 

estudo tem como objetivo propor um protocolo para suplementação de vitamina 

B12 para indivíduos inscritos no projeto de extensão “Promoção da melhoria da 

qualidade de vida em indivíduos vegetarianos por meio da educação 

nutricional” (Pró Vegetariano) da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Foi 

realizada uma busca bibliográfica em artigos científicos, livros e guias 

alimentares, que embasaram a discussão em grupo para a criação do 

protocolo. Os pacientes vegetarianos a serem suplementados foram 

subdivididos em dois grupos, aqueles cujos exames bioquímicos indicam B12 

sérica entre 200 a 490pg/mL e os com valores abaixo de 200pg/mL. Para os 

pacientes do primeiro grupo foi proposta suplementação com cápsula vegetal 

de metilcobalamina na dosagem de 1000mcg/dia, enquanto para o segundo 

grupo, uma dosagem entre 1000 a 5000mcg/dia, variando de acordo com a 

conduta médica. Após três meses, todos os pacientes deverão ser submetidos 

a novos exames bioquímicos. Caso os valores de B12 sérica se apresentem 

dentro da normalidade, foi proposta a suplementação preventiva durante seis 

meses, na dosagem de 150 a 250mcg/dia para o primeiro grupo e de 300 a 500 

para o segundo grupo. Se os pacientes não apresentarem nenhuma melhora, 

deve ser realizada intervenção médica, para que sejam investigadas possíveis 

alterações gastrintestinais que estejam interferindo na absorção da vitamina, 

como gastrite ou uso de fármacos. Se alguma dessas alterações for 

diagnosticada, uma nova intervenção foi proposta, a suplementação via 

sublingual de 50mcg/dia de metilcobalamina. Caso não haja esse diagnóstico, 

procede-se a manutenção da cápsula vegetal de metilcobalamina, porém, em 

dosagens maiores. Diante do fato de que a deficiência de vitamina B12 pode 

ocorrer em qualquer dieta restrita de alimentos de origem animal, 

especialmente as vegetarianas estritas, é de extrema importância o 

acompanhamento do status dessa vitamina na população vegetariana e a 

criação do protocolo garante a detecção das baixas concentrações séricas 

precocemente e, assim, o tratamento pode ser iniciado antes do surgimento 

dos sintomas da sua deficiência. 
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Introdução: Ortorexia é um termo derivado do grego que significa “apetite 

correto” e consiste numa fixação patológica com o consumo de alimentos 

“saudáveis”. O termo “ortorexia nervosa” tem sido utilizado para expressar a 

possibilidade de um novo transtorno alimentar cujo principal sintoma é o foco 

obsessivo e inseguro na ingestão de alimentos percebidos como saudáveis. 

Dados apontam que profissionais de saúde, em especial nutricionistas e 

estudantes de nutrição, são mais suscetíveis à ortorexia nervosa, por 

estudarem e lidarem diretamente com os processos que envolvem alimentação 

e saúde e se vislumbrarem como modelo a ser seguido. Ainda há abordagem 

incipiente sobre a ortorexia nervosa, porém essa temática tem recebido 

atenção em pesquisas nos últimos anos. Alguns estudos têm verificado a sua 

prevalência em diferentes públicos, incluindo estudantes de nutrição e 

nutricionistas, denotando a importância de melhor compreensão sobre a 

associação: cursar nutrição x ortorexia nervosa. Objetivo: Analisar a 

prevalência e o risco de ortorexia nervosa entre estudantes de nutrição e 

nutricionistas. Métodos: Revisão da literatura acerca de estudos que 

investiguem a ortorexia nervosa em estudantes de nutrição e nutricionistas, de 

modo a avaliar a relação entre cursar nutrição e ortorexia nervosa, como 



também os instrumentos utilizados para mensurá-la. Os critérios de inclusão 

foram: realizar a investigação de ortorexia nervosa; e conter estudantes e, ou 

nutricionistas em suas amostras. As publicações selecionadas foram 

pesquisadas nas bases de dados Pubmed, SciELO, Lilacs e Google Scholar 

entre os meses de outubro e dezembro de 2018. Os termos em inglês 

utilizados na busca foram: 'orthorexia nervosa', 'students' e 'dietitians', assim 

como os seus correspondentes em português. Ressalta-se que não houve 

restrição concernente à data de publicação e ao idioma das publicações por se 

tratar de uma temática recente nos estudos de comportamento alimentar. 

Resultados: Foram encontrados 20 estudos, prevalecendo o delineamento 

transversal. As amostras variaram entre 82 e 1029 participantes. A maioria dos 

estudos foi realizada no continente europeu (n=12) e sete estudos no Brasil. As 

prevalências de ortorexia nervosa foram altas e houve grande variação tanto 

em estudantes de nutrição (3,40 a 94,69%) quanto em nutricionistas (12,80 a 

81,9%). A maioria dos estudos se concentrou no discente (n=16) e o 

instrumento mais utilizado foi o 'Orthorexia Nervosa 15 Questionnaire' (ORTO-

15) e suas variações (n=14), seguido do 'Bratman Test for Orthorexia' (BOT) 

(n=5) e do 'Düsseldorfer Orthorexie Skala' (DOS) (n=1). Foram identificadas 

maiores prevalências de ortorexia nervosa entre estudantes do curso de 

nutrição em comparação com outras áreas de estudo: Fisioterapia (26,6% vs. 

14,9%), Biologia (35,9% vs. 26,5%; 83,3% vs. 48,0%), Ciências Econômicas 

(3,4% vs. 2,1%) e Ciências do Esporte e do Exercício (35,9% vs. 22,5%). 

Conclusão: Cursar nutrição parece favorecer a ortorexia nervosa, demandando 

urgente reflexão sobre a formação em Nutrição, bem como o relacionamento 

dos estudantes e nutricionistas com a própria alimentação. A ortorexia nervosa 

foi avaliada por meio de diferentes critérios de caracterização e instrumentos 

que possuem ainda algumas limitações. Estudos futuros podem contribuir para 

melhor compreensão dessa temática e sua interface com a Nutrição. 
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Introdução. Um dos principais problemas nutricionais do país, marcado pela 

transição nutricional, figura o Distúrbios por Deficiência de Iodo – DDI. Há mais 

de 60 anos, o Ministério da Saúde brasileiro desenvolve a fortificação do sal de 

cozinha com Iodato de Potássio, com resultados universais, bastante 

animadores para o controle e erradicação dos DDI no seu território. Todavia, 

considerando que os DDI são um grupo de problemas nutricionais associados 

à deficiência de iodo no solo, e ao hábito de baixo consumo de fontes naturais, 

o consumo de sal fortificado é uma fonte importante e dependente do nível de 

informação e cuidado domiciliar para que essa medida seja de fato efetiva. 



Objetivo. O objetivo deste estudo foi determinar os teores de iodo em amostras 

de tempero artesanal domiciliar e industrializados, bem como estimar os per 

capitas diários de ingestão de temperos em população de mães e crianças 

lactentes no município de Diamantina – MG.  

Métodos. Trata-se de um estudo epidemiológico observacional, transversal de 

base domiciliar, realizado partir da determinação do teor de iodo em amostras 

de tempero coletados nos domicílios das mães participantes do estudo 

“Avaliação da relação entre estado nutricional de iodo materno durante a 

gestação e lactação e incidência da deficiência de iodo entre recém-nascidos e 

lactentes no município de Diamantina, Alto do Vale do Jequitinhonha, MG.” 

Foram coletadas amostras em 135 domicílios na zona urbana da cidade de 

Diamantina, e dosados os teores de iodo pelo método de Moxon e Dixon 

(1980) adaptado para a dosagem desse ingrediente dietético. Aprovado no 

CEP UFVJM parecer no 721.108. 

Resultados. Em relação aos hábitos de consumo e acondicionamento do 

tempero utilizado no ambiente domiciliar, observou-se que das 135 mães 

avaliadas, 90 relataram fazer uso do tempero caseiro, produzido 

artesanalmente. Por outro lado, 51 mães (aproximadamente 40%) relataram 

armazenar o tempero consumido, seja ele caseiro ou industrializado, de 

maneira inadequada. O teor mediano de Iodo nas amostras de temperos 

caseiros e industrializados foram de 4,17mg/kg (4,00 - 4,25) e 4,19mg/kg (3,88 

- 4,33) respectivamente. O teor de iodo no sal mostrou-se estatisticamente 

superior ao teor de iodo nas amostras de temperos (independentemente do 

tipo), assim como observado em relação ao valor per capita de iodo veiculado, 

embora não tenha sido verificada diferença significante quanto aos per captas 

de ingestão diária. Já em relação ao tipo de tempero, não foi observada 

diferença significante quanto ao teor de iodo na amostra, per capita de ingestão 

diária ou per capita de iodo veiculado. 

Conclusão. Considerando os resultados obtidos no presente estudo, pode-se 

concluir que: O teor de iodo no sal mostrou-se estatisticamente superior ao teor 

de iodo nas amostras de temperos, sejam estes caseiros ou industrializados; 

Não houve diferença significante entre os teores de iodo nos temperos caseiros 

e industrial, per capita de ingestão diária ou per capita de iodo veiculado. 
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Introdução: a prevalência de Doença Renal Crônica (DRC) vem aumentando 

mundialmente, com um incremento anual de 8 a 16%. 52 milhões de pessoas 

correm risco de desenvolver a DRC por serem idosos, obesos, terem 

hipertensão arterial ou diabetes mellitus (DM). Há uma crescente prevalência 

de DM no mundo, frequentemente associado à hipertensão arterial, ao 

envelhecimento populacional e a ocorrência de DRC, sendo que a chance de 

um diabético ter algum grau de nefropatia diabética é de aproximadamente 

30%. Objetivo: investigar a prevalência de DM e a associação do perfil 

antropométrico, bioquímico e de consumo alimentar em indivíduos 

diagnosticados com DRC.  Métodos: estudo transversal realizado entre 2016 e 

2017 com 51 indivíduos selecionados e acompanhados pela estratégia de 

saúde da família da zona urbana de Porto Firme, Minas Gerais. Os 51 

indivíduos correspondem a 45% dos pacientes com DRC do município. A 

coleta de dados se deu por meio de entrevistas semiestruturadas, do 



Questionário de Frequência de Consumo Alimentar (QFCA) e Recordatório 

Habitual. Foram coletados dados antropométricos (peso, estatura, perímetro da 

cintura e índice de massa corporal), bioquímicos (glicemia de jejum e o perfil de 

lipídios totais) e de consumo alimentar (macronutrientes e os micronutrientes 

cálcio, fósforo, potássio e sódio). Utilizou-se o teste Qui-quadrado de Pearson 

ou t-Student para investigar a presença de diabetes com as variáveis de 

interesse. A força da associação foi avaliada por odds ratio e intervalos de 

confiança de 95%. Resultados: dos 51 indivíduos, a maioria era do sexo 

feminino (72,5%), idosos entre 76 e 85 anos (45,1%), com baixa escolaridade 

(43,2%), nunca fumaram (64,7%) e sem consumo de bebida alcoólica (86,3%). 

A prevalência de diabetes mellitus foi de 35,3% e de sobrepeso de 52,9%. Dos 

parâmetros que permaneceram no modelo de regressão linear após análise 

bruta e análise ajustada, concluímos que o aumento de 1 cm na medida do 

perímetro da cintura e de 1 mg/dL nos valores de VLDL-c, elevam em, 

respectivamente, 8,4% e 8,8% a chance do desenvolvimento de DM; e, o 

aumento de 1 mg/dL no colesterol total diminui em 3,1% a chance de 

desenvolvimento de diabetes mellitus. Conclusão: os resultados do presente 

estudo demonstram o papel da Atenção Primária à Saúde na prevenção das 

doenças crônicas e suas complicações por meio de um monitoramento 

frequente da população de risco, já que a prevenção é a melhor forma de 

controlar os fatores de risco modificáveis: DM, hipertensão arterial, dislipidemia, 

obesidade e sobrepeso. As medidas antropométricas identificam de forma mais 

rápida as alterações no estado nutricional de um indivíduo, é fácil de ser 

realizado, rápido e com baixo custo, consequentemente deve fazer parte das 

condutas básicas na atenção primária associada à análise dos exames 

bioquímicos e acompanhamento nutricional, para postergar os efeitos das 

complicações clínicas da DM, e, consequentemente, da DRC. 

APOIO: FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 

Gerais), processo número APQ - 03510-13. 
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Introdução: O diabetes mellitus (DM) é uma doença heterogênea e complexa, 

cujo manejo requer atuação de uma equipe interdisciplinar e apoio familiar. Na 

infância, o adequado controle do DM envolve ações interdisciplinares que 

ultrapassam os limites médico-hospitalares, englobando todos os ambientes 

nos quais crianças e adolescentes passam grande parte do dia, como o lar e a 

escola. Objetivo: descrever a qualificação em DM para funcionários da área de 

educação como parte das ações de um projeto de extensão universitária 

desenvolvido com escolas do interior de Minas Gerais. Métodos: Análise 



descritiva de qualificações em DM desenvolvidas junto aos funcionários de três 

escolas de uma cidade de MG. A qualificação foi oferecida durante 2018 por 

uma equipe interdisciplinar de um projeto de extensão do Centro de Referência 

Diabetes nas Escolas (CRDE) de Diamantina, com apoio do CRDE da Santa 

Casa de Belo Horizonte/MG e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Além dos 

professores das escolas, foram convidados os funcionários da diretoria, 

serviços gerais, cantineiras e monitores. Com três horas de duração, cada 

escola recebeu um treinamento através de exposição dialogada, roda de 

conversa e vídeos educativos. O conteúdo incluiu definições de DM, seus 

sinais, sintomas, complicações, tratamentos, além da responsabilidade dos 

pais e da escola no manejo do DM em crianças e adolescentes no ambiente 

escolar. Três escolas participaram da qualificação: 01 estadual, 01 municipal e 

01 privada. Esta, educa alunos do ensino infantil ao médio e as públicas do 

infantil ao fundamental. Para maior envolvimento dos funcionários com a 

comunidade escolar, outras ações educativas sobre DM foram desenvolvidas 

pelos extensionistas naquele ano. Resultados: Foram qualificados 31 

profissionais na escola municipal, 43 na estadual e 26 na privada. Após a 

qualificação cada escola foi certificadas pelo Selo ‘Escola Amiga do Aluno com 

Diabetes’ emitido pela Sociedade Brasileira de Diabetes, por meio do CRDE da 

Santa Casa de BH. A comunidade escolar discutiu os aspectos relacionados à 

promoção de saúde e qualidade de vida para prevenção, controle e tratamento 

do DM. Na escola privada foram realizadas rodas de conversa seguidas por 

Quiz educativo para turmas do 6º ano; participação na Feira de Cultural com 

stand educativo; e um encontro com os pais dos alunos. Na escola estadual, 

ocorreram dois encontros com os pais; participação na Feira de Ciências com o 

‘Cine Diabetes’ e o stand educativo sobre DM, obesidade e alimentação. 

Durante o ano, cerca de 1.300 alunos das três escolas receberam oito textos 

educativos sobre DM, os quais foram afixados na caderneta diária do aluno 

para apreciação e assinatura pelos pais. Conclusão: Acredita-se que com essa 

proposta de qualificação e educação sobre DM, as escolas possam 

proporcionar ambientes mais seguros para o aluno com diabetes, seus 

familiares e os funcionários das escolas, além de combater o bullying promover 

saúde e qualidade de vida. O conhecimento adquirido com a troca de 

experiências entre os funcionários das escolas, a comunidade e a Universidade 

fortaleceu a atuação dos envolvidos. Apoio: Pibex-Proexc/UFVJM. 
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Introdução: O aleitamento materno pode ser prejudicado por diversos fatores 

como o cansaço da mãe, pega incorreta, ingurgitamento mamário, dor e lesão 

nas mamas. Desse modo, esses problemas podem ocasionar o desmame 

precoce do recém-nascido. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi investigar as 

principais dificuldades relatadas pelas   mães   em   relação   à   amamentação   

de   seus   bebês   até   o   15º   dia   pós-parto. Metodologia: Foi realizado um 

estudo descritivo com 78 puérperas nos primeiros 15 dias pós-parto. A 

pesquisa aconteceu durante os meses de maio e junho de 2018 no município 

de Pouso Alegre, Minas Gerais e foi utilizado o instrumento adaptado de 

Ramos (2014). As mães foram entrevistadas em duas Unidades Básicas de 

Saúde (Posto de Puericultura e Unidade Materno Infantil) quando as mesmas 

procuravam tais unidades para a realização do teste do pezinho e/ou para a 

vacina BCG. A pesquisa apresenta aprovação do Comitê de Ética por meio do 

parecer de nº 2.647.053, conforme as recomendações da Res 466/2012 e 

todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Resultados: A maioria das mulheres (48,7%) apresentava idade 

entre 30 a 39 anos e 33,3% relataram dificuldades para amamentar. As 

técnicas inadequadas de amamentação estão relacionadas a maioria das 



dificuldades apresentadas (dor, rachadura, empedramento, fissura e dificuldade 

para o bebê quanto a pega no peito). Algumas frases se destacaram tais como: 

“Muita dor, rachadura, a dor da morte”; “Um peito está muito cheio, o bico está 

duro e o neném não está conseguindo pegar”; “Não pega direito, solta toda 

hora”. O bico do peito invertido também foi considerado uma dificuldade: “Faço 

ordenha e depois dou na mamadeira, tenho bico invertido”. O tamanho dos 

seios também foi citado: “Acredito que pelo fato da mama ser grande ele tem 

dificuldade para pegar”. Outro ponto importante da pesquisa foi o relato de 

algumas mães afirmando dificuldade pelo volume de leite “não tenho muito 

leite, não sustenta” e essa mesma crença foi citada também por aquelas que 

afirmaram não ter dificuldades: “Dificuldade não, mas acho que só sai gota e 

empedrou”. Conclusão: A dificuldade para amamentar estava presente em 

33,3% das entrevistadas. Qualquer dificuldade, se não solucionada a tempo 

pode comprometer o aleitamento materno e favorecer o desmame precoce. 

Ações de apoio e promoção do aleitamento materno devem ser fortalecidas de 

modo que as dificuldades enfrentadas possam ser superadas e o aleitamento 

materno atinja seu sucesso pleno.   
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INTRODUÇÃO: A formação dos hábitos alimentares ocorre na infância. Neste 

contexto, o ambiente escolar se torna importante para a realização de ações de 

educação alimentar e nutricional (EAN) a fim de contribuir na melhoria das 

escolhas alimentares pelas crianças e suas famílias. Destarte, o ambiente 

escolar também pode colaborar para a adesão de um estilo de vida que possa 

prevenir Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), bem como 

proporcionar à criança um adequado desenvolvimento cognitivo. 

 



OBJETIVO: Incentivar e apresentar os benefícios de uma alimentação 

saudável para as crianças por meio de atividades lúdicas. 

 

METODOLOGIA: Três atividades foram realizadas com as crianças do 

Laboratório de Desenvolvimento Infantil (LDI) da Universidade Federal de 

Viçosa (UFV), Viçosa-MG, por alunos integrantes do Programa de Educação 

Tutorial em Nutrição (PET-NUT/UFV) durante o encerramento da III Semana da 

Alimentação Saudável. A primeira atividade foi um teatro intitulado “O menino 

que não gostava de legumes”, que trabalhou a importância da ingestão de 

legumes, com o intuito de incentivar a criança a desenvolver hábitos saudáveis, 

para que ela tenha saúde e disposição para brincar e realizar diversas outras 

tarefas. Já a segunda atividade, denominada “As aventuras da fadinha 

cozinheira na festa da princesa”, tratou-se de uma história ilustrada com o 

auxílio de cartazes, com o objetivo de estimular o consumo de alimentos in 

natura ou minimamente processados, em detrimento dos processados e 

ultraprocessados. Por fim, os integrantes do PET-NUT/UFV cantaram canções 

infantis que abordavam a importância da higiene pessoal.  

 

RESULTADOS: As atividades lúdicas permitiram maior integração entre as 

crianças, as quais se mostraram participativas e interessadas, respondendo as 

questões dos apresentadores durante as atividades, além do relato dos seus 

hábitos e preferências alimentares. 

 

CONCLUSÃO: As atividades de EAN desenvolvidas de forma lúdica são de 

grande relevância para o aprendizado das crianças, contribuindo para a 

promoção da saúde e de hábitos alimentares mais saudáveis. 
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Introdução: O maior crescimento da população idosa em relação aos demais 

grupos etários é um fenômeno mundial que, no Brasil, é acompanhado pela 

elevada prevalência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), muitas 

das quais relacionadas aos hábitos de vida não saudáveis. Ações  

permanentes de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) auxiliam na promoção 

de hábitos alimentares adequados, controle e prevenção das DCNT. Objetivo: 

Relatar a experiência de ações de EAN voltadas para o conhecimento e 

compreensão da pirâmide alimentar brasileira com idosos. Métodos: As 

atividades de EAN foram realizadas com idosos do Programa Municipal da 

Terceira Idade entre setembro e dezembro de 2018 na Universidade Federal 

de Viçosa em Viçosa, MG. As atividades ocorreram semanalmente por meio de 

encontros com duração de 1h, caracterizados por rodas de conversa com o uso 

de recursos lúdicos e do cotidiano dos idosos para facilitar o aprendizado e a 

troca de experiências. Baseado nos fundamentos de EAN, o diálogo permeou 

aspectos históricos, hábitos, heranças culturais, informações científicas, 



conhecimentos populares ou tradicionais. O ritmo de aprendizagem de cada 

participante foi respeitado. Ademais, realizaram-se avaliações individuais e em 

grupo intercaladas às oficinas e ao final foi entregue material didático. 

Resultados: Participaram 11 idosos, sendo 9 mulheres. Possuíam idade média 

de 68,4 anos (±8,89 anos) e 70% tinham até o ensino fundamental completo. A 

recapitulação do conteúdo mediante atividades lúdicas, rodas de conversas e 

desmistificação de tabus alimentares foi fundamental pois auxiliou a fixação do 

conhecimento, empoderamento e mudanças de hábitos alimentares. Na 

avaliação, observou-se que sobre frutas e hortaliças, 87,5% reconheceram que 

são ricas em vitaminas e minerais, regulam o organismo (42,9%); e que suas 

fibras auxiliam no trânsito intestinal (100,0%). Todos compreenderam que 

chuchu não reduz a pressão arterial (100,0%). Quanto aos alimentos 

construtores, 70% identificaram que são ricos em proteínas,abrangem as 

carnes, leguminosas e leites e derivados (60,0%); e atuam na constituição do 

corpo, como nos músculos (77,8%). Todos reconheceram o leite como principal 

fonte de cálcio (100,0%). 90,0% entenderam que carnes gordurosas aumentam 

risco de pressão alta e de placas de gordura nos vasos sanguíneos; e que 

carnes brancas são mais magras (90,0%). Em relação aos óleos, 71,4% 

compreenderam que gordura animal é menos saudável, sendo melhor 

consumir óleo de soja à banha de porco (85,7%). Todos identificaram que o 

açúcar consumido em excesso é armazenado em forma de gordura no corpo 

(100,0%). Conclusão: Os resultados sugerem a viabilidade da pirâmide 

alimentar como um guia na promoção da alimentação saudável em idosos uma 

vez que, a partir das avaliações, observou-se  aprendizado dos idosos acerca 

da  pirâmide alimentar brasileira. A partir do relato dos idosos, as oficinas  

contribuíram para a melhor organização do cotidiano alimentar. Observou-se, 

ainda, que as atividades colaboraram no fortalecimento da autoestima e das 

relações sociais dos idosos. Faz-se necessário incentivar a realização de 

programas de EAN para idosos, pois boas práticas alimentares favorecem a 

adoção de estilos de vida saudáveis e promovem qualidade de vida. 
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O reconhecimento do direito fundamental de toda pessoa a estar livre da fome 

e a ter alimentação adequada é contemplado em normas internacionais, como 

as duas dimensões que compõem o Direito Humano à Alimentação Adequada 

(DHAA). Diante disso, torna-se necessário o desenvolvimento de ações de 

Educação Alimentar e Nutricional (EAN) voltadas para reverter o cenário do 

excesso de consumo de alimentos não saudáveis por crianças e adolescentes, 

além de ações direcionadas para a conscientização de pais/responsáveis sobre 

a importância da oferta de alimentos saudáveis para seus filhos. O objetivo do 

estudo foi estimular crianças, adolescentes e pais/responsáveis atendidos pela 

Associação de Proteção e Amparo Social (APAS) do município de Viçosa a 

adoção de uma alimentação saudável. Foram realizadas atividades de EAN 

com crianças entre 7 e 11 anos e adolescentes entre 12 e 18 anos. A fim de 

diagnosticar a ingestão habitual realizou-se a dinâmica “Vamos às compras” 

com as crianças e uma Roda de conversa com os adolescentes. Além do 



diagnóstico foram conduzidas as seguintes atividades de EAN: Realização da 

dinâmica “Descobrindo os alimentos por meio dos sentidos” e de quatro 

“Oficinas culinárias” com as crianças e adolescentes. Nas oficinas foram 

preparados: suflê de espinafre e de cenoura, crumble de banana e suco de 

melancia, limão e gengibre. O intuito das oficinas foi estimular o consumo de 

preparações saudáveis, com menos sal e gordura e do suco sem açúcar. Para 

 avaliar a aceitação das receitas foi utilizado um instrumento de análise 

sensorial: Escala Hedônica Facial com cinco pontos que variaram de “Detestei” 

a “Adorei”. Com os pais/responsáveis juntamente com as crianças e 

adolescentes realizou-se, no “Dia da Família”, a exposição do curta metragem 

“Muito além do peso” e a dinâmica “De onde vem os alimentos?” para estimular 

o interesse pela descoberta da origem dos alimentos e valorizar alimentos 

naturais e hábitos alimentares regionais. Além disso, foi feita uma 

apresentação para as famílias sobre “Custo de lanches equilibrados X não 

equilibrados”. Todos os conteúdos foram discutidos com os participantes, 

considerando o saber da comunidade envolvida, a realidade social, econômica 

e cultural. Os resultados alcançados na APAS evidenciaram a efetividade das 

ações efetuadas, contribuindo para promover o contato com novos alimentos e 

incentivar a variedade na alimentação das crianças e adolescentes. Entre os 

pais, percebeu-se uma ampliação da compreensão sobre a importância de uma 

alimentação saudável e segura. A avaliação da aceitação das preparações foi 

feita com 9 crianças e 12 adolescentes. Os resultados revelaram que a maioria 

das crianças atribuíram a resposta “Adorei” às preparações (78% ao suflê de 

cenoura e crumble de banana e 56% ao suflê de espinafre e suco). Entre os 

adolescentes as preparações também foram bem aceitas, avaliando-as como 

“Gostei” e “Adorei” (50% atribuíram “Adorei” para Crumble de banana e suco e 

42% “Gostei” para os suflês). Conclui-se que pais, crianças e adolescente 

passaram a ter uma maior compreensão sobre uma alimentação mais saudável 

e, consequentemente, maior reflexão sobre as escolhas alimentares. 
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A obesidade é considerada um distúrbio que envolve aspectos exógenos e 

endógenos. O tratamento da obesidade é realizado por meio de dietoterapia, 

atividade física, medicamentos e, em alguns casos, intervenção cirúrgica 

conhecida como gastroplastia  para indivíduos com IMC acima de 35 kg/m² 

com comorbidades associadas e que não obtiveram êxito pelo tratamento 

convencional. O emagrecimento acelerado promovido pela cirurgia resulta em 

redução brusca de massa magra e, consequentemente, desnutrição proteica. 

Por esta razão, o paciente precisa ser orientado quanto às novas 

recomendações nutricionais para evitar prejuízo à saúde. Devido as alterações 

anatômicas realizadas pela cirurgia, o paciente gastroplastizado precisa aderir 

a um novo padrão alimentar para não ocorrer desequilíbrio nutricional e riscos 

para a saúde. O presente trabalho foi um projeto de educação nutricional que 

teve por objetivo a promoção de mudança de hábito alimentar em pacientes 

submetidos a cirurgia bariátrica após três meses de operado, e participaram de 

intervenção educativa para mudança de hábito alimentar.  A divulgação do 

projeto foi realizada nas redes sociais e a inscrição por e-mail.  Participaram do 

Projeto 28 voluntários, sendo quatro do sexo masculino e 24 do sexo feminino. 

O desenvolvimento das atividades ocorreu nas dependências da Católica de 

Vitória Centro Universitário. Os participantes foram divididos em quatro turmas 



diferentes e participaram de seis encontros quinzenais, com aulas expositivas, 

dinâmicas em grupo, desafios quinzenais e oficina culinária. A amostra teve 

predominância do sexo feminino e da técnica cirúrgica bypass. Através deste 

estudo, observou-se, inicialmente, que os participantes possuíam pouco 

conhecimento quanto as recomendações da pirâmide alimentar para pacientes 

bariátricos em relação as novas exigências do consumo adequado de proteína 

e após a intervenção educativa otimizaram o aporte proteico diário. Este estudo 

demonstrou que ações de educação alimentar e nutricional contribuíram para a 

mudança do comportamento alimentar. Ao final do Projeto pode-se observar 

mudanças significativas nos hábitos alimentares dos participantes.  Este 

trabalho permitiu avaliar que ações de educação alimentar e nutricional 

resultam em mudança de hábito alimentar e melhoria na qualidade de vida. 
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A Educação Alimentar e Nutricional possui papel central nas políticas de 

Segurança Alimentar e Nutricional especialmente com foco nas crianças, com o 

intuito de uma formação de hábitos alimentares saudáveis, prazerosos e 

sustentáveis. Assim, se faz necessário desde a infância que a criança aprenda 

sobre alimentação mas de um modo que promova  autonomia, autocuidado e 

empoderamento para suas escolhas. O objetivo deste estudo foi resgatar o 

vínculo das crianças, atendidas pela APOV, com o alimento e a natureza  e 

promover a autonomia nas suas escolhas alimentares, por meio de ações de 

Educação Alimentar e Nutricional (EAN). São oferecidas oficinas, 1 vez na 

semana, no “espaço verde” da APOV, para uma turma de 7 crianças por 

semestre, com idade entre 8 e 9 anos, as atividades sãos elaboradas baseada 

em metodologias ativas propiciando a participação das crianças, a troca de 

saberes, o desenvolvimento do autocuidado e da autonomia. Todas as 

atividades do processo de aprendizagem são direcionadas para o “aprender a 



ser”, visto que se busca o desenvolvimento total das crianças preparando-as 

para desenvolver pensamentos autônomos e críticos para que possam fazer 

suas próprias escolhas, não só alimentares, como na vida. Foram realizadas 25 

oficinas durante o ano de 2018 e divididas em quatro etapas, sendo estas, 

plantio e discussão sobre as hortaliças, execução de receitas culinárias com a 

hortaliça em questão, seguidas de degustação e dinâmica para fixação e 

debate do conteúdo, ao final de cada oficina é feita uma autoavaliação pelas 

crianças, reforçando o desenvolvimento de senso crítico-reflexivo. A partir 

dessas ações foram observadas, por meio de avaliações qualitativas 

desenvolvidas pelas pesquisadoras, mudanças nos hábitos alimentares das 

crianças nas refeições ofertadas pela APOV, pois passaram a aceitar melhor 

alimentos antes rejeitados e desenvolveram curiosidade por alimentos novos, 

obtendo uma alimentação mais completa e com qualidade. Foi também 

verificado que a responsabilidade (divisão de tarefas, trabalho em equipe) e 

autonomia (plantio, colheita, prática culinária e servir seu alimento) 

proporcionaram às crianças a fazerem escolhas alimentares mais saudáveis. A 

horta e a e prática culinária podem ser um meio eficaz para promoção da EAN, 

além da formação de um comportamento saudável e prazeroso com o 

alimento, à medida que desperta os sentidos (tato, olfato, paladar), alia teoria e 

prática e constrói integração com a natureza, com o ambiente e com eles 

próprios. 
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Introdução: Seletividade alimentar geralmente se desenvolve na primeira 

infância, onde as crianças apresentam várias aversões a alimentos, 

impactando no desenvolvimento fisiológico e cognitivo. Os alimentos podem 

ser escolhidos devido a sua textura, consistência, cor e sabor.  As intervenções 

educativas devem ocorrer de forma lúdica despertando o interesse das 

crianças e auxiliando no melhor entendimento do tema trabalhado. Objetivo: 

Avaliar se os métodos lúdicos utilizados em atividades de Educação Alimentar 

Nutricional (EAN) irão alterar o comportamento alimentar das crianças, 

estimulando-as a degustarem novos alimentos e reduzindo a seletividade, com 

isso tornando a alimentação variada e saudável. Métodos: Estudo de caso 

descritivo com abordagem quantitativa, desenvolvida em instituição de ensino 

privada, localizada em Sete Lagoas-MG. Foi realizada nos meses de abril e 

maio de 2018. A amostra foi composta por 35 alunos que aceitaram participar 

da pesquisa, ambos os sexos, idade entre 2 e 8 anos, com consentimento dos 

pais/responsáveis permitindo a participação da criança por meio da assinatura 

do TCLE (termo de consentimento livre e esclarecido) e do termo de 

assentimento. A pesquisa seguiu as diretrizes éticas definidas pela Resolução  

do Conselho Nacional de Saúde. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e 



Pesquisa da Faculdade Minas Faminas de Belo Horizonte- MG, sob número de 

CAAE 67375717.4.0000.8107, a partir da Plataforma Brasil. As atividades 

foram realizadas no pátio da escola, que representa um ambiente 

aconchegante e dinâmico para as crianças. A primeira estratégia foi uma 

partilha de frutas entre os alunos, na qual foi solicitado aos pais que 

mandassem uma fruta na meredendeira. As frutas foram higienizadas 

previamente com solução à base de hipoclorito de sódio e posteriormente 

colocadas em cestos. Foi montado ao ar livre uma mesa para que as crianças 

sentassem ao redor e as frutas localizadas ao centro favorecendo assim a 

liberdade de escolha para o consumo. A segunda estratégia foi realizada uma 

oficina culinária com participação dos alunos com o preparo de tapioca rosa 

enriquecida com suco de beterraba com recheio de bananas em rodelas e 

outra com recheio de queijo.  Resultados: Na atividade com a partilha das 

frutas observou-se que 97% (n=34) das crianças participaram, sendo que 51% 

(n=17)  ingeriram pelo menos 3 tipos diferentes de frutas. Houve incentivo das 

crianças para que todos provassem a fruta que trouxe de sua casa. Na 

atividade com a oficina culinária verificou-se que 91% (n=31) das crianças 

participaram preparando e experimentando as tapiocas. Durante todas as duas 

atividades as crianças tiveram liberdade em escolher, provar ou não os 

alimentos. Conclusão: Verificou-se que as ações de EAN são efetivas se 

trabalhadas de forma lúdica com crianças auxiliando assim na formação de 

hábitos alimentares saudáveis, e prevenção de doenças crônicas. 
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Este estudo apresenta os resultados de um trabalho de conclusão de curso da 

especialização em saúde pública da escola de saúde pública de Minas Gerais. 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura que buscou mapear práticas 

educativas em saúde desenvolvidas para a abordagem da obesidade nos 

distintos contextos de educação em saúde. A busca pela literatura ocorreu na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nos meses de Junho e Julho de 2015. 

Utilizou-se para a coleta de dados a base Literatura Latino-Americana do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), no período de 2004 a 2014. 

Utilizaram-se os Descritores em Ciências da Saúde (DECS) educação em 

saúde e obesidade, sendo associados para a busca “educação em saúde” AND 

“obesidade”. Inicialmente, foram encontradas 54 publicações e, após a 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, a amostra final incluiu 11 

artigos. A maioria dos artigos selecionados foi publicada e realizada na 

América do Sul. Dos 11 artigos selecionados, oito referem-se a trabalhos 

realizados no Brasil; dois artigos foram realizados no Chile e somente um artigo 

selecionado foi realizado fora da América do Sul, no Irã, porém foi publicado 

em uma revista brasileira. Os artigos selecionados foram publicados entre os 

anos de 2006 e 2013. Os artigos analisados foram organizados em cinco 

categorias: (1) público alvo; (2) espaço no qual a intervenção foi realizada; (3) 



formato da intervenção; (4) área à qual a intervenção pertence; e (5) modelo de 

intervenção em educação em saúde utilizado. Os estudos analisados foram 

realizados com crianças/adolescentes e adultos, em escolas e espaços de 

atenção à saúde, de forma individual e/ou coletiva nas áreas de nutrição e 

atividade física e utilizaram na sua maioria modelo tradicional de educação em 

saúde. Somente dois estudos utilizaram o modelo dialógico de educação em 

saúde. As evidências mostraram que a maioria das práticas em educação em 

saúde que abordam o tratamento e/ou a prevenção da obesidade ainda é 

realizada focada na doença, utilizando o método tradicional de educação em 

saúde. Em contrapartida, manifestaram-se na literatura contribuições 

relevantes sobre a educação em saúde, já que o mapeamento mostrou 

inovações na área, com estratégias dialógicas que respeitam a autonomia das 

pessoas no processo de ressignificação dos modos de relacionar com a 

alimentação e com a prática de atividade física. 
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A educação alimentar e nutricional está associada à produção de informações 

que contribuam na tomada de decisão por escolhas alimentares saudáveis. 

Nesse sentido, palestras e oficinas culinárias são propostas de métodos 

educativos para a promoção da alimentação saudável. 

O objetivo desse trabalho foi promover a qualidade de vida para indivíduos com 

doença celíaca através de oficinas culinárias e palestras educativas. 

Trata-se de um estudo qualitativo, onde foram realizadas avaliações das 

oficinas culinárias e palestras, oferecidas a um grupo de pacientes celíacos 

participantes do projeto de extensão Pró-Celíacos, desenvolvido no 

Departamento de Nutrição e Saúde da Universidade Federal de Viçosa. 

A avaliação da satisfação foi realizada por meio de um formulário contendo 

uma escala hedônica estruturada de 5 (cinco) pontos, dispondo das opções de 

gostei muito, gostei, indiferente, desgostei e desgostei muito. Após cada 

atividade realizada, oficina culinária ou palestra, o formulário foi entregue aos 

participantes para que os mesmos a avaliassem. Foram realizadas 2 oficinas 



culinárias com os temas: “Preparações Rápidas” e “Oficina Culinária de 

Risoto”; e 2 palestras com os temas: “Doença Celíaca: convivendo com os 

desafios”, ministrada por uma nutricionista e “Desafios do paciente celíaco”, 

ministrada por um psicólogo. 

Foram obtidas 47 respostas distribuídas entre as atividades executadas. A 

oficina “Preparações Rápidas”, conquistou 100% (n=12) de respostas para a 

opção de gostei muito. A oficina intitulada “Oficina de Risoto” alcançou um 

resultado de 85,7 % (n=6) para a opção de gostei muito e 14,3% (n=1) para 

opção de gostei. No que tange a palestra nomeada de “Doença Celíaca: 

convivendo com os desafios” atingiu 91,7% (n=11) para a opção gostei muito, 

enquanto a opção gostei obteve 8,3% (n=1). A palestra “Desafios do paciente 

celíaco” contabilizou 68,8% (n=11) para a opção gostei muito ao passo que a 

opção gostei, obteve 31,2% (n=5).  As atividades receberam avaliação 

satisfatória, haja visto, a contabilização numérica das respostas onde apenas 

as opções de “gostei muito” e “gostei” foram assinaladas pelos participantes, as 

demais opções não receberam nenhum voto. 

Diante dos resultados é possível inferir que a prática de realização de oficinas e 

palestras que visam a educação alimentar e nutricional são ferramentas de 

grande valia para contribuir com a qualidade de vida do indivíduo celíaco. 
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Introdução: A alimentação durante a infância é importante para o crescimento e 

desenvolvimento e representa um dos principais fatores de prevenção de 

algumas doenças na fase adulta. Um estilo de vida saudável precisa ser 

introduzido, priorizando a formação de hábitos alimentares adequados 

mediante estratégias de educação nutricional. O conhecimento sobre 

alimentação adequada não se restringe ao ambiente escolar e a frequência 

com que os pais demonstram hábitos alimentares saudáveis pode estar 

associada à ingestão alimentar e ter implicações de longo prazo sobre o 

desenvolvimento do comportamento alimentar dos filhos. Objetivos: Realizar 

trabalhos de educação nutricional com pais de escolares como estratégia para 

garantir a continuidade das informações e conhecimento sobre alimentação e 

hábitos alimentares adequados. Metodologia: O trabalho de Educação 

Nutricional foi realizado durante o ano de 2016 com pais de alunos da 

educação infantil e do ensino fundamental I em três escolas municipais de São 

Gonçalo do Rio Abaixo - MG. Foi apresentada uma palestra em cada escola, A 

duração inicial prevista era de quarenta minutos. Foram apresentados dois 

quadros. Em um, com fundo vermelho, eram expostas embalagens de 

alimentos de grande aceitação pela população infantil e de baixo valor 

nutricional com as respectivas quantidades de sal, açúcar e gordura. Durante a 

apresentação desse quadro eram apresentadas as consequências para a 



saúde das crianças provocadas pelo uso excessivo desses alimentos.  No 

outro quadro, com fundo verde, eram expostos alimentos saudáveis, de baixo 

custo, utilizados na alimentação escolar, com suas propriedades nutricionais e 

os benefícios por eles proporcionados. A participação dos pais era sempre 

incentivada durante as apresentações para exposição de exemplos reais, 

proporcionando contextualização do tema e maior interesse no conteúdo. 

Resultados: As palestras foram ministradas para todos os pais presentes. O 

publico total estimado, nas três palestras, foi de cento e cinquenta pais. Em 

todas as escolas, as palestras ultrapassaram o tempo total previsto. Houve a 

necessidade, de dedicar mais tempo nas explicações sobre alimentos de baixo 

valor nutricional, devido ao grande interesse do público, que apresentou 

questionamentos bastante pertinentes. Os pais foram muito participativos, 

levantando questões a respeito de conteúdos veiculados pela mídia, que entra 

em contradição com o exposto. Observou-se que a maioria dos pais oferece 

grande quantidade de alimentos e baixo valor nutricional por influência de 

propagandas ou por falta de conhecimento. Observou-se pouco conhecimento 

dos pais sobre a composição dos alimentos apresentados e as consequências 

do consumo. foi revelado bastante falta de conhecimento sobre os benefícios 

dos alimentos saudáveis e as vantagens do consumo.  

De acordo com a direção das escolas, houve manifestação positiva dos pais 

sobre o trabalho apresentado, solicitando na agenda dos filhos mais trabalhos 

sobre alimentação saudável envolvendo a família, o que demonstra a aceitação 

e interesse dos pais em participar de atividades semelhantes. Conclusão: Há 

necessidade de atividades de educação nutricional com pais de alunos, diante 

das dúvidas a respeito desse tema, falta de conhecimento básico, aproveitando 

o grande interesse por parte desse público, tão importante na continuidade, 

fora da escola, das informações repassadas para os alunos. 
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Introdução: A aferição de dobras cutâneas é um método de baixo custo e 

fornece informações sobre o padrão de distribuição do tecido adiposo 

subcutâneo pelas diferentes regiões do corpo, além permitir a estimativa do 

percentual de gordura corporal. Além disso, os estudos evidenciam melhor 

distribuição da gordura corporal nos indivíduos fisicamente ativos, o que torna o 

exercício físico importante na prevenção de doenças relacionadas à obesidade. 

Objetivo: Analisar o efeito de um programa de exercícios físicos combinados 

sobre a gordura subcutânea em universitárias de uma instituição pública de 

ensino superior. Metodologia: Estudo de intervenção realizado com 

universitárias de uma instituição pública de ensino superior no ano de 2016 e 

que aceitaram participar do estudo mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Para avaliação da gordura subcutânea, 

aferiu-se as dobras cutâneas supra ilíaca, abdominal, tricipital, bicipital, 

subescapular, peitoral e coxa, de acordo com a International Society for the 

Advancement of Kinanthropometry, utilizado-se adipômetro. Cada medida foi 

aferida em duplicata e uma terceira medida foi realizada quando a diferença 

entre as duas primeiras foi maior que 2,5 milímetros. Utilizou-se a média das 



medias aferidas. As universitárias foram então submetidas ao programa de 

exercícios físicos combinados por oito semanas e após este, as medidas de 

dobras cutâneas foram novamente aferidas. Utilizou-se o teste Wilcoxon para 

mensurar o impacto da intervenção e o programa estatístico SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) versão 20.0, adotando a igual a 0,05. O 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de Viçosa sob número de parecer 1.447.278. Resultados: 

Avaliou-se 61 estudantes do sexo feminino, com idade entre 18 e 25 anos. 

Observou-se redução da gordura subcutânea em todas as regiões corporais 

avaliadas (p<0,001) após o programa de exercícios físicos combinados por oito 

semanas. Conclusão: O programa de exercícios físicos combinados atuou 

sobre gordura subcutânea, promovendo efeitos positivos no controle e melhoria 

da composição corporal em universitárias. 

Agradecimentos: CAPES, FAPEMIG, CNPq, PPGCN 
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Introdução: Sal de adição e condimentos industrializados são as principais 

fontes de sódio da alimentação brasileira. Além disso, o incremento de 

alimentos ultraprocessados contribui ainda para a piora do perfil nutricional da 

dieta de adultos em 20%. Por outro lado, há evidências que uma dieta rica em 

frutas e hortaliças contribui para a prevenção de desfechos crônicos de saúde 

e seus fatores de risco. Desta forma, a promoção da saúde é uma potente 

ferramenta de educação alimentar e nutricional e pode contribuir para a 

redução do consumo de sal e de condimentos à base de sal. Objetivo: Avaliar a 

efetividade de um programa de saúde mHealth sobre o uso de condimentos 

industrializados em adultos de uma instituição de ensino de Vitória/ES. Método: 

Estudo de intervenção realizado com adultos, de 20 a 59 anos de idade, de 

uma instituição federal de ensino. Os participantes foram contatados por 

exposição ao banner, convite face to face e mídia eletrônica. Todos os 

participantes responderam a questionário sobre saúde, alimentação, uso de 

condimentos e hábitos alimentares, bem como foram realizados exames 

antropométricos e medidas de pressão arterial. Os entrevistadores foram 

treinados para realização de entrevistas e exames, usando protocolo já 



estabelecido. A pressão arterial (PA) foi aferida três vezes, com intervalo de 

dois minutos, após repouso de cinco minutos. Em seguida, os participantes 

foram alocados por sorteio simples em dois grupos: intervenção e controle. O 

grupo intervenção recebeu ações educativas mHealth, com mensagens e 

vídeos sobre alimentação saudável, dentre elas estavam opções de substitutos 

de sal e preparação de receitas saudáveis, durante 3 meses. Os dados foram 

coletados antes e após as ações educativas mHealth, usando mesmo 

protocolo. Para análise dos dados foram utilizados os testes estatísticos 

Kolmogorov sminorv, Fischer, teste t Student, T pareado, Mann-Whitney, Qui 

quadrado, McNemar  e Equação Estimada Generalizada foram aplicados no 

SPSS 23, apropriados para a comparação entre os grupos no tempo com nível 

de significância de 5%. Este projeto foi aprovado no Comitê de Ética em 

Pesquisa sob número 1.789.812/2016 e todos os participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  Resultados: Participaram 100 

pessoas em cada grupo. Na linha de base, não foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas nas variáveis socioeconômicas, antropométricas, 

de saúde e nas práticas alimentares entre os grupos. Após as ações mHealth, 

foi observada no grupo intervenção, redução significativa da frequência do uso 

de caldo pronto (p< 0,001) e da PA sistólica (-2,4 ± 1,2 mmHg, p = 0,002) e 

diastólica (-1,4 ± 0,9 mmHg, p = 0,048). No grupo controle foi observado 

aumento do consumo diário de legumes e verduras (p = 0,006). Conclusão: 

Houve redução do uso diário de condimentos industrializados no grupo 

intervenção, porém não se pode atribuir esse efeito somente à intervenção, 

pois o mesmo foi perdido quando comparado com o grupo controle no tempo. 
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Introdução: Fontes secundárias de informação estão sendo utilizadas para 

realizar mensurações do ambiente alimentar comunitário. Entretanto, tais 

fontes necessitam ser analisadas quanto sua qualidade para diminuir erros e 

melhorar a aferição nas pesquisas. Objetivo: elaborar um banco de dados de 

estabelecimentos que vendem alimentos em uma cidade brasileira de grande 

porte por meio de duas fontes de informações secundárias e conferência 

virtual, assim como, avaliar a concordância entre as duas fontes de dados. 

Métodos: para a construção deste banco de dados, foram solicitadas para a 

secretaria Estadual e Municipal as informações de endereço e a Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) de 12 tipos de estabelecimentos 



de venda de alimentos da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Os 

estabelecimentos que não eram comuns entre os dois bancos de dados foram 

verificados na base do Google Street View. O banco de dados final foi 

composto pelos estabelecimentos verificados virtualmente e os 

estabelecimentos existentes nos dois bancos secundários. Resultados: o banco 

de dados final contou com 15.401 pontos de venda de alimentos, sendo os 

mais prevalentes as lanchonetes (25,51%), restaurantes (24,76%) e bares 

(18,62%). Ao comparar as duas fontes de dados, observou-se que o Banco 

Estadual apresentou maior quantidade de informação de todos os 

estabelecimentos avaliados (17.103 vs. 10.192) em relação ao Banco 

Municipal, além de apresentar maior concordância com a base de dados do 

Google Street View (63% vs. 54% de estabelecimentos existentes). Em relação 

a um indicador complexo territorial de vulnerabilidade, o Banco Estadual 

possuiu pior qualidade à medida que a vulnerabilidade se elevava, enquanto 

para o Banco Municipal não foi encontrada a mesma correlação, se mantendo 

constante. Conclusão: com a metodologia proposta foi possível construir um 

banco de maior confiabilidade englobando os 12 tipos de estabelecimentos de 

venda de alimentos pela cidade, mostrando que a junção de informações 

constitui uma alternativa viável para a melhora dos bancos de informações 

secundários. O Banco Estadual revelou-se mais completo, mas não possibilitou 

a exclusão da necessidade de utilizar mais de uma fonte de dados, 

principalmente em territórios da cidade de maior vulnerabilidade. 
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Introdução: Informações e conteúdos na área de Saúde e Nutrição são uma 

das demandas de maior interesse da mídia na atualidade. Instituído em 2009, o 

programa de rádio Nutrisanas – A saúde do seu dia, tem se tornado uma 

referência em mídia produzida com a temática Saúde e Nutrição Humana. O 

programa é veiculado por uma emissora universitária, a Rádio UFMG 

Educativa 104,5 FM, e inova ao constituir-se como um caminho alternativo à 

grande mídia patrocinada por interesses comerciais, sendo desenvolvido para 

utilizar o conhecimento acadêmico na construção de uma fonte segura e 

confiável de informações em Nutrição e Saúde. O programa, produto de um 

projeto de extensão, alinha-se com os pressupostos das Políticas de 

Segurança Alimentar e Nutricional vigentes no país. Objetivo: Divulgar a 

produção de uma série anual de programas com conteúdos alinhados ao 

Calendário da Saúde, do Ministério da Saúde, permeado pelo objeto 

Alimentação e Nutrição, visando atingir o senso crítico do ouvinte nos assuntos 

referentes aos hábitos de vida saudável. Método: Trata-se de uma série de 

programetes de 2 a 3 minutos veiculados diariamente pela rádio de segunda à 

sexta-feira, às 11:45h. Para tanto, são desenvolvidas as seguintes atividades: 



1) Planejamento semestral dos conteúdos do programa. 2) Pesquisa 

sistemática dos temas, através da consulta a materiais didáticos e artigos 

científicos disponíveis; 3) Formulação de pautas escritas e produzidas 

adaptando o conteúdo científico para a linguagem radiofônica. 4) Gravação e 

edição dos programas, realizada nos estúdios da Rádio UFMG Educativa 

semanalmente. Resultados: Na temporada de 2018, foram produzidos e 

veiculados 180 programas inéditos, dos quais 38,2% contemplam conteúdos da 

área de Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN), 36,4% correspondem à 

Saúde Pública, 15,5% Nutrição Clínica e 9,9% outras áreas temáticas. Foram 

elaborados conteúdos especiais de acordo com o Calendário da Saúde e 

também relativos as datas comemorativas, eventos e atualidades, abordando-

se Nutrição e Saúde. Destacou-se a série especial da Copa do Mundo de 2018, 

com 32 programas que apresentaram de forma inusitada, histórias do futebol, 

cultura, hábitos alimentares e culinários acerca dos países envolvidos. 

Conclusão: A produção de um programa no ambiente de uma rádio educativa, 

confere fundamental importância para eliminar os vieses comerciais e 

interesses industriais e corporativos que permeiam a Alimentação e Nutrição. A 

manutenção de nove temporadas seguidas, evidencia maturidade e 

consolidação da metodologia utilizada, desde a estruturação dos conteúdos até 

a sua difusão, com impactos na geração de conhecimento para a comunidade 

acadêmica e toda sociedade civil. O poder de alcance do rádio e de suas 

interfaces na rede mundial de computadores, torna Nutrisanas um veículo com 

impacto relevante e com robustez suficiente para a divulgação e replicação de 

informações que incentivem e auxiliem na adoção de hábitos de vida saudável 

por sua comunidade de ouvintes. 
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A palavra adolescente é derivada do latim adole¯scere que significa crescer, 

amadurecer, tornar-se adulto. É uma fase especial do ser humano, que 

provoca alterações corporais caracterizadas por impulsos do desenvolvimento 

físico, sexual e psicossocial. As diversas transformações ocorridas neste ciclo 

da vida impõem ao indivíduo uma nova maneira de perceber e avaliar seu 

corpo, instituindo em si a construção de uma nova imagem corporal. 

Normalmente, a nova imagem que é estabelecida associa-se às influências 

midiáticas e sociais, tornando-se as principais causas que contribuem para o 

aumento da insatisfação corporal, predispondo os indivíduos a práticas 

alimentares muitas vezes inadequadas, impactando diretamente seu estado 

nutricional. Assim, os adolescentes devem ser acompanhados regularmente 

por nutricionistas e outros profissionais, prevenindo danos e agravos a sua 

saúde. Objetivou-se avaliar o estado nutricional antropométrico de 

adolescentes praticantes de musculação do município de Lavras-MG, utilizando 

o índice de massa corporal por idade (IMC/Idade), somatório de dobras 



cutâneas tricipital e subescapular (SDCTS) e a Circunferência da Cintura (CC). 

Realizou-se visitas em 7 academias da cidade, avaliando adolescentes com 

idade entre 12 e 19 anos. Realizou-se aferições de peso e altura para 

determinação do IMC classificando-o de acordo com a proposta da 

Organização Mundial de Saúde (2007), onde percentis < 3 caracteriza baixo 

IMC para idade; percentis maior ou igual 3 e < 85 eutrofia; percentis maior ou 

igual 85 e < 97 sobrepeso e percentis maior ou igual 97 obesidade. O SDCTS 

foi utilizado para avaliar a composição corporal, classificando-o de acordo com 

os percentis propostos por Frisancho (1990), sendo os valores menores que 

percentil 10 indicam situação de desnutrição; entre percentil 10 e percentil 25 

indicam risco de desnutrição; entre percentil 25 e percentil 75 indicam eutrofia; 

entre percentil 75 e 85 caracterizam risco de sobrepeso; entre percentil 85 e 

percentil 90 caracterizam sobrepeso e valores acima de percentil 90 indicam 

quadro de obesidade. Foi aferida a circunferência da cintura seguindo a 

padronização e classificação de Taylor et al. (2000), que estabeleceram o 

percentil 80 como ponto de corte para identificar excesso de adiposidade 

abdominal. A análise dos dados foi realizada empregando-se o software R. 

Foram avaliados 64 adolescentes, com idade modal de 18,49 anos, sendo 47% 

do sexo masculino e 53% feminino. Em relação ao IMC por idade, 70% dos 

adolescentes estavam eutróficos, enquanto 30% com sobrepeso. Em relação 

ao SDCTS 65,62% com eutrofia, 14,06% com risco de sobrepeso, 6,25% 

sobrepeso e 4,69% com obesidade, podendo indicar que alguns dos 

classificados com excesso de peso pelo IMC por idade apresentem importante 

conteúdo de massa muscular. Já na classificação da circunferência da cintura, 

a maioria (92%) não apresentou excesso de adiposidade abdominal e somente 

8% estavam com excesso de adiposidade abdominal. Conclui-se que a 

população estudada é formada por indivíduos predominantemente eutróficos, 

porém com importante número de adolescentes com excesso de adiposidade. 

Todavia, esse público apresentou-se com baixo risco de desenvolvimento de 

dislipidemias, hiperinsulinemia e doenças associadas, devido ao pequeno 

número de indivíduos com excesso de adiposidade abdominal. 
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Introdução: O estilo de vida moderno e predominante tende a se caracterizar 

pelo sedentarismo e alimentação desbalanceada, o que contribui para o 

aumento da prevalência de obesidade e comorbidades. O desequilíbrio 

nutricional, assim como, o perfil antropométrico reflete-se na qualidade de vida, 

prejudicando o rendimento do indivíduo, sua própria empregabilidade, além de 

um sentimento geral de frustração, com impacto no bem-estar psicológico e 

sobre a motivação do indivíduo.  Desta forma, o rastreamento de riscos, a 

nutrição adequada e orientações nutricionais fazem-se necessárias e 



possibilitam inúmeros benefícios, uma vez que determinam a saúde e, 

consequentemente, todas as demais variáveis. Objetivo: Traçar o perfil 

antropométrico dos indivíduos participantes do IV Encontro de Qualidade de 

Vida, nos três campi pertencentes à Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-

MG). Métodos: Nos meses de agosto, setembro e outubro de 2018 foi realizado 

o IV Encontro de Qualidade de Vida e Promoção à Saúde da UNIFAL-MG nos 

três campi (Varginha, Poços de Caldas e Alfenas). Houve a colaboração de 

discentes dos cursos de Nutrição, Fisioterapia e Medicina, além da participação 

de integrantes da Comissão de Qualidade de Vida no Trabalho. O evento fez 

parte de um Programa de Qualidade de Vida já instituído na Universidade. 

Foram coletados pelas discentes do curso de Nutrição, os dados 

antropométricos (peso, estatura e perímetro da cintura), e a partir destes, 

avaliou-se o estado nutricional por meio do Índice de Massa Corporal (IMC) e a 

Relação Cintura/Estatura (RCE). Para classificação do estado nutricional foram 

utilizados os pontos de corte propostos pela World Health Organization. Trata-

se de um estudo descritivo e as análises estatísticas foram realizadas com 

auxílio do software SPSS, com aplicação dos testes Kolmogorov-Smirnov e 

One-way ANOVA. Resultados: Participaram dos três encontros 74 indivíduos, 

sendo 44,6% (n=33) do Campus de Varginha, 28,4% (n=21) do Campus de 

Poços de Caldas e 27,0% (n=20) do Campus de Alfenas. Em relação ao sexo, 

a amostra estudada se constituiu de 60,8% (n=45) do sexo feminino. Já no que 

diz respeito à ocupação, 36,5% (n = 27) eram estudantes, 36,5% (n = 27) eram 

servidores e 27% (n = 20) eram terceirizados, com média de idade de 34,6 ± 

12,1 anos. Quanto à avaliação antropométrica, a média do perímetro da cintura 

foi de 83,4 ± 12,8 cm, do IMC 25,6 ± 4,6 kg/m2 e da RCE 0,50 ± 0,07. Em 

relação à avaliação do estado nutricional, 52,7% (n = 39) foram classificados 

como eutróficos e 47,3% (n = 35) apresentaram excesso de peso corporal. Não 

houve diferença estatística das variáveis antropométricas avaliadas quando 

comparado os participantes dos três campi da UNIFAL-MG (p>0,05). 

Conclusão: O estudo permitiu concluir que aproximadamente metade da 

amostra apresentou excesso de peso corporal. Logo, conclui-se que é 

essencial a detecção de riscos e, ainda o desenvolvimento de ações e 

programas educativos de intervenção alimentar e nutricional, que visem à 

promoção de saúde, hábitos saudáveis e melhorias no estado de saúde dos 

indivíduos, para assegurar uma melhor qualidade de vida e melhorias no perfil 

nutricional. 
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Introdução: O estilo de vida moderno, caracterizado pela multiplicidade de 

tarefas, incluindo a conciliação entre estudo e trabalho; e pelo aumento do 

consumo alimentar fora do lar e das prevalências de inatividade física, tem 

contribuído significativamente para as prevalências crescentes de excesso de 

peso em diferentes grupos populacionais. O excesso de peso configura dentre 

os fatores de risco centrais para o desenvolvimento as doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), responsáveis por aproximadamente 70% dos óbitos no 

Brasil. 

Objetivo: Analisar o estado nutricional de universitários da área da saúde de 

uma faculdade particular de Belo Horizonte/MG. 

Métodos: Trata-se de um estudo transversal, desenvolvido em maio de 2017. 

Foram avaliados 300 universitários matriculados no turno da noite em cursos 

de graduação e tecnólogos do Campus Saúde da Faculdade Pitágoras. Dados 



socioeconômicos, hábitos de vida, consumo alimentar e antropométricos (peso 

e altura, para cálculo do Índice de Massa Corporal – IMC; e circunferência da 

cintura – CC) foram coletados por acadêmicos do curso de Nutrição 

devidamente capacitados. Realizou-se análise descritiva dos dados, com 

apresentação de médias e frequências, além do teste Qui Quadro de Pearson 

(p<0,05). 

Resultados: A média de idade dos universitários foi de 26,8 anos (mínima: 17; 

máxima: 58), sendo a maioria do sexo feminino (87,3%) e acadêmicos do curso 

de Farmácia (32,7%), seguido de Enfermagem (19,0%), Biomedicina (18,0%) e 

outros, como Nutrição, Odontologia e Fisioterapia (30,3%). Dos entrevistados, 

55,1% estavam no 1º ao 3º período de seus respectivos cursos, 25,0% no 4º 

ao 6º, e 19,9% no 7º ao 10º. Sobre a jornada de trabalho, 19,2% trabalhavam 

cerca de 30 horas/semana e 69,5% 40 horas/semana ou mais. Dois terços não 

praticavam atividade física regularmente (68,3%). A eutrofia foi constatada 

entre 54,2% dos estudantes. Logo, 45,8% dos avaliados apresentavam desvios 

nutricionais, incluindo baixo peso (5,0%), sobrepeso (26,4%) e obesidade 

(14,4%). O risco elevado de complicações metabólicas associadas à obesidade 

avaliado pela CC foi constatado em 18,7% dos estudantes, e o risco muito 

elevado em 13,6%. As prevalências de excesso de peso (sobrepeso e 

obesidade) foram maiores conforme a idade dos estudantes (<20 anos: 23,4%; 

20-<30: 39,1%; 30-<40: 55,6%; 40-<50: 55,6%; e 50-60: 100,0% - p=0,007). 

Ademais, universitários que estavam em períodos mais avançados dos cursos 

apresentaram prevalências superiores de excesso de peso (1º-3º: 34,0%; 4º-6º: 

48,6%; e 7º-10º: 50,8% - p=0,024) e de risco de complicações metabólicas 

segundo a CC (1º-3º: 25,3%; 4º-6º: 39,7%; e 7º-10º: 42,4% - p=0,018). 

Conclusão: Prevalências preocupantes de excesso de peso e de risco de 

complicações metabólicas relacionadas ao excesso de gordura abdominal 

foram verificadas entre os estudantes universitários. Considerando que tanto o 

excesso de peso quanto a CC aumentada são fatores de risco modificáveis 

para DCNT, a realização de ações que promovam mudanças nos estilos de 

vida desses universitários é fundamental. Estas, podem incluir, por exemplo, o 

incentivo a formas de deslocamento e de lazer mais ativas, além da adoção de 

práticas alimentares mais saudáveis e conscientes por meio de ações de 

educação alimentar e nutricional, associadas a intervenções no ambiente 

alimentar na faculdade. 
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Introdução. O aleitamento materno é fundamental para o crescimento e 

desenvolvimento da criança. Estado nutricional e aleitamento materno estão 

intimamente relacionados. A Organização Mundial da Saúde recomenda 

aleitamento materno por dois anos ou mais, sendo exclusivo nos primeiros seis 

meses. Estudos apontam que o aleitamento materno é fator de proteção tanto 

para a desnutrição quanto para a obesidade. Objetivo. Associar o estado 

nutricional do pré-escolar com o aleitamento materno e desmame. Métodos. 

Trata-se de um estudo transversal descritivo, realizado com base em um 

questionário aplicado aos pais das crianças e aferição do peso e o 

comprimento, obtendo os índices antropométricos, IMC/I, P/E, E/I e P/I, 

utilizando as referencias da OMS (WHO, 2007), foi utilizado para análise o 

programa Microsoft Office Excel 2010, SPSS versão 21.0 (Ic, USA. 1990). Para 

associação entre variáveis foi utilizado o teste de Coeficiente de Correlação 

Linear de Spearman. Para critérios de decisão estatística, foi considerado o 

in¬tervalo de confiança (IC) de 95% (p<0,05). A amostra foi composta por 75 

crianças, 45 do sexo feminino e 30 do sexo masculino. Deste universo, 2,7% 

(n=2) tinham faixa etária de 7 a 12 meses, entre 12,1 a 24 meses, 26,6 % 



(n=20) e 24,1 a 60 meses, 70,7% (n=53). Resultados. Para o índice P/I 

observou-se peso adequado para a idade em 88% (n=66) das crianças, no E/I 

foi de 89,3 % (n=67). Já em relação ao índice IMC/I o risco de sobrepeso foi de 

54,6% (n=51), sobrepeso 10,7% (n=8) e no índice P/E foi de 72% (n=54) para 

risco de sobrepeso e 14,7% (n=11) com sobrepeso.  Com relação ao 

aleitamento materno 92% (n=69) das crianças receberam aleitamento materno. 

Correlacionando a variável aleitamento materno com os índices 

antropométricos observou-se que não houve correlação P/I(r=-0,173), E/I (r=-

0,066), P/E (r=0,033) e IMC/I (r=0,080). Não houve diferenças estatisticamente 

significantes na associação entre aleitamento materno e os índices 

antropométricos P/I (p=0,138), E/I (p=0,575), P/E (p=0,778), IMC/I (p=0,497). O 

desmame ocorreu com maior frequência nas faixas etárias de seis a doze 

meses 34,7% (n=26) e após doze meses 28% (n=21), já o desmame precoce 

ocorreu na frequência de 14,7% (n=11). Os índices antropométricos não 

correlacionaram com a idade de desmame, P/I(r = -0,063), E/I (r=0,014), P/E 

(r= -0,101) e IMC/I (r= -0,026). Não houve diferença estatística significante dos 

índices antropométricos com a idade de desmame, P/I (p=0,593), E/I (p=0,902), 

IMC/I (p=0,826) e E/I (p=0,966). Conclusão. Foram encontrados índices 

significantes de risco de sobrepeso na analise geral da amostra. Considerando 

que o IMC/I e P/E são os índices que melhor expressam o excesso de peso, 

chama a atenção para o risco da maioria das crianças. Não houve 

comprovação do estado nutricional com aleitamento materno e desmame. 

Porém, os resultados podem contribuir para a saúde de crianças, possibilitando 

o planejamento de politicas publicas e reeducação alimentar mais eficazes. 
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INTRODUÇÃO 

O crescimento e o desenvolvimento infantil são influenciados por fatores 

genéticos, ambientais e comportamentais, tornando a criança vulnerável a 

diversos agravos nutricionais (MIRANDA, 2011). No Brasil, evidencia-se a 

crescente prevalência do excesso de peso, o declínio do déficit do peso 

corporal em crianças de 0 a 59 meses (BRASIL, 2009) e a elevada magnitude 

do baixo peso nascer em recém-nascidos (VELOSO, 2013). Diante dos 

prejuízos que o excesso e o baixo peso corporal podem ocasionar na saúde 

das crianças e ao longo da vida é essencial conhecer suas prevalências e 

compreender os seus possíveis determinantes.  

OBJETIVO 

Investigar as prevalências e os fatores associados à desnutrição, ao excesso 

de peso e ao baixo peso ao nascer em crianças menores de dois anos de 

idade. 

MÉTODOS 

Estudo transversal com 143 crianças assistidas em quatro Unidades Básicas 

de Saúde, em São Luís (MA). Aplicou-se um formulário com as mães ou 



responsáveis pelo cuidado com a saúde das crianças para a coleta de dados 

socioeconômicos, demográficos, antropométricos e de aleitamento materno 

exclusivo. Avaliou-se o estado nutricional pelos índices antropométricos 

peso/idade, peso/estatura, índice de massa corpórea/idade e estatura/idade, 

em escore Z, segundo o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN) (BRASIL, 2011). Considerou-se com baixo peso ao nascer as 

crianças que nasceram com menos de 2.500g (OMS, 1995). O Teste Exato de 

Fischer verificou a associação entre as variáveis. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Maranhão, sob o 

parecer consubstanciado número 1.284.451/2015 e todos os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

RESULTADOS: 

Pelo índice peso para estatura 3,7% das crianças estavam com déficit 

nutricional e 14,9% com excesso de peso. Pelo índice de massa corpórea, 

76,8% do grupo apresentou excesso de peso e pelo índice estatura para idade 

não havia desnutrição pregressa. A prevalência de baixo peso ao nascer foi de 

5,8%, sendo este mais predominante nas crianças de cor negra (42,9%) e 

naquelas cujos chefes de família eram outros, que nãos seus pais ou avós 

(27,3%). 

CONCLUSÕES 

A elevada prevalência de excesso de peso nas crianças com menos de dois 

anos de idade e do baixo peso ao nascer em recém-nascidos ratificam a 

importância da implementação e do monitoramento contínuos da Vigilância 

Alimentar e Nutricional na infância e na gestação, no âmbito da Atenção 

Primária em Saúde. Desse modo será possível contribuir para o enfrentamento 

e a prevenção desses agravos nutricionais precocemente nas crianças. 
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Introdução: Os transtornos alimentares (TA) são doenças cujos sintomas 

aparecem inicialmente na infância e na adolescência. Os acometidos por essas 

patologias têm por característica, preocupação excessiva com o peso, 

alterações no comportamento alimentar e distorção da imagem corporal, 

levando a danos na saúde. Atualmente, a sociedade e a mídia impõem o 

padrão de corpo magro e definido como sinônimo de beleza e saúde, criando 

frustração e baixa autoestima naqueles que não se encaixam no “padrão”, o 

que pode desencadear em transtorno alimentar. Objetivo: Avaliar o estado 

nutricional e triagem para transtorno alimentar em adolescente, segundo o 

sexo. Métodos: Trata-se de um estudo transversal realizado com adolescentes 

de um colégio de aplicação entre os anos de 2015 a 2018. Aferiu-se peso e 

estatura para avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC) (WHO, 2007). A 

triagem para o transtorno alimentar foi realizada com auxílio do questionário 

Eating Attitudes Test 26 (EAT-26); adolescentes que pontuaram acima de 20 

foram considerados com risco para TA. Os dados foram analisados no 



Statistical Package for the Social Sciences for Windows (SPSS) versão 20.0, 

adotando nível de significância para p<0,05. O projeto obteve aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Viçosa (nº 1.852.326).  Resultados: Foram avaliados 403 adolescentes, destes 

50,1% (n=202) do sexo feminino, 1,7% (n=7) com baixo peso e 15,9% (n=64) 

com excesso de peso. Houve associação entre sexo e estado nutricional 

(p=0,04), sendo o excesso de peso mais prevalente nos meninos 11,2% 

(n=42). A triagem positiva pelo EAT foi identificada em 11,4% (n=46) dos 

adolescentes, sendo maior entre as meninas 8,6% (n=35) (p<0,01). Conclusão: 

Estudos que realizam triagem para transtorno alimentar possibilitam rastrear 

comportamentos nem sempre relatados em ambulatório, geralmente por 

constrangimento. A insatisfação corporal, influenciada pela mídia, família e 

amigos pode aumentar o risco de transtorno alimentar, principalmente nos 

adolescentes do sexo feminino. Apoio: CAPES, FAPEMIG e CNPq. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - SAÚDE COLETIVA 

 

 

ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM FEIRAS 

DE CIÊNCIAS EM ESCOLAS DO CAMPO DE RAUL SOARES/MG 

 

 

Rose Aline Da Silveira Viana (srosealine@yahoo.com.br) 

Fábio Júnio Viana Da Silveira (fabiotico19@hotmail.com) 

José Antônio Da Silveira Viana (nego2008silveira@hotmail.com) 

 

 

 

 

 

A escola é um local pertinente para o desenvolvimento de ações de promoção 

a saúde, pelo alcance de grande parte da população e oportuno para formação 

de cidadãos críticos e autônomos no controle de sua situação de saúde e 

qualidade de vida. Vale destacar neste contexto o incentivo a uma alimentação 

saudável, sendo uma das finalidades do projeto de educação alimentar e 

nutricional (EAN) produzido por nutricionistas do Programa Nacional de 

Alimentar Escolar (PNAE) em conjunto com o setor de pedagogia das escolas. 

E as feiras de ciências por serem populares, convidativas e por possibilitar a 

divulgação científica e aquisição de conhecimentos de forma mais descontraída 

e divertida podem ser aplicadas a estes projetos. O objetivo foi conhecer as 

estratégias/metodologias mais utilizadas em feiras de ciências com o tema de 

EAN e alimentação saudável pelos professores de escolas do campo de Raul 

Soares/MG entre os anos de 2016 e 2018 e seus efeitos no consumo alimentar 

dos alunos dentro da escola. Trata-se de um estudo retrospectivo com 

participação de cinco escolas do campo do município de Raul Soares/MG, por 

meio da utilização de um questionário semiestrurado com questões objetivas e 

discursivas sobre a escolha do tema para feira de ciências. Foi observado que 

todas as escolas trabalharam o tema em algum dos três anos ou em mais de 



um, utilizando propostas do projeto de EAN. Em relação às 

estratégias/metodologias 80% utilizaram livros de literatura e o Guia Alimentar 

para população Brasileira; 100% receitas/oficinas, pirâmide alimentar, 

desenhos e pinturas e redação; 40% teatro; 20% dança e bingo; e 60% jogos. 

Os responsáveis ainda foram questionados se a escola observou alguma 

mudança no comportamento alimentar dos alunos após a realização das 

atividades sobre alimentação saudável e outros assuntos abordados no projeto, 

tendo 100% observado melhorias em relação à adesão ao cardápio das 

refeições fornecidas pela escola e ao lanche levado de casa. Nesse sentido, 

acredita-se que tanto os projetos de EAN quanto a escolha dos temas 

abordados neles para as feiras de ciências possam ser estratégias eficazes 

para incentivar a alimentação saudável não apenas dos alunos, mas ainda dos 

familiares, visto que houve melhoria na qualidade do lanche levado de casa. 
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Introdução: Uma das causas da expressiva transição nutricional que vem 

ocorrendo no Brasil é o hábito de assistir televisão (TV), que está associado ao 

excesso de peso e doenças crônicas não-transmissíveis, tanto pela 

característica sedentária dessa atividade quanto pela exposição à publicidade 

de alimentos não saudáveis. Essa exposição, que pode ser prolongada ou 

aguda, é capaz de influenciar as escolhas alimentares de indivíduos em todas 

as faixas etárias. Políticas de regulação dessa publicidade fazem-se 

necessárias, assim como o monitoramento dessa exposição. Nesse contexto, 

surge a Rede Internacional para Pesquisa, Monitoramento e Ações de Apoio 

para Alimentação e Obesidade/Doenças Crônicas Não-Transmissíveis 

(International Network for Food and Obesity/Non-communicable Diseases 

(NCDs) Research, Monitoring and Action Support - INFORMAS), que visa 



promover um ambiente alimentar saudável. Objetivo: Analisar e monitorar a 

extensão e natureza das estratégias de marketing, ofertas e apelos da 

publicidade de alimentos e bebidas nos três principais canais da televisão 

aberta brasileira de acordo com o protocolo do INFORMAS. Metodologia: 

Estudo transversal no qual a programação dos três principais canais da TV 

aberta (Globo, SBT e Record) foi gravada em oito dias não consecutivos de 

abril de 2018, das 6h às 00h. Por meio de um questionário eletrônico baseado 

no protocolo do INFORMAS, as informações de cada peça publicitária foram 

coletadas. Após a extração dos dados, as peças de alimentos e bebidas foram 

categorizadas de acordo com o sistema NOVA de classificação de alimentos. 

Resultados: Foram identificadas 7.991 propagandas, sendo 11,05% 

propagandas específicas de alimentos ou bebidas. Quando aplicado o sistema 

NOVA, 90,77% das propagandas continham pelo menos um alimento 

ultraprocessado, sendo que refrigerantes (28,90%), bebidas alcóolicas 

(14,23%) e restaurantes de fast food (13,80%) foram os produtos mais 

anunciados. Quanto ao poder da publicidade de alimentos ultraprocessados, 

54,77% empregaram alguma estratégia de marketing. As estratégias mais 

utilizadas em alimentos ultraprocessados foram a atuação de celebridade não 

esportiva (18,23%), uso de personagem da marca (14,55%) e ligação com 

evento esportivo (14,52%). Além disso, 27,65% das peças publicitárias de 

alimentos ultraprocessados ofertaram algum tipo de prêmio, 10,16% 

ofereceram desconto no preço, 8,96% realizaram concursos ou sorteios e 

7,97% promoveram a ideia de edição limitada. Por fim, 77,38% das 

propagandas de alimentos ultraprocessados alegaram algum benefício do 

produto; as alegações mais utilizadas foram exaltação das características 

sensoriais (57,25%), sugestão de que o produto é ideal para crianças ou toda a 

família (18,04%) e alegação de ser um lançamento da marca (14,02%). 

Conclusão: Os resultados mostram que a publicidade de alimentos na TV 

aberta brasileira é marcada por alimentos ultraprocessados considerados não 

saudáveis, com o emprego de estratégias de marketing, ofertas de prêmios e 

alegações do produto que atraem o consumidor, favorecendo hábitos 

alimentares não saudáveis. 
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Introdução: A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) se conceitua como um 

objeto de ação multiprofissional e transdisciplinar, em que o conhecimento e o 

aprendizado propõem-se a desenvolver a autonomia e a voluntariedade ante 

os hábitos alimentares saudáveis, fazendo o uso de recursos e abordagens 

educacionais ativas e problematizadoras. Por isso, a busca e construção de 

estratégias que auxiliem e motivem os educandos tornam-se necessárias. 

Sendo assim, as ferramentas de apoio pedagógico são essenciais na EAN por 



auxiliarem na melhor compreensão de temas tratados. Dessa forma, é possível 

planejar e realizar atividades que envolvam a educação alimentar e nutricional 

e, consequentemente, promover hábitos mais saudáveis, melhorando a 

qualidade de vida da população. Neste contexto, o Programa de Educação 

Tutorial (PET) do curso de Nutrição da Universidade Federal de Alfenas 

(UNIFAL-MG) criou materiais de caráter educativo para auxiliar no projeto de 

extensão denominado NutriCompartilha, desenvolvido em um ESF do 

município de Alfenas. Objetivos: Construção de materiais educativos que 

auxiliem na educação nutricional em grupo, facilitando o processo de 

aprendizagem e propiciando uma maior integração, sobre o tema de 

alimentação saudável. Métodos: Para elaborar os materiais, os integrantes do 

grupo PET - Nutrição se reuniram na universidade e, com base nas demandas 

apresentadas pelos participantes do projeto de extensão, confeccionaram as 

ferramentas de educação nutricional. Para isso, utilizaram materiais de 

papelaria e impressões com designs próprios para desenvolver uma balança, 

jogo de amarelinha, cardápio semanal, tabela com frutas e hortaliças do mês, 

livros de receitas saudáveis, acessíveis e práticas, panfletos e cartazes  que 

foram distribuídos aos participantes, como forma de incentivo às práticas 

alimentares saudáveis. Resultados: Com a utilização das ferramentas de 

Educação Nutricional houve enriquecimento de informações e melhora na 

adesão dos participantes ao projeto. Desse modo, os materiais entregues 

auxiliaram na promoção de conhecimento nutricional tanto para os 

participantes do projeto quanto para seus familiares, visto que as receitas, o 

cardápio e as informações obtidas podiam ser repassadas através do material 

entregue. Além destes, foi grande o interesse dos agentes de saúde que 

participaram de todos os encontros, os quais relataram que os materiais 

educativos seriam utilizados em sua prática profissional. Conclusão: o uso dos 

materiais de educação nutricional na extensão permitiu uma aprendizagem 

mais dinâmica aos presentes, de forma a aumentar a adesão com a atividade 

proposta ficando melhor o conhecimento adquirido por meio das atividades 

práticas estabelecidas. 
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Introdução: Atualmente existem mais de 250 mil agentes comunitários de 

saúde (ACS) no Brasil, atuando no fortalecimento da ligação entre comunidade 

e Atenção Básica. Realizar o cadastramento das famílias adstritas à área de 

suas Equipes de Saúde da Família, desenvolver ações de educação, 

prevenção, promoção e vigilância em saúde, e acompanhamento dos 

indivíduos estão entre as atividades desenvolvidas por esses profissionais. 

Nota-se um crescente interesse em pesquisas relacionadas aos processos de 

trabalho e seus impactos sobre a saúde do trabalhador. Sabe-se que as 

sobrecargas de trabalho podem atuar sobre o corpo do indivíduo, demandando 

processos de adaptação que podem acarretar danos físicos e psíquicos. O 



levantamento dos fatores de risco que podem levar ao surgimento de doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT’s), tais como inatividade física, obesidade, 

baixa qualidade da alimentação e tabagismo, são importantes pontos de 

investigação para atuar na qualidade de vida desses profissionais. A avaliação 

do estado nutricional e das práticas alimentares da população, bem como a 

qualificação da força de trabalho no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 

estão entre as prioridades de pesquisas estabelecidas para a gestão da 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Objetivo: Avaliar o estado 

nutricional,  o consumo de produtos ultraprocessados e o hábito de assistir 

televisão enquanto realiza as refeições de ACS. Metodologia: Trata-se de 

estudo transversal descritivo, com 123 ACS de um município do sul de Minas 

Gerais. Para avaliação do estado nutricional foram aferidas as medidas de 

peso e altura para cálculo do IMC, bem como circunferência da cintura (CC). 

Para avaliação do consumo de ultraprocessados e do hábito de assistir TV foi 

utilizado um questionário adaptado do Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional -SISVAN. Este estudo faz parte de um projeto mais amplo intitulado 

“Modos de vida de agentes comunitários de saúde de um município do interior 

de Minas Gerais”, aprovado pelo Comitê de Ética. Resultados: Em relação ao 

estado nutricional, 74% dos ACS avaliados estavam acima do peso, sendo 

44% com sobrepeso e 30% com quadro de obesidade, e 53,6% com CC acima 

do ponto de corte para risco cardiovascular. O consumo de ultraprocessados 

no dia anterior à entrevista foi relatado por 40% dos entrevistados, sendo os 

embutidos o grupo mais consumido, seguido pelos salgadinhos, biscoito 

recheado, refrigerante e macarrão instantâneo . 57% dos ACS disseram assistir 

TV enquanto realizam as refeições. Conclusão: Mesmo trabalhando no âmbito 

de Atenção Básica, os ACS apresentaram prevalência considerável de fatores 

de risco ligados ao desenvolvimento de DCNT’s. Desenvolver atividades 

ligadas à promoção de saúde e alimentação saudável estão no rol de ações 

destes profissionais, mas, por motivos que merecem maior atenção e 

investigação, esses hábitos parecem não estar tão presentes no estilo vida dos 

profissionais. Cuidar da saúde do trabalhodor é prerrogativa do SUS. 
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INTRODUÇÃO: Atualmente é grandioso e crescente o alcance de público por 

meio da publicidade infantil veiculada na internet. Inseridos neste lucrativo 

nicho do mercado encontram-se muitos dos alimentos processados que 

possuem, na maioria das vezes, um baixo valor nutricional. Usando de diversos 

artifícios e de estratégias cada vez mais elaboradas e praticamente sem 

nenhum tipo de controle ou fiscalização, as empresas de alimentação estão 

pagando para que influenciadores digitais veiculem em seus canais no Youtube 

tais produtos alimentícios. É importante salientar que as crianças além de se 

identificarem e serem susceptíveis a estes influenciadores, ainda não têm 

consciência para discernirem sobre as consequências que tais escolhas podem 

causar em suas vidas, sendo indivíduos vulneráveis devido à sua condição de 

estar em desenvolvimento. OBJETIVO: Verificar os principais alimentos 

processados que são veiculados no Youtube por influenciadores digitais 

voltados para o público infantil. MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal, 

descritivo, quantitativo realizado durante os meses de julho a setembro de 

2018, no qual foi feita uma pesquisa no site Youtube com o seguinte termo: 

“youtubers infantis”. Com os resultados listados no site, selecionou-se os 

primeiros três vídeos da lista de cada canal que faziam algum tipo de 



publicidade sobre alimentos industrializados. Procurou-se avaliar e verificar 

neste estudo: os principais canais brasileiros destinados ao público infantil, 

bem como, destacar o número de inscritos, as visualizações médias por vídeo 

e totais daqueles selecionados, além de listar os principais produtos 

alimentícios que evidenciados. RESULTADOS: Foram avaliados neste estudo 

75 vídeos distribuídos em 25 canais. O canal com o maior número de inscritos 

(24.897.234) foi o do “Felipe Neto”. Já o canal que apresenta um maior número 

de visualizações médias por vídeo foi o “Patati Patatá” (12.256.950). Todavia, 

ao observar somente os três vídeos usados no estudo, o Canal “Kids Fun” foi o 

que teve o maior número de visualizações (1.657.305.153), com destaque para 

os alimentos: churros, hambúrguer, coxinha e sorvete. Após assistir aos 75 

vídeos, constatou-se que alimentos como embutidos (salamitos e salsicha) 

foram os que mais apareceram com mais de 1 bilhão e 500 milhões de 

visualizações, seguido por biscoitos (1.445.429.330) e pizzas (566.763.478). 

CONCLUSÃO: Conclui-se que a veiculação de propaganda infantil pelo 

Youtube tem um alcance extremamente significativo e impactante nesse 

público, podendo exercer uma influência direta nos hábitos alimentares das 

crianças e contribuir para o surgimento precoce de diversas doenças crônicas. 

Sendo assim, torna-se necessário uma maior fiscalização de órgãos 

regulamentadores a esse respeito. 
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Introdução: O consumo excessivo de produtos ultraprocessados está 

associado ao aumento da prevalência de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis, principais causas de morte no Brasil, e é determinado, dentre 

outros, pela publicidade realizada nos diversos meios de comunicação. As 

evidências acerca da publicidade de alimentos no Brasil estão concentradas na 

mídia televisiva e são escassas nas mídias sociais. Até o momento, apenas um 

estudo descreveu o conteúdo e a extensão do marketing de produtos 

ultraprocessados em páginas brasileiras no Facebook em 2014. O estudo da 

evolução deste tipo de marketing poderá fornecer dados para futuros 

processos regulatórios, que objetivem a redução da exposição ao marketing de 

produtos não saudáveis no país.  

Objetivo: Avaliar a evolução do alcance do marketing de produtos 

ultraprocessados em páginas do Facebook no Brasil em 2014-2018.  

Métodos: Estudo longitudinal retrospectivo (2014-2018) que analisou o 

conteúdo de publicidade das 11 páginas do Facebook de marcas da indústria 

de alimentos (Bis, Burger King, Cacau Show, Coca Cola, Garoto, Guaraná 



Antárctica, Halls, Lacta, Mc Donalds, Subway e Trident) com maior número de 

fãs brasileiros em dezembro de 2018. O alcance da publicidade das páginas foi 

avaliado pelo registro do número de fãs e de postagens em cada ano de estudo 

e pelo número de curtidas, comentários e compartilhamentos ajustados pelo 

número de postagens. A análise dos dados foi realizada por meio de regressão 

linear simples assumindo as variáveis de estudo como variáveis dependentes e 

os anos de estudo como variáveis explicativas nos modelos. O coeficiente beta 

foi utilizado como indicador da tendência temporal de variação entre os anos 

estudados. Foram consideradas significativas as diferenças com valor de 

p<0,05.  

Resultados e Conclusão: Das 11 marcas estudadas, 5 (45,5%) mantiveram o 

número de fãs no período; enquanto 3 (27,3%) reduziram (Bis: ß=-105.981,5; 

Guaraná Antárctica: ß=-473.548,5; Halls; ß=-168.992,5) e 3 (27,3%) 

aumentaram (Burger King: ß=867.895,4; Cacau Show: ß=643.245,4; Subway: 

ß=534.789,5). Além disso, 5 (45,5%) marcas (Bis, Burger King, Cacau Show, 

Lacta e Subway) reduziram o número de postagens ao longo dos anos. Ao 

analisar o número de curtidas, comentários e compartilhamentos ajustados 

pelo número de postagens, para a maior parte (n=8; 72,7%) das marcas (Bis, 

Cacau Show, Garoto, Lacta, Subway, Halls, Mc Donald’s, Trident) não houve 

diferenças significativas ao longo dos anos estudados. Dentre as páginas que 

apresentaram variação significativa para esses dados, aponta-se a Coca-Cola, 

que apresentou diminuição do número de curtidas/postagem (ß=-18.925,98), e 

as marcas Guaraná Antárctica e Burguer King que aumentaram o número de 

comentários/postagens (ß=205,72) e de compartilhamentos/postagens 

(ß=474,32), respectivamente. Em conclusão, apesar da maior parte das 

páginas estudadas terem apresentado manutenção ou redução do número de 

fãs e de postagens nos cinco anos estudados, a interação dos usuários com as 

páginas se manteve ou aumentou em quase todas elas. Portanto, a regulação 

da publicidade de alimentos no Facebook é uma possibilidade para a promoção 

da alimentação saudável no Brasil, uma vez que é elevado o alcance da 

publicidade de ultraprocessados nesse meio. 
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Introdução: A ocorrência de desvios nutricionais contribui de forma expressiva 

para maior morbimortalidade em idosos. Apesar da conhecida relação entre 

baixo peso e redução da sobrevida, o importante aumento nas prevalências de 

sobrepeso tem gerado impacto negativo nas condições de saúde, qualidade de 

vida e gastos públicos com saúde nesta faixa etária. Diante disso, torna-se de 

grande interesse estudos sobre aplicabilidade clínico-epidemiológica de 

indicadores antropométricos que possam ser úteis no diagnóstico precoce de 

riscos associados ao excesso de peso/adiposidade em idosos, se destacando 



a Razão Cintura-Estatura (RCE) pela simplicidade da medida e forte 

associação com doenças cardiometabólicas e mortalidade. Objetivo: Este 

trabalho avaliou a frequência de ocorrência de RCE elevada e seus fatores 

associados entre idosos participantes de grupos de terceira idade em 

Governador Valadares, MG. Métodos: Participaram 159 idosos (=60 anos) de 

ambos os sexos frequentadores de três diferentes grupos de convivência para 

terceira idade no município. Aplicou-se questionário estruturado para 

identificação das condições de vida e saúde. Peso, estatura e circunferência da 

cintura foram aferidos seguindo técnicas preconizadas, com posterior cálculo 

do Índice de Massa Corporal (IMC) e RCE. O IMC foi classificado 

considerando-se valores <22 Kg/m2 para baixo peso e >27 Kg/m2 para 

sobrepeso. A RCE foi considerada elevada quando esteve acima de 0,5. 

Utilizou-se regressão logística multinomial para determinar os fatores 

associados a RCE, estimando-se Odds Ratio (OR) e Intervalos de 95% de 

Confiança (IC95%). Resultados: Os idosos apresentavam idade mediana de 69 

anos (mínimo 60; máximo 92), eram majoritariamente mulheres (85,5%), sem 

companheiro (57,2%) e menos de 4 anos de estudo (65,8%). Tabagismo 

(4,5%) e consumo de álcool (31,4%) foram menos relatados, enquanto 84,2% 

afirmou praticar regularmente exercício físico. A ocorrência de doenças foi 

autorreferida por 88,7% dos idosos, os quais conviviam com mediana de 2 

doenças (mínimo 0 e máximo 5), sendo hipertensão (61,6%) e diabetes 

(17,0%) mais citadas. Verificou-se o uso diário mediano de 3 medicamentos 

(mínimo 0; máximo 12) e a polifarmácia foi identificada em 21,5% dos 

entrevistados. A maioria deles (67,1%) classificou sua própria saúde como 

boa/muito boa. A mediana do IMC foi 27,9 Kg/m2 (mínimo 18,1; máximo 41,8). 

O baixo peso foi diagnosticado em 8,8% dos idosos e o sobrepeso em 57,2%, 

sem diferenças estatísticas entre os sexos. A mediana da RCE foi 0,57 (mínimo 

0,43; máximo 0,75), estando acima do recomendado em 84,9% dos idosos, 

também sem diferenças segundo o sexo. A RCE elevada se mostrou associada 

independentemente à baixa escolaridade (OR= 4,93; IC95%:1,84-13,2), 

hipertensão (OR= 3,91; IC95%:1,45-10,54) e ausência de depressão 

autorreferida (OR= 0,22; IC95%:0,06-0,84). Como esperado, RCE elevada se 

associou estatisticamente ao maior valor de IMC (OR= 1,45; IC95%:1,31-1,61), 

chamando atenção a ocorrência desta condição em grande proporção de 

idosos eutróficos (87,0%), assim como os sobrepesos (96,7%). Conclusão: Os 

idosos apresentaram elevada ocorrência de sobrepeso e RCE aumentada, 

sendo essa última associada à fatores sociais e biológicos. Sua aplicação 

demonstrou maior sensibilidade na detecção precoce de risco relacionado ao 



excesso de gordura abdominal, comparado ao ponto de corte de IMC utilizado 

no diagnóstico de sobrepeso em idosos. 
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Atualmente, com o aumento do acesso à internet e utilização das redes sociais 

para a procura de informações sobre alimentação saudável, inclusive por 

idosos, tem-se difundido muitas informações equivocadas sobre nutrição. A 

lactose e o glúten estão dentre os principais alvos, sendo considerados 

extremamente negativos para a alimentação balanceada. Nesse contexto, o 

presente estudo visa descrever a realização de uma oficina de educação 

alimentar e nutricional lúdica a um grupo de idosos matriculados no “Projeto 

Viver Bem a Nova Idade” da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), a 

fim de discutir sobre o papel da lactose e glúten nos alimentos e na 

alimentação e também demonstrar os efeitos negativos proporcionados pela 

gordura trans. A oficina consistiu em um jogo de mitos e verdades realizada por 

12 discentes do curso de Nutrição e 2 docentes da FANUT. O grupo de idosos 

foi dividido em duplas e todas receberam duas placas, uma de cor verde, com 



a palavra “verdade” e outra vermelha, com a palavra “mito”. Foram projetadas 

frases a respeito do tema e as participantes tiverem 1 minuto para cada frase, 

para conversar entre si e classificar como mito ou verdade. Em seguida, houve 

discussões a respeito das respostas escolhidas. Ao fim do jogo foi apresentado 

um vídeo didático sobre o processamento das gorduras trans, a fim de facilitar 

o entendimento sobre o abordado na oficina e, em seguida, foi proposto que 

identificassem os alimentos que continham a presença de lactose, glúten e/ou 

gorduras trans. Ao longo do desenvolvimento da oficina, identificou-se a 

presença de informações equivocadas nas respostas dos idosos quanto aos 

conceitos de glúten, lactose e gordura trans, além das características da 

ingestão destes. Essas informações foram reconstruídas com o auxílio de 

todos os presentes, com o objetivo de construir um saber, pautado em 

vivências, experiências, assim como em evidências científicas. Além disso, a 

dinâmica da atividade trabalhada possibilitou uma maior interação dos 

participantes que fizeram diversos questionamentos, os quais viabilizaram 

maiores esclarecimentos através da discussão ativa. A partir de uma avaliação 

realizada ao final do encontro, obteve-se 100% de respostas positivas, com 

aprovação máxima quanto ao tema e metodologia utilizada. Por fim, a oficina 

demonstrou-se eficiente na elucidação dos temas, tanto no que tange o 

conteúdo preparado como na demanda apresentada pelos participantes. Pode-

se concluir que a proposta da oficina foi desenvolvida e executada com 

sucesso, esclarecendo conceitos, sanando dúvidas e desconstruindo mitos 

sobre lactose, glúten e gorduras trans. Os temas da oficina foram debatidos de 

forma clara e objetiva, contudo, agregou conhecimentos as participantes e de 

forma geral a população, da qual, convive com doenças relacionadas, como 

por exemplo, Doença Celíaca e Intolerância a Lactose. 
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Introdução: A inatividade física é um dos principais fatores de risco modificáveis 

relacionados à prevalência de doenças crônicas. Dados da pesquisa nacional 

VIGITEL mostraram que 49% da população brasileira é insuficientemente ativa. 

Pesquisas recentes ampliaram o enfoque para além dos fatores individuais 

determinantes da prática de atividade física. Assim os novos modelos 

ecológicos incorporam uma combinação de fatores individuais, sociais, físicos e 

culturais que podem atuar como facilitadores ou barreiras para a prática de 

atividade física.  

Objetivo: Estimar as associações entre variáveis ambientais e os níveis de 

atividade física no lazer em população adulta de município de médio porte. 

Métodos: Trata-se de estudo transversal com dados individuais de estudo de 

base populacional (2012-2014) e dados ambientais obtidos por meio de 

observação direta (2016), posteriormente georreferenciados a partir dos 

endereços. A amostra incluiu 965 adultos de 20 a 59 anos da zona urbana de 

Viçosa-MG. Utilizaram-se dados individuais antropométricos, socioeconômicos, 



demográficos, comportamentais e de percepção de saúde. Em relação aos 

dados ambientais coletaram-se informações a contemplando todos os 

estabelecimentos para a prática de atividade física existentes na cidade, além 

de dados de criminalidade. A variável desfecho foi o nível de atividade física no 

lazer, avaliado por meio de questionário validado para a população brasileira 

(IPAq) versão longa, sendo utilizado o domínio 4 (atividades físicas de 

recreação, esporte, exercício e lazer). Posteriormente categorizado em 

insuficientemente ativo (<150minutos de atividades físicas nos últimos sete 

dias) e ativo (= 150 minutos de atividades físicas nos últimos sete dias). O 

ambiente para a prática de atividade física foi categorizado em público (praças 

e academias ao ar livre, além de locais de caminhada – campus universitário) e 

privado (clubes e academias). A medida de exposição ao ambiente de 

atividade física foi a densidade (número do tipo de estabelecimento / área do 

setor censitário em Km²). Para a caracterização do ambiente social utilizou-se 

as taxas de criminalidade por 1000 habitantes. Realizou-se análise de 

regressão logística binária pelo modelo de equações de estimativa 

generalizadas. O modelo foi ajustado por variáveis individuais: escolaridade, 

estado civil, autorrelato do estado de saúde e variável do ambiente social (taxa 

de criminalidade/1000 habitantes). As análises foram realizadas no software 

Stata. Adotou-se o nível de significância de 5%. As pesquisas foram aprovadas 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa.  

Resultados: Dos participantes 25% (n=242) alcançaram os níveis 

recomendados de atividade física. Foi verificada associação direta entre a 

densidade dos locais privados para a prática de atividade física e os níveis de 

atividade física no lazer (OR=1,01, IC: 1,00-1,02), no modelo ajustado. A 

densidade de estabelecimentos públicos para a prática de atividade física e 

taxas de criminalidade não se associaram aos níveis de atividade física no 

lazer. Maiores níveis de escolaridade, ser solteiro e autorrelato de saúde 

positivo associaram-se diretamente a maiores níveis de atividade física  (p= 

0,05). 

Conclusão: Tais achados sugerem que o incremento da disponibilidade de 

infraestruturas para prática de atividade física no lazer pode ser um 

investimento importante para estimular a prática de atividade física pelos 

indivíduos em toda a cidade. 
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Introdução: A obesidade é uma doença complexa e multifatorial. Dentre os 

diversos fatores envolvidos em sua etiologia estão aspectos do ambiente no 

qual as pessoas estão inseridas. Características do ambiente construído, como 

disponibilidade e acesso a um ambiente alimentar saudável, além de estruturas 

e locais adequados destinados à prática de atividade física podem favorecer 

hábitos saudáveis e atuar na moderação do ganho de peso. Objetivo: estimar 

as associações entre as variáveis ambientais e a obesidade em população 

adulta de Viçosa-MG. Trata-se de estudo transversal com dados individuais de 

estudo de base populacional (2012-2014) e dados ambientais obtidos por meio 

de observação direta (2016), posteriormente georreferenciados a partir dos 

endereços. A amostra incluiu 965 adultos de 20 a 59 anos. Utilizaram-se dados 

antropométricos, socioeconômicos, demográficos, comportamentais e de 

percepção de saúde. A variável desfecho foi a obesidade, definida por IMC=30 

kg/m2. Para esse estudo foram utilizados os dados dos estabelecimentos 

venda de alimentos e de atividade física existentes à época da coleta de dados 

individuais. Posteriormente os estabelecimentos de venda de alimentos foram 



classificados em: supermercados, estabelecimentos com predominância de 

alimentos saudáveis, não saudáveis e mistos, de acordo com proposta de 

estudo prévio. O ambiente para a prática de atividade física foi categorizado em 

público (praças e academias ao ar livre, além de locais de caminhada – 

campus universitário) e privado (clubes e academias). A medida de exposição 

utilizada foi a densidade (número do tipo de estabelecimento / área do setor 

censitário em Km²). Para caracterização do ambiente social utilizou-se a renda 

per capita do setor censitário em tercis e taxa de criminalidade por 1000 

habitantes. Realizou-se análise de regressão logística binária pelo modelo de 

equações de estimativa generalizadas. As variáveis individuais de ajuste foram 

sexo, idade, tabagismo, tempo de tela e autorrelato do estado de saúde. Foram 

construídos seis modelos distintos ajustados por variáveis individuais e do 

ambiente social.  

Resultados: A média de idade dos indivíduos foi de 34,2 anos (±12,0). A 

maioria 55,2% (n=533) era do sexo feminino. A prevalência de obesidade foi de 

13,8%. Foi verificada associação inversa entre a densidade dos locais públicos 

e privados para a prática de atividade física e obesidade (OR=0,95, IC: 0,92-

0,99; OR=0,98, IC: 0,97-0,99), em modelos ajustados por variáveis individuais 

e ambientais. Em todos os modelos o terço de renda per capita mais alto 

associou-se inversamente a obesidade (p= 0,05). O ambiente alimentar e as 

taxas de criminalidade não foram independentemente associados à obesidade. 

Conclusão: Tais achados sugerem que a renda do setor censitário e o 

incremento de estruturas relacionadas à prática de atividade física podem 

direcionar políticas públicas para diminuição da obesidade no município. 
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Introdução: A obesidade é uma doença multifatorial, definida pela OMS como 

acúmulo excessivo de gordura que pode prejudicar a saúde. É considerada um 

dos maiores problemas de saúde pública do Brasil e do mundo na atualidade, 

sendo que, em 2017, 18,9% dos brasileiros foram classificados como obesos. 

Em se tratando da saúde dos trabalhadores, a obesidade causa impactos 

socioeconômicos negativos devido ao risco de desenvolvimento de doenças 

crônicas não transmissíveis que contribuem para o absenteísmo, redução da 

produtividade e aumento do número de aposentadorias precoce. Objetivo: 

Estimar a ocorrência de obesidade e fatores associados em trabalhadores da 

indústria do estado de Minas Gerais. Métodos: Estudo transversal, utilizando 

dados secundários cedidos pelo Serviço Social da Indústria de Minas Gerais. A 

coleta de dados foi realizada face a face com trabalhadores das empresas 

indústrias entre janeiro de 2016 e maio de 2017. O questionário foi dividido em 

blocos contendo: dados pessoais, sociodemográficos, atividade física, 

alimentação, tabagismo, consumo de álcool e medidas antropométricas (peso e 



altura). A obesidade definida pelo Índice de Massa Corporal (IMC) =30 kg/m². 

Foram analisados os dados sociodemográficos (sexo, faixa etária e 

escolaridade) e estilo de vida (prática de atividade física inferior a 150 minutos 

por semana, baixo consumo de frutas, baixo consumo de verduras ou saladas, 

tabagismo e consumo abusivo de álcool). Os dados foram processados no 

software Stata 14, sendo calculadas a prevalência, razão de prevalência (RP) 

bruta  e ajustada e os respectivos intervalos com 95% de confiança  (IC95%) 

por meio de regressão de Poisson simples e multivariada. O nível de 

significância estabelecido foi de 5%. Resultados: Participaram da pesquisa 

34.253 trabalhadores, sendo 34.072 questionários válidos, a maioria (69%) do 

sexo masculino. 38% tinham de 24 a 34 anos de idade e 55% 9 a 11 anos de 

estudo. A prevalência de obesidade em trabalhadores da indústria do estado 

de Minas Gerais foi de 17%, sendo 19% entre mulheres e 16% em homens. 

Estiveram positivamente associados à obesidade o sexo feminino (RP=1,16; 

IC95%1,10- 1,23), as faixas etárias de 25 a 64 anos, pratica de menos de 150 

minutos de atividade física (RP=1,24; IC95%1,16 - 1,32) e o consumo abusivo 

de álcool (RP=1,17; IC95%1,10 - 1,24). Foram fatores protetores para a 

obesidade a maior escolaridade (RP9 a 11 anos=0,91; IC95%0,85-0,97; RP12 

anos e mais=0,82; IC95%0,76-0,89) e o tabagismo (RP=0,79; IC95%0,72-

0,86). Não houve associação significativa para as variáveis de consumo 

inadequado de frutas; verduras e saladas; e refrigerantes e sucos artificiais. 

Conclusão: As variáveis  associadas à obesidade foram sexo feminino, os que 

são  insuficientemente ativos e os que abusam do consumo de álcool. Esse 

resultado permite conhecer os fatores associados à obesidade entre os 

industriários, bem como possibilita o desenvolvimento de estratégias 

específicas para a promoção da saúde, prevenção e controle da obesidade 

contribuindo para a qualidade de vida dos industriários e aumento da 

produtividade da indústria. 
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Introdução: A omissão do café da manhã representa um problema de saúde 

pública, dada a sua alta prevalência na população e efeitos negativos sobre 

diversos desfechos, como rendimento acadêmico, desenvolvimento cognitivo, 

consumo alimentar, qualidade da dieta, estado nutricional e de saúde. Por sua 

vez, as situações próprias da adolescência, como as alterações biológicas e a 

instabilidade psicossocial, somadas ao contexto socioeconômico, familiar e 

cultural, podem predispor esse grupo à comportamentos alimentares de risco, 

como omitir refeições. Objetivo: Descrever a prevalência e os fatores 



associados à omissão do café da manhã em uma população representativa dos 

adolescentes do Brasil. Métodos: Estudo transversal com dados da Pesquisa 

Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE-2015), composta por adolescentes de 

13 a 17 anos frequentando do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do 

ensino médio. A informação sobre consumo de café da manhã foi coletada por 

meia da pergunta “Você costuma tomar café da manhã?”, considerando a 

frequência = 4 dias por semana como omissão. Modelo de regressão logística 

multivariada foi realizado para analisar os fatores associados à omissão do 

café da manhã, estimando as odds ratios (OR) e seus respectivos intervalos de 

confiança a 95% (IC95%). As variáveis independentes analisadas incluíram 

sexo, idade, turno de estudo, contexto familiar, comida suficiente em casa, 

atitudes relacionadas ao corpo e estado nutricional. As análises foram 

conduzidas no pacote estatístico Stata 12.0 com correção do efeito do desenho 

pelo comando Svy. Resultados: A PeNSE-2015 entrevistou 16.608 

adolescentes, dos quais 16.556 tiveram o questionário validado e integraram 

esta amostra. A omissão do café da manhã foi prevalente em 33,9% dos 

escolares (n=5.602), cujas chances foram maiores no sexo feminino (OR=1,57; 

IC95%=1,46-1,67), idade = 15 anos (OR=1,35; IC95%=1,26-1,45), morar com 

apenas um dos pais (OR=1,40; IC95%=1,30-1,50), estudar no turno matutino/ 

integral (OR=1,68; IC95%=1,57-1,80), não ter às vezes/sempre comida 

suficiente em casa (OR=1,49; IC95%=1,35-1,65) e ser obeso (OR=1,44; 

IC95%=1,28-1,63). As chances de omitir o café da manhã foram menores nos 

indivíduos com déficit de peso (OR=0,75; IC95%=0,61-0,93) e tentando ganhar 

peso (OR=0,84; IC95%=0,75-0,93). Conclusão: Dada a alta prevalência de 

omissão do café da manhã e os fatores associados (sexo, idade, contexto 

familiar, turno de estudo, acesso à comida, atitudes relacionadas ao corpo e 

estado nutricional) entre os adolescentes deste estudo, sugere-se a 

importância de estratégias e programas de intervenção para promoção de 

hábitos alimentares e vida saudável, que considerem a multifatoriedade do 

comportamento alimentar. 
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Introdução:O ganho de peso excessivo durante a gestação pode alterar 

substancialmente o estado nutricional da mulher no futuro. No Brasil, cerca de 

52% das gestantes ganham peso excessivo, o que pode gerar complicações, 

como a macrossomia fetal, hemorragias, trauma fetal, baixo peso ao nascer e 

aumento do risco de mortalidade infantil (STULBACH, et.al, 2005; NAST et.al, 

2013). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o monitoramento do 



ganho ponderal e dos fatores associados durante a gestação, é um 

procedimento de baixo custo, que viabiliza intervenções nutricionais precoces, 

reduzindo riscos maternos e fetais. Objetivo: Verificar os fatores associados ao 

ganho de peso excessivo no período gestacional. Métodos:Trata-se de um 

estudo transversal realizado a partir dos dados de 1591 prontuários de nutrizes 

e lactentes assistidos pelo Programa de Apoio a Lactação (PROLAC) da cidade 

de Viçosa-MG, que foram atendidos no período de 2003 a 2017. Avaliou-se a 

associação entre ganho de peso gestacional e as variáveis:  número de 

consultas pré-natal (> 6 e < 6consultas), escolaridade, idade materna, estado 

nutricional pré-gestacional (OMS, 2000) e consumo de álcool e cigarro 

(sim/não). O ganho de peso gestacional foi classificado de acordo com o 

Instituto de Medicina do Estados Unidos (2009) e categorizado em ganho de 

peso adequado ou excessivo. Todos os dados foram auto referidos pelas mães 

para posterior avaliação do ganho de peso durante a gestação. As análises dos 

dados foram realizadas no software SPSS versão 23.0. A análise descritiva dos 

dados foi realizada por meio de medidas de distribuição de freqüências, 

tendência central e de dispersão.  Para avaliar a associação entre o ganho de 

peso gestacional e as variáveis dicotômicas foi aplicado o teste de Qui-

quadrado de Pearsone para as variáveis contínuas adotou-se o teste de Mann 

Whitney. A significância estatística considerada foi a = 5%.Resultados:Foi 

observado que 23,3% (n= 404) das mães apresentaram ganho de peso 

excessivo durante a gestação, sendo que as que iniciaram a gestação com 

excesso de peso apresentaram 3 vezes mais chances de apresentarem ganho 

de peso excessivo (OR 3,09; IC 2,42-3,94). O número de consultas pré-natal se 

associou inversamente ao ganho de peso gestacional (p = 0,042). As demais 

variáveis testadas não apresentaram significância estatística(p>0,05). 

Conclusão: O ganho de peso excessivo na gestação se associou ao estado 

nutricional pré-gestacional e ao número de consultas no pré-natal. Assim, é 

importante o acompanhamento nutricional durante a gestação para 

identificação e controle dos fatores associados ao ganho de peso excessivo, a 

fim de prevenir agravos à saúde da mãe e do seu bebê. 

 

Palavras - chave: Gestação; Estado Nutricional; Ganho de Peso.  
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Introdução: A prematuridade é um determinante de morbimortalidade neonatal, 

por isso é considerado um grave problema de saúde pública em países em 

desenvolvimento (ESCOBAR apud CASCAES et al, 2008). Cerca de 75% dos 

óbitos neonatais estão associados à nascimentos prematuros (CARVALHO; 

GOMES, 2005). Objetivo: Avaliar os fatores associados à ocorrência de 

nascimento pré-termo no município de Viçosa, Minas Gerais. Métodos: Trata-

se de um estudo transversal, realizado através da análise de dados 

secundários de 1.238 prontuários de mães bebês assistidos por um Programa 

de Apoio a Lactação do município de Viçosa, Minas Gerais. Foram testadas 

associações entre a ocorrência de nascimento pré-termo e as variáveis: 

escolaridade, idade materna, número de consultas pré-natal, estado nutricional 

pré-gestacional, ganho de peso gestacional, consumo de álcool e fumo. A 



prematuridade foi considerada quando a idade gestacional era = 37 semanas 

(WHO, 2012). O estado nutricional pré-gestacional das mães foi determinado 

pelos pontos de corte da Organização Mundial da Saúde (2004) e o ganho de 

peso gestacional foi classificado segundo o Instituto de Medicina dos Estados 

Unidos (2009). Os dados foram processados no software SPSS (versão 23.0). 

Foram realizadas análises descritivas e o teste de Mann-Whitney para 

comparação de médias de idade e escolaridade materna e número de 

consultas pré-natal entre os grupos de crianças prematuras e a termo.  Foram 

realizados os testes de Qui-quadrado de Pearson para avaliar a associação 

entre as demais variáveis de interesse.  O nível de rejeição da hipótese de 

nulidade foi de 0,05.  Resultados: Dentre as crianças avaliadas, 19,7% (244) 

nasceram prematuras, com associação inversa ao número de consultas pré-

natal (p < 0,001) e risco estimado de 1,7 (IC 1,30-2,37) vezes maior de 

prematuridade quando as mães realizaram menos que 6 consultas. Houve 

associação entre o ganho de peso durante a gestação e a idade gestacional (p 

< 0,001), sendo que mulheres com ganho de peso insuficiente tiveram 1,68 (IC 

1,26-2,26) mais chances do filho nascer prematuro. Além disso, o teste de 

comparação mostrou que a mediana de escolaridade foi maior entre as mães 

de bebês a termo, quando comparada às prematuras (11 e 9 anos, 

respectivamente; p = 0,002). As demais variáveis não diferiram entre os 

grupos. Logo, a ocorrência de nascimento pré-termo se associou com um 

ganho de peso insuficiente da mãe durante a gestação, menor escolaridade 

materna e menor número de consultas no período do pré-natal. Conclusão: 

Esse resultado demonstra a necessidade de conscientização das mães quanto 

à importância do pré-natal, pois estas quando acompanhadas adequadamente 

podem ser orientadas segundo suas particularidades, garantindo uma gestação 

segura e evitando nascimentos prematuros. 
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Introdução: A hipertensão arterial é um importante problema de saúde pública 

da atualidade pelo grande número de pessoas acometidas e de complicações 

crônicas. Conceituando-se como uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos = 140 e/ou 90 

mmHg. Frequentemente se associa a distúrbios metabólicos, alterações 

funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela presença de 

outros fatores de risco, como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à 

glicose e diabetes melito, sedentarismo, tabagismo, ingestão de sal entre 

outros. Segundo o Ministério da Saúde, a HA é uma das doenças mais 

prevalentes na população de ancestralidade negra. Estudos apontam que a 

hipertensão arterial na cor/ raça negra possui maior prevalência, pior evolução 

e complicações mais graves e frequentes. Então, é reconsiderado modificar 

esses fatores para manter uma pressão arterial controlada. Objetivo: O objetivo 

do estudo foi avaliar a presença de fatores de risco associados à hipertensão 

em comunidade quilombola no nordeste do Brasil. Métodos: Estudo descritivo, 



transversal, envolvendo 105 indivíduos maiores de 18 anos de ambos os 

sexos, da Comunidade Quilombola Brejão dos Aipins, localizado na cidade de 

Redenção do Gurguéia, no interior do estado do Piauí, no período de agosto a 

setembro de 2017. Os dados foram coletados por meio de entrevista, utilizando 

formulário estruturado que abordaram os fatores de risco frequentemente 

associados à hipertensão. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Piauí – UFPI/CSHNB, parecer 

consubstanciado nº 2.429.521. Resultados: Em relação aos fatores de risco 

associados à hipertensão, no que faz referência ao histórico familiar para a 

patologia, 66,00% relataram ter parente hipertenso.  E quanto ao grau de 

parentesco 82,6% tinham parentes de primeiro grau com a doença. Em relação 

ao consumo per capita de sal foi de 11,72g e de óleo foi de 18,99mL.  Quanto 

ao hábito de fumar, 76,20% não eram fumantes e 23,08% fumantes, e destes 

últimos a prática de tabagismo foi em média de 21,24 anos, sendo 6,44 a 

média de cigarros fumados por dia. Quase três quartos dos entrevistados 

(71,44%) eram sedentários, e 28,56% afirmaram praticar atividade física, sendo 

a média de 2,5 a quantidade de vezes por semana. Conclusão: Os principais 

fatores de riscos associados à hipertensão nesta comunidade quilombola foram 

histórico familiar positivo para a doença, o elevado consumo de sal e óleo, bem 

como o sedentarismo da maior parte da população. Estes achados sinalizam 

para a necessidade iminente de ações preventivas para o enfrentamento dos 

fatores de risco associada à hipertensão, e dessa forma prevenir também, a 

incidência de doenças cardiovasculares que se constituem em importante 

causa de morte no país. 
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Introdução: As diferenças sociais entre os trabalhadores podem impactar no 

estilo de vida e, consequentemente, em sua saúde. Objetivo: analisar o estilo 

de vida de trabalhadores brasileiros segundo características 

sociodemográficas. Métodos: estudo transversal, com indivíduos de 18 anos ou 

mais, que relataram exercer alguma atividade remunerada, participantes da 

Pesquisa Nacional de Saúde 2013 (PNS). O estilo de vida, mensurado pelas 

variáveis hábitos alimentares, atividade física no lazer, tabagismo e consumo 

abusivo de bebidas alcoólicas, foi analisado de acordo com a região do país e 

condições sociodemográficas (sexo, faixa etária e escolaridade), por regressão 

logística múltipla. Resultados: Foram avaliados 39.590 trabalhadores, sendo 

em sua maioria homens (54,0%), na faixa etária entre 25 e 39 anos (42,2%), 

com ensino médio completo (36,2%), sem companheiro(a) (60,3%) e residente 

na região Nordeste (28,0%). As análises por região indicaram menor chance de 

consumo regular de frutas e hortaliças e feijão entre os trabalhadores das 

regiões Nordeste, Norte e Sul quando comparados aos residentes na região 



Sudeste. Por outro lado, o consumo de carne ou frango com excesso de 

gordura e o consumo regular de refrigerante/suco artificial apresentaram menor 

chance entre moradores das regiões Nordeste e Norte em relação aqueles do 

Sudeste. A chance de ser tabagista foi menor entre residentes da região 

Centro-Oeste; enquanto que, o consumo abusivo de álcool apresentou maior 

chance entre trabalhadores das regiões Nordeste e Centro-Oeste, e menor na 

região Sul quando comparado à Sudeste. As mulheres trabalhadoras 

apresentaram maior chance de hábitos saudáveis que os homens, exceto para 

consumo regular de feijão e prática de atividade física. Quando analisado por 

faixa etária, os trabalhadores com 60 anos ou mais apresentaram maior chance 

de consumo regular de frutas e hortaliças e menor chance de consumir carne 

ou frango com excesso de gordura, refrigerante/suco artificial, praticar atividade 

física e consumir álcool abusivamente em comparação com aqueles entre 18 e 

24 anos. O tabagismo teve maior chance entre todas as faixas etárias em 

comparação aos trabalhadores entre 18 e 24 anos. Trabalhadores com maior 

escolaridade apresentaram maior chance de consumo de frutas e hortaliças e 

prática de atividade física, e menor chance de consumo de carne ou frango 

com excesso de gordura, refrigerante/suco artificial e tabagismo que aqueles 

sem instrução/ensino fundamental incompleto. Conclusão: o estilo de vida dos 

trabalhadores foi associado às características sociodemográficas, sendo as 

mulheres, os mais velhos e aqueles com maior escolaridade os que relataram 

estilo de vida mais saudável. Ressalta-se o impacto das diferenças sociais 

como determinantes de saúde na população economicamente ativa e a 

importância destas características serem consideradas no planejamento e 

desenvolvimento de ações de promoção da saúde de forma a reduzir as 

desigualdades de acesso a informação e a serviços de saúde. 
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INTRODUÇÃO 

O consumo insuficiente de alimentos pode desencadear danos à saúde e é 

fator de risco para a desnutrição e as deficiências por micronutrientes em 

crianças (FISBERG, et al.  2005), principalmente de ferro, cálcio e vitamina A 

(VITOLO, 2008). No Brasil 20,9% das crianças menores de cinco anos de 

idade apresentam anemia e 17,4% delas são acometidas por hipovitaminose A 

(BRASIL, 2009), tendo como principal determinante a inadequação alimentar. 

No Maranhão, um estudo populacional evidenciou 51,6% de anemia em 

crianças de seis a 59 meses de idade, o que caracteriza um grave problema de 

saúde pública (FROTA, 2013). Uma vez que as deficiências por micronutrientes 

aparecem em estágios subclínicos, avaliar e monitorar o consumo alimentar de 

pré-escolares é relevante, de modo a identificar as baixas ingestões de 

micronutrientes e pela possibilidade de implementar ações que possam 

revertê-las.  

 



OBJETIVO 

 Analisar a prevalência de inadequação do consumo de micronutrientes em 

crianças de dois a cinco anos de idade, matriculadas na rede pública de ensino 

do município de São Luís, Maranhão.  

MÉTODOS 

Estudo transversal conduzido com 129 crianças de dois a cinco anos de idade, 

matriculadas na rede pública de ensino de São Luís - MA. Coletou-se dados 

socioeconômicos e demográficos das crianças e de suas mães ou 

responsáveis. O consumo alimentar das crianças foi obtido pela aplicação de 

um Inquérito Alimentar Recordatório de 24 horas às mães ou responsáveis 

pelas crianças. Colheu-se informações dos alimentos e bebidas consumidos no 

dia anterior às entrevistas. Avaliou-se o consumo quantitativo das vitaminas A 

(RE), C (mg) e folato (µg) e dos minerais cálcio (mg), ferro (mg) e zinco (mg) e 

para analisar a inadequação do seu consumo considerou-se as Dietary 

Reference Intakes (DRIs) (IOM, 2001).  Os testes do Qui-quadrado e o Exato 

de Fischer verificaram a associação entre as variáveis.  O estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário da Universidade 

Federal do Maranhão, sob parecer consubstanciado número nº 23115-

002986/2011-15. 

 

RESULTADOS 

 

Dentre as crianças avaliadas houve consumo insuficiente de vitamina A 

(50,4%), vitamina C (44,2%), folato (82,2%), cálcio (80,6%) e zinco (24,8%). O 

consumo insuficiente de vitamina A (58,7%), cálcio (92,5%) e zinco (27,5%) foi 

maior entre as crianças de 4 a 5 anos (p<0,05). Baixa proporção de crianças 

apresentou consumo insuficiente de ferro (2,3%) e dentre elas o baixo 

consumo deste mineral foi maior em crianças com mães com mais anos de 

estudo (9,5%) (p<0,05).  

 

CONCLUSÕES 

A inadequação do consumo de micronutrientes aponta que a dieta das crianças 

precisa de mudanças. Estratégias de promoção da alimentação saudável, com 



ênfase no consumo de alimentos fontes de micronutrientes, devem ser 

implementadas de modo a contribuir para a melhoria dos hábitos alimentares 

das crianças. 
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Introdução: As habilidades relacionadas à seleção, pré-preparo, tempero, 

cocção, combinação e apresentação dos alimentos são consideradas, em 

conjunto, habilidades culinárias. O desenvolvimento dessas habilidades pode 

contribuir para aprimorar o sabor, aroma, textura e aparência dos alimentos in 

natura e minimamente processados, aumentando sua aceitação. Por isso, 

desenvolver habilidades culinárias é fundamental para que estes alimentos 

sejam a base da alimentação da população, como recomendado no Guia 



Alimentar para a População Brasileira. Atualmente, o processo de transmissão 

de habilidades culinárias entre gerações vem se enfraquecendo, com redução 

da autonomia no preparo dos alimentos, especialmente entre os mais jovens. 

Assim, resgatar a culinária é uma importante ferramenta para modificar esse 

cenário, começando pela maior aproximação dos futuros profissionais de 

Nutrição com o tema, tendo em vista serem potenciais multiplicadores de 

conhecimentos e práticas junto à população.  

Objetivo: Estimular o conhecimento, preparo e consumo de preparações 

culinárias saudáveis por meio de concurso culinário entre graduandos do curso 

de Nutrição. 

Métodos: O concurso culinário foi denominado “Festival Comida de Verdade”, 

estratégia baseada no “Instrutivo: Metodologia de trabalho em grupos para 

ações de alimentação e nutrição na Atenção Básica”. Foram realizadas duas 

edições em comemoração ao Dia do Nutricionista (2017-2018), com 

participação de graduandos de todos os períodos do curso de Nutrição da 

Faculdade Pitágoras (Belo Horizonte-MG). Consistiram em atividades 

interdisciplinares, em que os graduandos deveriam elaborar, em grupos, 

preparações saudáveis que atendessem a critérios previamente estabelecidos. 

Na primeira edição, as preparações deveriam conter plantas alimentícias não 

convencionais (PANC), e na segunda, privilegiar estratégias de aproveitamento 

integral dos alimentos, uso de componentes funcionais e apresentação no 

formato Finger Food. As preparações foram avaliadas por júri técnico 

(nutricionistas e chefs de cozinha), que consideraram também aspectos como 

sabor, custo, criatividade, apresentação, uso de alimentos in natura e 

minimamente processados, ausência de ultraprocessados, e quantidades de 

sal, açúcar e gorduras. As três melhores preparações em cada edição foram 

premiadas. 

Resultados: Houve grande participação e envolvimento dos graduandos: em 

2017, 24 grupos se inscreveram, totalizando 110 participantes; em 2018, 18 

grupos foram pré-aprovados, contabilizando 66 estudantes. Em 2017 as 

preparações vencedoras foram: Mexidão de Bertalha, Capponatta de Umbigo 

de Banana e Torta Envelope de Berinjela. Em 2018, tiveram destaque o 

Brownie de Abóbora, o Fricassé de Jaca Verde e o Salpicão de Casca de 

Melancia. Os eventos apresentaram uma importante função educativa, visto 

que ocorreram em espaço aberto, divulgando a importância das habilidades 

culinárias entre os participantes e demais integrantes da comunidade 

acadêmica que os assistiram.  



Conclusão: Considera-se o Festival Comida de Verdade uma estratégia de 

aprendizagem ativa, inovadora, viável e agregadora à formação dos futuros 

profissionais de Nutrição. Os graduandos se mostraram sensibilizados quanto à 

importância e desafios de promover alimentação saudável baseando-se em 

comida de verdade, reconhecendo a relevância do resgate das habilidades 

culinárias. Ademais, foi possível estimular habilidades e competências 

fundamentais à atuação do nutricionista, incluindo criatividade, 

interdisciplinaridade e trabalho em equipe. Espera-se que essa experiência 

seja compartilhada em outros espaços de formação e prática, integrando 

demais cursos, serviços de saúde e equipamentos sociais. 
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Introdução: O consumo alimentar resulta da escolha dos alimentos que, 

quando combinados, resultam em preparações culinárias que são parte 

importante da cultura de uma sociedade, pois estão fortemente relacionados 

com a identidade, sensação de autonomia, prazer e, consequentemente, com o 

seu estado de bem-estar.  

Objetivo: Estimar a frequência de consumo de refeições e os alimentos mais 

consumidos em cada uma na região Centro-Oeste.  

Métodos: Estudo transversal, de base populacional, utilizando dados 

representativos da região Centro-Oeste, provenientes do Inquérito Nacional de 

Alimentação (n=4587, 51,8% mulheres). O consumo alimentar foi obtido por 

meio de registro alimentar. A definição das refeições foi realizada de acordo 

com faixa de horário de consumo (café da manhã entre 5 e 10h; almoço entre 

11 e 15h; e jantar entre 18 e 21h). Os grupos alimentares mais consumidos 



foram avaliados pelo percentual de contribuição calórica (>1%/kcal) em cada 

refeição. 

Resultados: A frequência de consumo das refeições foi: 84,0% realizavam as 

refeições no domicílio, 27,1% realizam o café da manhã, 28,6% o almoço e 

26,4% o jantar. O consumo do café da manhã foi maior entre as mulheres 

(14,08% vs 13,05%) e adultos (18%) comparados com adolescentes (5,85%) e 

idosos (3,28%). A frequência de consumo do almoço foi maior entre as 

mulheres (14,61% vs 13,99%), entre adultos (19,1%) comparados com 

adolescentes (6,13%) e idosos (3,27%). O consumo do jantar foi maior entre as 

mulheres (13,39% vs 13,01%), adultos (17,55%) comparados com 

adolescentes (5,74%) e idosos (3,11%). Os grupos alimentares mais 

frequentes na composição do café da manhã foram, para as mulheres: café 

(11,39%), pão (9,31%), óleos e gorduras (4,73%), frutas (3,35%), snacks (3%), 

salgados (2,66%), bolos (2,45%), leite integral (2,22%), suco de fruta (1,74%), 

queijos (1,41%), sobremesa (1,19%), chocolate (1,18%) e chá (1,1%). Para os 

homens foram: café (11,2%), pão (8,74%), óleos e gorduras (4,4%), salgados 

(2,63%), leite integral (2,31%), bolos (2,21%), snacks (2,07%), frutas (1,91%), 

suco de fruta (1,34%) e queijos (1,04%). Os grupos alimentares mais 

frequentes na composição do almoço das mulheres foram: arroz (8,28%), feijão 

(7,32%), sopas (6,38%), vegetais (5,81%), suco de frutas (3,05%), frutas 

(2,17%), carnes (2,07%), bebidas adocicadas (2,06%), massas (1,76%), café 

(1,4%), tubérculos (1,28) e batata (1,07%). Para os homens foram: arroz 

(8,1%), feijão (7,48%), sopas (6,54%), vegetais (5,14%), suco de frutas 

(2,66%), bebidas adocicadas (2,22%), carnes (2,07%), massas (1,74%), frutas 

(1,42%) e café (1,36%). No jantar, os grupos alimentares mais frequentes no 

jantar das mulheres foram: arroz (7,24%), sopas (6,15%), feijão (5,94%), 

vegetais (3,89%), suco de frutas (2,62%), bebidas adocicadas (2,54%), frutas 

(1,68%), massas (1,67%), carnes (1,56%), pão (1,53%) e café (1,22%). Para os 

homens foram: arroz (8,11%), feijão (6,99%), sopas (6,66%), vegetais (3,47%), 

bebidas adocicadas (2,84%), suco de frutas (2,71%), carnes (1,69%), frutas 

(1,42%), massas (1,41%), ovos (1,32%), pão (1,22%) e café (1,19%). 

Conclusão: As três principais refeições realizadas foram marcadas por 

alimentos típicos do padrão alimentar brasileiro, com características distintas 

em cada uma e segundo sexo, porém houve também marcado consumo de 

produtos ultraprocessados. 
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Introdução: A constipação intestinal pode ser definida pelo predomínio de 

sintomas como defecação dificultada, infrequente ou incompleta (GE et al., 

2017). A maioria dos casos tem origem funcional, sem causa orgânica, doença 

metabólica ou endócrina que a fundamente, podendo relacionar-se a múltiplos 

fatores, dentre eles alimentação inadequada (THARNER et al., 2015). Seu 

tratamento envolve esquema alimentar rico em fibras, com consumo de frutas, 

legumes, verduras e grãos integrais, limitada em gordura, açúcar e produtos 

ultraprocessados, bem como a reeducação dos hábitos alimentares (SILVA et 

al., 2016). Objetivo: Avaliar os hábitos alimentares e determinar a prevalência 

de constipação intestinal em pré-escolares de uma escola privada do município 

de Muriaé-MG. Métodos: Estudo transversal, realizado com pré-escolares entre 

2 a 6 anos de idade, de ambos os sexos, de uma escola privada do município 

de Muriaé–MG em setembro de 2018. Após autorização pelos responsáveis, foi 

aplicado um questionário para avaliar características sociodemográficas, 

hábitos alimentares e intestinais. Foi considerado hábito alimentar a frequência 

de consumo de alimentos 5 dias ou mais na semana. A constipação intestinal 

foi avaliada a partir dos parâmetros do ROMA IV (AVELAR et al., 2018). Para 

avaliação do tipo de fezes, foi utilizado a Escala de Bristol de Consistência 



Fecal. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário-UNIFAMINAS, CAEE (93295818.2.0000.5105). Resultados: 

Avaliou-se 65 pré-escolares, sendo 57% do sexo masculino. Observou-se a 

ocorrência de constipação funcional em 10,77%. Dentre os que apresentavam 

constipação funcional, 87,5% relataram dor ou dificuldade para evacuar, 62,5% 

fezes de grosso calibre, 33,75% postura de retenção de fezes e 25% 

ocorrência de incontinência fecal.  Em relação a Escala Bristol, a maior 

prevalência foi de fezes do tipo 3 (41,54%). Verificou-se hábito alimentar 

semelhante entre os participantes com e sem constipação em relação ao 

consumo de carnes, ovos, lácteos, frutas e leguminosas. O consumo de 

produtos processados foi relatado por 75% dos constipados, contra 45% dos 

não constipados. Quanto ao grupo dos cereais integrais não houve relato de 

consumo dos pré-escolares com constipação, sendo o hábito relatado por 

7,02% dos não constipados. Conclusão: Houve moderada prevalência de 

constipação funcional entre pré-escolares avaliados, sendo a dor ou dificuldade 

para evacuar o sintoma mais relatado. O hábito alimentar dos pré-escolares 

constipados e não constipados foram semelhantes, diferindo para o consumo 

de alimentos processados e cereais. Referências Bibliográficas: GE, X. et al. 

Potential role of fecal microbiota from patients with slow transit constipation in 

the regulation of gastrointestinal motility. Nature, v. 7, n. 1, p.1-11, 27 mar. 

2017. SILVA,P.S. et al. Conduta alimentar na constipação crônica funcional 

infantil. Rev. e-ciênc, v.4, n.2, p.47-52, dez. 2016.THARNER, A.et al. 

Bidirectional Associations between Fussy Eating and Functional Constipation in 

Preschool Children. The Journal of Pediatrics, v. 166, n. 1, p.91-96, jan.2015. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - SAÚDE COLETIVA 

 

 

HÁBITO DE LEITURA E COMPREENSÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS 

NOS RÓTULOS 

 

 

Richard José Vitorino (richarddvitorino@gmail.com) 

Patricia Henriques (patihenriques@gmail.com) 

Daniele Mendonça Ferreira (daniele_ferreira@id.uff.br) 

Roseane Moreira Sampaio Barbosa (roseanesampaio@id.uff.br) 

Patrícia Camacho Dias (diaspc2@gmail.com) 

Daniele Da Silva Bastos Soares (danielebastos@id.uff.br) 

 

 

 

 

 

Introdução 

 

Os hábitos alimentares da população brasileira vêm passando por uma grande 

transformação ao longo dos anos. O processo de industrialização e a 

globalização resultaram em um aumento no consumo de alimentos 

processados e ultraprocessados, principalmente nos grandes centros urbanos. 

Outra consequência destes fenômenos foi a saída da mulher para o mercado 

de trabalho e o aumento da alimentação fora de casa, o que acarretaram em 

uma preferência pela compra de alimentos prontos e maior consumo de 

alimentos industrializados. Nesse contexto, o rótulo se configura em um 

instrumento essencial para auxiliar o consumidor a realizar escolhas 

alimentares mais saudáveis, considerando as informações sobre a composição 



e o valor nutricional do alimento, e para autonomia do indivíduo no ato da 

compra. 

 

Objetivo 

 

Analisar o hábito de leitura e a compreensão das informações contidas nos 

rótulos de alimentos, por adultos. 

 

Métodos 

 

Realizou-se estudo transversal, em outubro de 2018, por meio de entrevista, 

com questionário estruturado elaborado pelos pesquisadores e composto por 

17 questões relacionadas ao habito de leitura dos rótulos e ao entendimento 

das informações descritas no mesmo. As entrevistas foram realizadas em três 

campi da Universidade Federal Fluminense, com questionário impresso e 

preenchido pelo entrevistador. 

 

Resultados 

 

Participaram do estudo 72 adultos, sendo 40% homens e 60% mulheres. 

Verificou-se que 32% dos entrevistados afirmaram que sempre leem os rótulos, 

42% leem às vezes e 26% nunca leem. Quanto ao entendimento das 

informações descritas, 33% alegaram sempre entender todas as informações, 

53% responderam que entendem apenas algumas informações e 14% não 

entendem. Em relação à dificuldade na leitura do rótulo 19% disserem que 

sentem muita dificuldade. Destes, 78% atribuíram a dificuldade ao tamanho da 

letra,14% afirmaram falta de clareza das informações e 5% alegaram que os 

termos utilizados são desconhecidos. 

 

Conclusão 

 



Pode-se concluir que mais da metade dos entrevistados não possui hábito de 

leitura dos rótulos e não entendem todas as informações contidas nos rótulos. 

Estes resultados indicam que o atual modelo de rotulagem não tem sido um 

instrumento eficiente para fornecer informações sobre a composição e valor 

nutricional dos alimentos consumidos. A falta de clareza das informações 

descritas no rótulo e de seu entendimento pode acarretar em escolhas sem 

critérios quanto às questões nutricionais pelos consumidores no ato da compra 

e do consumo de alimentos industrializados. 
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Introdução: Existe uma grande preocupação na atualidade acerca do consumo 

alimentar da população em função da formação de hábitos alimentares 

saudáveis para um posterior envelhecimento com saúde. E um grupo de 

destaque aos possíveis riscos da alimentação inadequada são os jovens 

universitários, que em grande parte moram longe de suas famílias e que muitas 

vezes não priorizam uma alimentação de qualidade e em quantidades 

suficientes. Outro fator preocupante é quanto à ingestão de bebidas alcoólicas 

por este grupo, além das quantidades ingeridas. Objetivo: O presente estudo 

teve como objetivo avaliar o consumo alimentar em estudantes universitários. 

Metodologia: Tratou-se de um estudo transversal com estudantes da 

Universidade Federal de Viçosa, no qual foram coletados dados 

sociodemográficos, antropométricos (peso, altura) e aplicado um questionário 

de frequência com grupos específicos de alimentos (frutas, saladas cruas, 

verduras/legumes cozidos, refrigerante/sucos artificiais e bebidas alcoólicas). 

Resultados: Participaram do estudo 106 estudantes (40 homens e 66 

mulheres), com média de idade 21,2 ± 3,07 anos e IMC 22,3 ± 3,3 kg/m2, dos 



cursos Educação Física (26,2%), Nutrição (23,4%), Medicina (22,4%),  

Enfermagem (20,6%) e outros (7,4%). Os estudantes apresentaram uma 

frequência de consumo alimentar maior que cinco vezes por semana de frutas 

(39,25%), saladas cruas (67,6%), vegetais/legumes cozidos (40,2%) e 

refrigerantes/sucos artificiais (20,5%). E para as bebidas alcoólicas, mais da 

metade (59%) relataram que tem o hábito de consumo. Dentre esses, 10,5% 

consomem quantidades de álcool superiores ao preconizado pela Organização 

Mundial da Saúde (30 g/dia). Conclusão: Considerando os percentuais 

observados, nota-se que há necessidade de mais incentivo à alimentação 

adequada que priorize a saúde, com maiores quantidades de alimentos in 

natura e estímulo ao consumo de frutas e legumes. Além disso, existe um 

alerta quanto à ingestão de bebidas alcoólicas entre estes jovens, 

principalmente considerando o que é preconizado como limite máximo de 

ingestão diária. Portanto, estudos mais específicos com estudantes 

universitários devem ser feitos e políticas de conscientização adotadas, pois 

este é um grupo que, muitas vezes, se encontra em vulnerabilidade aos riscos 

associados à má alimentação e hábitos de vida. 
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Introdução: Os modos de produção e consumo de alimentos e suas 

consequências para a saúde e para o ambiente estão no centro de diversas 

decisões políticas e sociais e não podem ser negligenciados do processo de 

formação dos escolares. Assim, o desenvolvimento de projetos e iniciativas que 

aproxime produção de alimentos, saúde e meio ambiente como as hortas 

escolares e comunitárias ganham relevância como espaço e oportunidade de 

reflexão sobre diferentes aspectos que circundam o sistema alimentar e as 

práticas alimentares cotidianas. A perspectiva de construção de hortas 



escolares encontra no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e na 

Política de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) base legal para sua 

operacionalização. Objetivo: Desenvolver experiências de construção de hortas 

como estratégia pedagógica para a promoção da alimentação adequada e 

saudável e educação ambiental em uma escola da rede municipal de Niterói. 

Método: O projeto ancora-se na pesquisa-ação como referencial metodológico 

e na educação orientada pela problematização, fundamentada em Paulo Freire.  

Esta abordagem metodológica é especialmente estratégica em processos 

educativos que objetivam a reorientação de práticas alimentares e ambientais, 

conectadas com as dinâmicas socioculturais, econômicas, ambientais e 

institucionais locais das comunidades. Assim a experiência foi conduzida de 

forma articulada e colaborativa entre universidade, gestores e comunidade 

escolar, e vem sendo desenvolvida por meio de diferentes estratégias de 

sensibilização e formação. Resultados: O projeto denominado “Cultiva e 

Alimentar” vem sendo desenvolvido em uma escola da rede municipal de 

Niterói. Inicialmente foram realizadas diferentes estratégias de sensibilização 

para a construção da horta, tais como: reuniões com professores, pedagogos, 

merendeiras, oficinas temáticas com escolares, oficinas culinárias, todas em 

cooperação com alunos, bolsistas e docentes da universidade. Em seguida 

foram definidos o layout da horta com o apoio dos atores da escola, construção 

do canteiro. Paralelamente as ações vinculadas a construção da horta, definiu-

se com os professores as atividades pedagógicas relacionadas a horta em 

cada disciplina e aos temas de educação ambiental e alimentação saudável.  

As questões ambientais e alimentares já estão sendo incluídas no processo 

pedagógico formal por meio de oficinas desenvolvidas por alunos do curso de 

engenharia ambiental e nutrição, de forma interdisciplinar. Antes do plantio das 

mudas se definiu a dinâmica de manutenção e cuidado com a horta com 

envolvimento da comunidade local. Para a compra das mudas foi feito um 

estudo levando em consideração a luminosidade e o nível de dificuldade para 

plantio de hortaliças em canteiros. Também estão sendo realizados 

diagnósticos do ambiente escolar, quanto a oferta e acesso aos alimentos 

saudáveis e não saudáveis, além das condições higiênicas sanitárias, das 

práticas ambientais, da gestão dos resíduos e uso da água. Os gestores estão 

sendo mobilizados para adequar as estruturas em favor de um ambiente mais 

saudável Conclusão: A experiência de organização da horta pedagógica vem 

instituindo dinâmicas de articulação e cooperação entre membros da 

comunidade escolar, entre profissionais de diferentes setores da prefeitura, 

entre diferentes instituições de ensino superior, entre distintas áreas do saber, 



oferecendo oportunidade para promover novas sociabilidades e significados 

para o ato de plantar, cuidar e comer. 
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As Plantas Alimentícias Não Convencionais, conhecidas como PANC estão 

entre as fontes alimentares que se desenvolvem naturalmente, sendo uma 

alternativa barata e saudável, isso acaba tornando esses alimentos uma 

estratégia fundamental para o fortalecimento e alimentação, estratégia de 

extrema importância já que uma alimentação desequilibrada tem sido realidade 

nos dias atuais. Essa pesquisa tem como objetivo identificar as PANC nos 

bairros Forte São João e Romão, do município de Vitória – ES, além elaborar 

um e-book e divulga-lo entre a população da região pesquisada. Trata-se de 

uma pesquisa de corte transversal, sendo os dados coletados no período de 

setembro a dezembro de 2018 e as famílias participantes definidas por meio do 

método Bola de Neve, usando como critério de inclusão: ter interesse em fazer 

parte da pesquisa, residir em casas com área de jardim ou horta, possuindo, 

portanto, quintal ou terreiro. Foram realizadas entrevistas com um ou mais 

membros das famílias. Além do questionário econômico (ABEP, 2016), foi 

aplicado o questionário validado por Chaves (2016). O método da observação 

também foi utilizado para a identificação de espécies não citadas pela 

população. Nos dois métodos as plantas foram fotografadas. Nesse espaço de 

tempo foram visitadas 20 residências e encontradas 29 espécies de PANC, 



sendo registradas 92 PANC. As mais presentes foram o caruru, que apareceu 

em 50% das residências, o picão preto em 40%, em seguida registramos a 

maior presença de cana-de-macaco e taioba (35%), feijão guandu, ora-pro-

nóbis e tranchagem (18%). Um dado relevante até o momento foi com relação 

ao uso das PANC, 76% das PANC registradas são utilizadas como 

alimento/medicamento, dessas, 34% é utilizada como chá ou xarope e 66% 

utiliza como alimento, sendo consumida, principalmente, refogada em óleo. 

Quanto à forma de cultivo, foi observado que 66% das PANC são cultivadas e 

34% crescem de forma espontânea. As PANC são cultivadas majoritariamente 

por mulheres (91%). Observa-se elevado número de espécies de PANC na 

região (29 espécies), há um crescente interesse da população por seu cultivo, 

dado ao elevado percentual de PANC sendo cultivada (66%) e por seu uso na 

alimentação ou como medicamento (76%). 
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Introdução: A infecção pelo Zika vírus durante a gestação é acompanhada por 

sentimentos que comprometem a saúde mental da gestante. A detecção de 

uma alteração congênita no filho envolve a desconstrução do filho “perfeito”. O 

escasso conhecimento sobre a síndrome congênita do Zika vírus e as notícias 

na mídia sobre as graves consequências neurológicas para a saúde infantil 

impactaram cada mãe, assim como a ausência de assistência à saúde em 

lugares onde a epidemia não era reconhecida como um perigo. Objetivo: 



Investigar o impacto da ausência de assistência à saúde em mulheres-mães 

infectadas pelo Zika vírus durante a gestação na Zona da Mata Mineira. 

Métodos: Trata-se de um estudo qualitativo, com análise aprofundada das 

entrevistas com mulheres infectadas por Zika vírus durante a gestação. Os 

dados foram coletados em cinco municípios da Zona da Mata Mineira. As 

gestantes foram localizadas por meio do Sistema de Informação de Agravos de 

(SINAN) pela vigilância epidemiológica de cada município. Foram utilizadas as 

notificações de 2017 a 2017. O critério de confirmação utilizado foi a presença 

de sinais e sintomas durante a gestação e o resultado RT-PCR positivo para 

Zika. Utilizou-se roteiro de entrevista aberto, desenvolvido pela equipe de 

pesquisa, guiado pelas perguntas norteadoras: “Quais as dificuldades você 

enfrentou durante o seu pré-natal?”; “Como foi receber o diagnóstico da 

infecção por Zika vírus?”; “Como foi seu atendimento nos serviços de saúde 

por onde passou?”; “Você se sentiu esclarecida, amparada e atendida da forma 

que considera adequada pelos profissionais de saúde?”; “Quais foram as suas 

maiores dificuldades no período gestacional e no pós-parto?”; “Atualmente, 

quais são suas maiores dificuldades?”. Estas perguntas foram utilizadas com 

objetivo de provocar um olhar crítico sobre as questões que impactaram a vida 

dessas mulheres durante um dos períodos mais esperados, e assim apreender 

as diferentes percepções e sentimentos relatados. A análise de conteúdo foi 

realizada à luz do referencial teórico de Bardin e Minayo. As entrevistas foram 

realizadas nas próprias casas, gravadas em áudio e, posteriormente, 

transcritas na íntegra. Utilizou-se o software Iramuteq com o método de 

Classificação Hierárquica Descendente. O projeto de pesquisa foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humano da Universidade 

Federal de Viçosa sob o parecer número 2.705.484/2018. Resultados: Ao total, 

dezesseis mulheres-mães participaram do estudo. Identificou-se que 78,6% 

das participantes não tinham vínculo com a unidade básica de saúde. Foram 

identificadas quatro categorias em relação aos impactos da ausência de 

assistência à saúde: desconhecimento sobre a doença, acompanhamento pré-

natal, emoções e percepções presentes na gestação e vínculo com os 

profissionais de saúde. Conclusão: A atenção em saúde ao grupo materno-

infantil precisa ocupar um papel de destaque nas políticas públicas do país. Por 

meio de medidas simples e eficientes é possível reverter situações como as 

relatadas no estudo, de desinformação e ausência de vínculo. A resolubilidade 

e a qualidade do atendimento pré-natal são caminhos para a reorganização do 

serviço municipal. Assim, as mães terão a assistência necessária, inclusive 



psicossocial, o que pode contribuir para que as desigualdades sociais sejam 

minimizadas. 
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A educação nutricional reforça os conhecimentos sobre saúde e melhoria da 

qualidade de vida da população, além disso, é um modo de ajudar as pessoas 

a perceberem a alimentação saudável de uma forma mais atrativa, 

aproximando à realidade em que vivem. Para os idosos, nesta fase da vida o 

autocuidado é uma forma valorosa que ajuda a manter a mente e o corpo mais 

saudáveis, principalmente ao se considerar que algumas alterações fisiológicas 

e doenças crônicas não-transmissíveis estão associadas com o 

envelhecimento. O presente trabalho teve como objetivo, analisar o impacto de 



uma ação extensionista em grupo, envolvendo educação alimentar e 

nutricional, no estado nutricional de idosas. Trata-se de um estudo com 

delineamento quase experimental, onde sete idosas foram submetidas a um 

protocolo de intervenção que incluiu oito oficinas (1 oficina/semana) abordando 

temas relacionados à alimentação saudável, embasados na 2ª Versão do Guia 

Alimentar para a População Brasileira. A avaliação das participantes foi 

realizada antes do início das oficinas, após o primeiro ciclo de quatro oficinas e, 

por último, após o término das oito oficinas. Utilizou-se um questionário 

contendo questões referentes às condições socioeconômicas e de saúde, além 

da aferição de medidas antropométricas (peso, estatura, circunferência da 

cintura e dobra cutânea tricipital). As diferenças entre os grupos pré e pós 

intervenção foram estimadas utilizando-se o teste de Wilcoxon. Após o primeiro 

ciclo de oficinas observou-se que as médias do Índice de Massa Corporal 

(IMC), circunferência da cintura (cc) e dobra cutânea tricipital (dct) passaram de 

28,7kg/m² para 28,6 kg/m², 96,8cm para 96,7cm e de 25,8mm para 24,6mm, 

respectivamente. Ao final das oito oficinas, a média do IMC caiu para 

28,5kg/m², a da cc para 94,5cm e a da dct caiu para 21,1mm, sendo observada 

redução estatisticamente significativa apenas na medida da dct. Pode-se 

concluir que a educação alimentar e nutricional pode contribuir para a 

adequação e/ou manutenção do estado nutricional adequado de idosos. 

Acredita-se que estendendo o tempo de intervenção os resultados poderão ser 

potencializados, refletindo, inclusive, na redução do IMC. 
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Atualmente há uma mudança na pirâmide etária mundial devido ao aumento da 

população idosa. Sendo assim, prima-se algumas medidas para melhorar a 

qualidade de vida do idoso em diversos âmbitos e a partir destas são utilizadas 

ferramentas, como intervenção em grupo, promovendo uma maior interação 

entre os participantes. Sabe-se que a depressão é uma doença que acomete o 

estado físico e mental do seu portador, e que muitas vezes pode estar 

associado a infelicidade. Assim a intervenção em grupos de idosos pode ser 

benéfica para auxiliar a reduzir ou evitar o aparecimento de sintomas 

depressivos, visto que isso promove uma maior rede de contatos de cada 

participante. O objetivo desse trabalho foi analisar o impacto de uma 



intervenção envolvendo educação alimentar e nutricional nos sintomas 

depressivos referidos por idosos. Trata-se de um estudo com delineamento 

quase experimental, onde 07 idosas foram submetidas à um protocolo de 

intervenção que incluiu oito oficinas (1 oficina/semana) abordando temas 

relacionados à alimentação saudável, embasados na 2ª Versão do Guia 

Alimentar para a População Brasileira. A avaliação das participantes foi 

realizada antes do início das oficinas, após o primeiro ciclo de quatro oficinas e, 

por último, após o término das oito oficinas. Utilizou-se um questionário 

contendo questões referentes às condições socioeconômicas e de saúde. Para 

a avaliação dos sintomas depressivos foi utilizada a Escala de Depressão 

Geriátrica. As diferenças entre os grupos pré e pós intervenção foram 

estimadas utilizando-se o teste de Wilcoxon. Após o primeiro ciclo de oficinas 

observou-se que o número médio de sintomas depressivos passou de 3 

(dp=2,3) para 2 (dp=1,5). Já ao final das oito oficinas, o número médio de 

sintomas depressivos era 1,4 (dp=1,8). Ressalta-se, no entanto, que não houve 

diferença estatisticamente significativa na redução observada, o que pode ser 

justificado pelo reduzido tamanho da amostra e pelo tempo de intervenção.  A 

participação em atividades em grupo pode contribuir para redução dos 

sintomas depressivos referidos por idosos. Considerar a educação alimentar e 

nutricional como motivação para a atividade em grupo pode ser uma 

ferramenta importante para a prevenção e controle de doenças crônicas. 
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Introdução: O café da manhã é considerado a refeição mais importante do dia. 

Entretanto, trata-se da refeição mais omitida em todas as fases da vida, 

sobretudo, entre a população jovem. A omissão do café da manhã representa 

um problema de saúde pública, com importante impacto sobre a adequação e a 

qualidade da dieta e, consequentemente, sobre diversos desfechos nutricionais 

e de saúde. Objetivo: Avaliar as inadequações de consumo alimentar 

associadas à omissão do café da manhã em estudantes de uma universidade 

pública do Nordeste, Brasil. Métodos: Estudo transversal com estudantes de 

graduação da Universidade Federal de Sergipe, de ambos os sexos e com 

idade entre 18 e 35 anos. O consumo de grupos alimentares foi avaliado por 

questionário de frequência alimentar qualitativo e classificado em adequado e 

inadequado conforme recomendações do Ministério da Saúde. A omissão de 

café da manhã foi avaliada por meio da pergunta “Você omite café da manhã?”, 

com resposta dicotomizada em “sim” e “não”. Modelos de regressão logística 

foram realizados para avaliar as associações entre a omissão do café da 



manhã e o consumo dos grupos alimentares, estimando as razões de chances 

(OR) e seus respectivos intervalos de confiança (IC 95%), ajustados por sexo e 

idade. Resultados: A amostra foi composta por 993 estudantes, com 

predomínio do sexo masculino (54,8%; n=544), menores de 19 anos (54,9%; 

n=545) e ingressantes (56,0%; n=548). A prevalência de omissão do café da 

manhã nesta população foi de 31,8% (n=315). Entre os grupos alimentares 

analisados, o consumo de refrigerantes (82,8%; n=822), hortaliças (82,0%; 

n=804), frutas (81;2%; n=802) e alimentos ricos em gordura (78,4%; n=775) 

apresentaram as maiores frequências de inadequação. A omissão de café da 

manhã esteve associada à inadequação do consumo de alimentos gordurosos 

(OR=1,81; IC=1,26-2,58), refrigerantes (OR=1,46; IC=1,09-1,97) e frutas 

(OR=1,43; IC=1,00-2,06), independente do sexo e idade. Conclusão: As 

inadequações no consumo de alimentos gordurosos, refrigerantes e frutas 

estiveram associadas à prática de omitir o café da manhã entre os estudantes. 

Diante deste contexto e suas possíveis complicações para a saúde pública, o 

desenvolvimento de estratégias e intervenções nutricionais focadas no 

comportamento alimentar saudável fazem-se urgentes e necessárias. 
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Introdução: As últimas décadas foram marcadas pelo aumento do consumo de 

alimentos ultraprocessados concomitantemente ao decréscimo na ingestão de 

alimentos in natura, incluindo as Plantas Alimentícias não Convencionais 

(PANCs). As PANCs são plantas que possuem uma ou mais partes 

comestíveis, se desenvolvem espontaneamente, sendo facilmente encontradas 

em jardins, hortas e quintais. São frequentemente confundidas com ervas 

daninhas e vistas equivocadamente como não comestíveis, o que contribui 

para seu baixo uso na alimentação. No entanto, sua maior incorporação à dieta 

pode ser uma importante ferramenta de fortalecimento da segurança alimentar 

e nutricional (SAN) da população. Ações de educação alimentar e nutricional 



(EAN) que abordem seu cultivo e consumo são fundamentais nesse sentido, ao 

contribuírem para a ampliação dos conhecimentos e interesse a seu respeito. 

Objetivo: Incentivar o cultivo e o consumo de PANCs entre os usuários do 

Programa Academias da Saúde (PAS) de Belo Horizonte/MG.  

Métodos: Estudo de intervenção realizado em um polo do PAS entre setembro 

e dezembro de 2017. Foram realizadas duas oficinas educativas e 

participativas, planejadas conjuntamente por profissionais da Atenção Básica 

(Nutrição e Educação Física), docentes e acadêmicos do curso de Nutrição da 

Faculdade Pitágoras. Na primeira oficina, discutiu-se o conceito de PANCs, sua 

importância cultural e nutricional, seu uso e cultivo segundo a realidade local. 

Na segunda, abordou-se como identificá-las e locais em que poderiam ser 

obtidas. Ao final, os usuários e a equipe trocaram entre si mudas de PANCs. 

Nos dois encontros foram distribuídas receitas culinárias. 

Resultados: Na primeira oficina, participaram 80 usuários e na segunda, 87. As 

PANCs mais citadas foram azedinha, bertalha, feijão guandú, ora-pro-nobis, 

peixinho, picão, serralha e taioba. Houve grande interação entre os usuários, 

que demonstraram interesse quanto ao tema, relatando diferentes formas de 

cultivar e consumir PANCs segundo o conhecimento popular. Verificou-se que 

muitas PANCs que anteriormente faziam parte de seu hábito alimentar 

perderam espaço em sua alimentação atual devido, sobretudo, à urbanização 

da área onde moram e ao acesso a outros tipos de alimentos. As metodologias 

participativas e problematizadoras de EAN empregadas, e o trabalho 

intersetorial e interdisciplinar, oportunizaram o compartilhamento de conceitos 

sobre diversidade alimentar e agricultura urbana, estimulando a autonomia e a 

voluntariedade nas escolhas alimen¬tares dos usuários. Espera-se, assim, ter 

contribuído para o resgate de hábitos alimentares tradicionais e, em longo 

prazo, para a SAN, visto que a (re)inserção das PANCs na alimentação pode 

favorecer melhorias no repertório alimentar da população, além de incentivar o 

aprimoramento das habilidades culinárias.  

Conclusão: As ações educativas realizadas revelaram-se importantes 

oportunidades de ampliação dos conhecimentos sobre o cultivo e o consumo 

de PANCs entre usuários, profissionais e acadêmicos. O enaltecimento dos 

conhecimentos populares e sua complementariedade pelos esclarecimentos 

técnicos, possibilitaram a construção de conhecimentos úteis ao 

empoderamento da população usuária do PAS, passo essencial para a 

melhoria de seus hábitos alimentares e saúde. Recomenda-se ampliar essas 



ações para outros cenários, como Unidades Básicas de Saúde e escolas. A 

participação de outros profissionais, como biólogos e agrônomos, e parcerias 

com órgãos de agricultura urbana também poderão favorecer sua expansão. 
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Introdução: A infecção pelo Zika vírus provoca consequências graves à saúde, 

principalmente no grupo materno-infantil, e continua a ser um grande desafio 

para a saúde pública. O baixo peso ao nascer é determinante para a 

mortalidade neonatal, pois além de estar associado ao déficit cognitivo e de 

crescimento, leva ao aumento do risco de doenças crônicas não transmissíveis 

na vida adulta. A síndrome congênita do Zika vírus ainda não foi totalmente 

caracterizada e há poucos estudos avaliando os aspectos nutricionais deste 



grupo.  Objetivo: Avaliar a incidência e os fatores associados ao baixo peso ao 

nascer em crianças brasileiras expostas ao Zika vírus durante a gestação. 

Métodos: Trata-se de um estudo de coorte retrospectiva, com dados 

secundários anonimizados, oriundos do Registro de Eventos em Saúde Pública 

– Microcefalia (RESP- -Microcefalia). O estudo incluiu 2.777 casos confirmados 

de síndrome congênita do Zika vírus, de ambos os sexos, residentes nas cinco 

regiões do Brasil. O baixo peso ao nascer foi caracterizado na presença de 

peso ao nascer <2.500g. As associações entre o baixo peso ao nascer e as 

variáveis de interesse foram testadas por meio de regressão de Poisson bruta 

e ajustada, com variância robusta. A medida de associação utilizada foi o risco 

relativo (RR) e seu respectivo intervalo de confiança (IC) de 95%. Os dados 

foram analisados no software Stata versão 14.0, e o nível de significância 

adotado foi 5% em todas as análises. O projeto de pesquisa foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de Viçosa, sob o número 2.705.484/2018. Resultados: 

Das crianças avaliadas, 93,9% apresentavam microcefalia apenas ou em 

combinação com outras alterações congênitas, e a incidência de baixo peso ao 

nascer foi de 34,7%. Um risco significantemente maior de baixo peso ao nascer 

foi observado entre recém-nascidos do sexo feminino (RR=1.15; IC95%:1.02-

1.30), provenientes de gestações múltiplas (RR=2.17; IC95%:1.81-2.60) e com 

microcefalia (RR=1.89; IC95%:1.33-2.69). Por outro lado, menor incidência de 

baixo peso ao nascer foi observada entre filhos de mães com exantema na 

gestação (RR=0.82; IC95%:0.73-0.92) e da região Nordeste, em comparação 

aos residentes no Sudeste (RR=1.21 ;IC95%:1.05-1.39), Sul (RR=1.53; 

IC95%:1.16-2.03) e Centro-Oeste (RR=1.31; IC95%:1.08-1.58) do país. 

Conclusão: Considerando a alta incidência de baixo peso nessa população e o 

impacto deste na saúde neonatal, infantil e adulta, faz-se necessária a 

incorporação da atitude de vigilância da situação nutricional, principalmente do 

peso, durante o pré-natal. Assim, será possível prevenir possíveis 

complicações e proporcionar melhor qualidade de vida para as crianças 

expostas a infecção intrauterina pelo Zika vírus. 
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Introdução 

A prevalência de excesso de peso nas crianças de 5 a 9 anos tem aumentado 

a cada ano. A propaganda de alimentos e sua ação nas escolhas alimentares 

tem sido o motivo de discussões constantes, sendo destinada a ela uma 

grande parte da responsabilidade pelos problemas de má alimentação e 

excesso de peso, pois as crianças passam em média 24 horas semanais em 

frente à televisão. A participação da mídia televisiva desde cedo na infância 

forma opiniões, cria conceitos e molda os hábitos, escolhas e preferências 

alimentares das crianças. Dessa maneira se faz necessário a regulamentação 

das estratégias de marketing em alimentos direcionadas ao público infantil e da 

conscientização dos pais, responsáveis e educadores como seres ativos no 

processo de construção destes hábitos de vida. 

  



 

Objetivo 

Compreender o papel da mídia televisiva na formação das escolhas 

alimentares em crianças de 4 a 10 anos de idade. 

 

Métodos  

Foi aplicado aos pais ou responsáveis legais de crianças entre 4 e 10 anos de 

idade, um questionário online contendo questões abertas e fechadas referentes 

à idade, sexo, peso e altura, hábitos alimentares e rotinas das crianças. O 

estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Estudo com Seres 

Humanos sob número 59701816.8.0000.5155). O perfil antropométrico foi 

avaliado com base nos índices peso por idade e índice de massa corporal por 

idade. Os dados coletados foram analisados pelo Statistical Package for the 

Social Sciences for Windows Student Version®, versão 20.0, mediante cálculo 

das distribuições de frequências, medidas de tendência central. As variáveis 

com distribuição normal, verificadas por meio do teste Kolmogorov-Smirnov, 

foram apresentadas na forma de média (desvio-padrão), enquanto as demais 

sob a forma de mediana e intervalo interquartil. Os testes t de Student simples 

para comparação de médias ou Mann Whitney foram realizados. O nível de 

significância adotado para todos os testes estatísticos foi de 5% (p<0,05). 

 

Resultados:  

Responderam ao questionário 249 pais e/ou responsáveis. Do total de 

crianças, 50,8% eram do sexo feminino, 21,1% apresentavam peso elevado 

para idade e 50% sobrepeso/obesidade de a-cordo com o índice de massa 

corporal. A média de exposição à televisão diariamente foi de 3 horas e 20 

minutos, sendo que 42% das crianças assistiam mais de 3 horas por dia. O 

tempo gasto na frente da televisão apresentou relação positiva com o peso da 

criança, sendo o resultado estatisticamente significativo (p=0,006). As 

atividades mais frequentes realizadas pelas crianças diariamente foram 

televisão e brincar com jogos eletrônicos. Observou-se diferença entre a 

preferência alimentar da criança e os alimentos que normalmente pedem aos 

pais/responsáveis para comprarem e 93% dos pais/responsáveis afirmaram 

que a televisão exerce influencia na construção do hábito alimentar da criança. 



Conclusão:  

As crianças estão permanecendo tempo excessivo em frente da televisão, 

deixando a prática de brincar em atividades de maior gasto energético por 

práticas sedentárias como televisão e jogos eletrônicos. A mídia exerce 

influência considerável na formação das escolhas alimentares das crianças. 
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O perfil e a quantidade de lipídios no leite materno variam de acordo com o 

tempo de duração da lactação. Entretanto, esse valor é modificável, uma vez 

que entre os fatores extrínsecos à nutriz, a alimentação podem influenciar na 

composição em AG do leite humano. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi 

avaliar o perfil de ingestão de ácidos graxos na dieta materna durante a 

lactação, e sua relação com as características maternas sociais, econômicos, 

demográficos e de saúde. Trata-se de um estudo epidemiológico 

observacional, transversal realizado a partir da avaliação dietética das mães e 

da composição do leite materno em ácidos graxos. A amostra constitui-se de 

247 nutrizes residentes na zona urbana da cidade de Diamantina, Minas 

Gerais, Brasil. O instrumento utilizado para avaliar o consumo de ácidos graxos 



das nutrizes foi o  recordatório de ingestão habitual. Foram avaliadas as 

características sociais econômicas culturais e demográficas por um 

questionário semiestruturado. Foi utilizado o software SPSS para as análises 

estatísticas. Também foi testada a correlação entre as variáveis dependentes 

(teores de ácidos graxos dietéticos) e as variáveis socioeconômicas, de 

gestação e parto e variáveis do consumo alimentar incluindo o IAS. Observou-

se consumo maior de energia e nutrientes em algumas variáveis 

socioeconômicas. As nutrizes com ensino médio (completo ou incompleto) 

ingeriram uma maior quantidade de ácidos graxos araquídico (C20:0) e 

behênico (C22:0) quando comparadas àquelas com ensino fundamental. Na 

variável chefe da família, o consumo de calorias, gordura, ácido graxo palmítico 

(C16:0), ácido graxo esteárico (C18:0), ácido graxo oleico (C18:1) e ácido 

linoleico (C18:2) foi maior nos casos em que outros parentes eram o chefe. A 

variável do estado civil também influenciou na ingestão dos ácidos graxos. 

Nutrizes casadas consumiram maior quantia de ácidos graxos araquídico 

(C20:0), behênico (C22:0), lignocérico (C24:0), ácido araquidônico (C20:4 e 

C20:1) e linoleico (C18:2) quando comparadas à nutrizes solteiras ou 

divorciadas. Pode-se, concluir, portanto, que as variáveis socioeconômicas 

influenciam na ingestão dos ácidos graxos e energia das nutrizes. 
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INTRODUÇÃO: A insegurança alimentar e nutricional é multidimensional. 

Trata-se de uma temática ampla, que envolve a falta de acesso aos alimentos 

em quantidade e qualidade suficientes, as diversidades sociais, culturais, 

econômicas e ambientais; relacionando-se com o Direito Humano à 

Alimentação Adequada. Sabe-se que existe associação entre a presença de 

insegurança alimentar (IA) e um pior estado de saúde, em razão da 

insuficiência de acesso aos alimentos causada pelas desigualdades de 



estrutura e renda. Diante disso, verifica-se a necessidade de construção de 

alternativas, com impactos diretos nas estruturas políticas e sociais.  

 

OBJETIVOS: Avaliar a insegurança alimentar e os aspectos socioeconômicos 

em adolescentes de escolas públicas. 

 

MÉTODOS: Estudo transversal com adolescentes entre 14 e 19 anos, de 

ambos os sexos, matriculados em escolas públicas de Juiz de Fora/MG, 

selecionados por meio de amostragem estratificada proporcional, com sorteio 

aleatório simples. A insegurança alimentar e nutricional das famílias foi 

avaliada por meio da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), 

constituída por 14 perguntas com respostas objetivas, a respeito das alterações 

qualitativa e quantitativa do consumo, restrição da alimentação e fome. Os 

participantes responderam, também, um questionário acerca do aspecto do 

domicílio, posses de itens de conforto, situação ocupacional dos responsáveis 

e renda, avaliados por meio do Critério de Classificação Econômica Brasil. As 

análises de frequência foram realizadas com variáveis dicotômicas, 

comparadas com a presença ou não de insegurança alimentar por meio do 

software SPSS® (versão 20.0).  

 

RESULTADOS: Foram avaliados 456 adolescentes, 58,6% do sexo feminino. 

Do total de meninas, 62,9% se encontrava em situação de insegurança 

alimentar, contra 37,1% dos meninos. Considerando a cor da pele, 25,4% dos 

brancos e 74,6% dos não brancos estavam em IA demonstrando a diferença de 

vulnerabilidade. Outro fator de destaque é a situação ocupacional do 

responsável do sexo masculino: estavam em insegurança 79,6% dos 

adolescentes cujos responsáveis trabalhavam (emprego formal ou informal) e 

20,4% dentre os responsáveis que não trabalhavam (incluindo, aposentados e 

pensionistas). Da mesma forma, a situação ocupacional da responsável do 

sexo feminino, apresentou influência na IA: dentre as que trabalhavam, 70,2% 

dos adolescentes apresentaram algum grau de insegurança, contra 29,8% das 

responsáveis que não trabalhavam. Além disso, a insegurança esteve 

consideravelmente presente em estratos de renda média e alta, com 40,6%, 

contra 59,4% dos adolescentes de renda baixa. 

 



CONCLUSÃO: Os resultados deste estudo corroboram com a literatura. Os 

fatores socioeconômicos ainda são altamente relevantes ao se analisar a 

insegurança alimentar e nutricional da população. Observa-se que este fato é 

decorrente da marginalização ou exclusão social, com consequências graves 

para a saúde e bem-estar. Sabendo-se que existem associações entre a 

presença de insegurança alimentar e um pior estado de saúde, deve-se atentar 

para o fortalecimento e a construção de novas políticas que envolvam áreas 

intersetoriais a fim de que a insegurança não tenha uma prevalência ainda tão 

alta. Financiamento: FAPEMIG (CDS APQ 02891-18), CAPES e UFJF. 
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Introdução: O Conselho de Alimentação Escolar (CAE), é um órgão de controle 

social do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com caráter 

controlador e fiscalizador da aplicação e execução dos recursos destinados à 

alimentação escolar, bem como a prestação de contas ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). Desta forma, uma das funções dos 

conselheiros é realizar visitas às Unidades de Alimentação Nutrição Escolar 

(UANE) de forma garantir que os alimentos recebidos, armazenados, 

produzidos e oferecidos regularmente encontram-se em adequadas condições 

higiênico sanitárias e que sejam aceitos pelos alunos. Objetivo: Desenvolver 

um instrumento de monitoramento da execução do PNAE nas UANE visitadas 

pelo CAE. Método:  O instrumento foi desenvolvido a partir do roteiro de visita 

aplicado pelo CAE nas UANE de um município do estado do Rio de Janeiro.  

Inicialmente as perguntas do roteiro de visitas foram padronizadas de modo 

que todas as respostas “Não” fossem identificadas como não adequadas e 



todas as respostas “Sim”, como adequadas para a escola avaliada. Utilizou-se 

o programa Excel ®, para elaboração do instrumento que foi dividido em 10 

categorias (1- Documentação; 2- Área física da UAN em geral; 3- Recebimento 

e controle de estoque; 4- Área de armazenamento e produção, 5- 

Equipamentos, mobiliários e utensílios; 6- Cardápio; 7- Distribuição; 8- 

Refeitório; 9- Manipuladores; 10- Instalações sanitárias dos manipuladores de 

alimentos), com análise individual e geral das UANE. A partir do preenchimento 

da ficha de cada UANE o instrumento gera uma tabela e consequentemente 

um gráfico de colunas conforme as categorias analisadas. Na outra aba 

encontra-se a Análise Geral das UANE, que analisa e totaliza todas as UANE a 

partir do preenchimento da análise individual na aba anterior. Esta tabela 

calcula a média dos resultados obtidos a partir de todas as escolas avaliadas, 

originando-se dois gráficos de coluna: um de comparação numérica entre o 

número de itens, respondidos e respostas negativas, por categoria e outro de 

percentual de fragilidades por categoria. Resultados: Para análise da aplicação 

do instrumento foram utilizados os roteiros de visitas aplicadas nas 15 UANE 

pelo CAE no ano de 2018.  Na Análise Individual e Geral das UANE, o gráfico 

em colunas permitiu a imediata visualização das categorias onde as 

fragilidades são mais recorrentes. Durante o preenchimento foi observado 

algumas respostas em branco e foi discutido na reunião do CAE, a importância 

do preenchimento do roteiro de visitas de forma adequada para possibilitar o 

monitoramento das UANE. Conclusão: O instrumento permitiu desenvolver 

uma interface gráfica para apresentar visualmente os resultados do 

acompanhamento das fragilidades nas UANE visitadas pelo CAE. Desta forma, 

os membros do CAE poderão acompanhar a evolução de cada categoria de 

forma sistematizada no seu município. Este instrumento poderá ser utilizado 

por CAE de outros municípios de forma a direcionar suas ações e definir 

prioridades. 
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Introdução: A constipação intestinal funcional é um problema de saúde comum 

na infância que afeta a qualidade de vida das crianças e famílias. A prevalência 

mundial de constipação funcional vem aumentando, sendo amplamente 

variável de acordo com o país. Nos estudos brasileiros com crianças, a 

prevalência de constipação apresentou ampla variação, de 14,7% a 38,8% . 

Atualmente, as mudanças no padrão da alimentação, em conjunto com 

aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e o baixo consumo de 

alimentos ricos em fibras, principalmente frutas, legumes e verduras, têm 

contribuído para o aumento do excesso de peso em crianças, surgimentos de 

doenças crônicas e para o desenvolvimento dos distúrbios funcionais do trato 

gastrointestinal. Objetivo: Avaliar a associação do consumo alimentar de 

crianças de quatro a sete anos de idade com a constipação intestinal. Métodos: 

Estudo transversal com 152 crianças de 4 a 7 anos, residentes em Viçosa, MG. 

A constipação intestinal foi identificada de acordo com os critérios de Roma IV. 



Avaliou-se o consumo alimentar por meio da frequência de consumo de 

alimentos e o registro alimentar de três dias. Na análise do consumo alimentar 

selecionou-se os alimentos marcadores de alimentação saudável e não 

saudável que poderiam estar associados a constipação. Verificou-se ainda 

adequação do consumo de fibras alimentares e a ingestão de água. Nas 

análises, realizou-se os testes t-Student, e qui-quadrado, considerando-se 

como significância estatística p<0,05. Resultados: A prevalência de 

constipação foi de 32,2%, sendo maior entre as crianças que não consumiam 

frutas (p=0,020) e verduras (p=0,002) e consumiam achocolatados (p=0,033). 

Houve associação entre o consumo frequente de frituras (p=0,020), ingestão 

diária de água inferior a 600 ml e a constipação (p=0,028).  

Conclusão: Os hábitos não saudáveis das crianças como não consumir frutas, 

verduras, consumo de achocolatado e frituras contribuíram para associação 

positiva com a constipação. O baixo consumo de frutas, verduras e legumes, 

revela a necessidade de alterações nos hábitos alimentares das crianças e a 

implantação de ações para incentivo ao consumo de alimentos saudáveis. 
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Introdução: A adolescência é uma fase em que há transformações fisiológicas, 

morfológicas, mentais, emocionais e sociais. Nessa fase normalmente 

apresentam tempo de tela elevado possuindo estilo de vida sedentário, além de 

preferências alimentares por alimentos ultraprocessados que possuem alto 

valor calórico e baixo valor nutricional, que podem contribuir para aparecimento 

de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). As práticas alimentares dos 



adolescentes são influenciadas pelos modismos, publicidade, escola, amigos 

além de representar contestação de valores familiares e sociais. Assim é 

preciso que o consumo alimentar dos adolescentes seja monitorado, 

principalmente dos participantes do Programa Bolsa Família (PBF), que 

possivelmente encontram-se em situação de vulnerabilidade. 

Objetivo: Avaliar marcadores positivos e negativos do consumo alimentar dos 

adolescentes acompanhados pelo PBF na cidade de Lavras (MG), identificando 

assim a possibilidade de hábitos alimentares como fatores de risco ou proteção 

para surgimento de doenças crônicas não transmissíveis. 

Metodologia: Estudo do tipo transversal quantitativo, inserido em amplo projeto 

financiado pelo CNPq e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 

Federal de Lavras, com amostra probabilística de 244 famílias, e sub amostra 

de 106 famílias. Foram incluídos na pesquisa os beneficiários ativos do PBF no 

município. A coleta de dados ocorreu no ambiente domiciliar ou em 

equipamentos comunitários próximos à residência das famílias sorteadas. O 

consumo alimentar do dia anterior foi avaliado utilizando questionário adaptado 

do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), contemplando 

marcadores positivos e negativos, hábito de realizar as refeições junto a meios 

eletrônicos, e números de refeições realizadas ao longo do dia. A avaliação 

antropométrica foi executada seguindo os Protocolos do SISVAN, gerando o 

indicador antropométrico índice de massa corporal-para-idade através do 

programa WHO Anthro PLUS. 

Resultados: Foram avaliados 161 adolescentes, 87 do sexo feminino (54%) e 

74 do sexo masculino (46%), com idade entre 10 a 19 anos sendo a média de 

idade de 13 anos (±2,59 anos). Dentre os marcadores positivos a maioria dos 

adolescentes consomem arroz (96,3%), feijão (87,6%), carnes (77,6%) e leite 

(49,7%), entretanto há baixa ingestão de frutas (39,1%) e legumes (40,4%).O 

consumo de alimentos ultraprocessados foi elevado, principalmente de bebidas 

açucaradas(74,5%). O uso de televisão, computador e celular no momento da 

alimentação foi uma situação comum entre os adolescentes (87,0%). Em 

relação a antropometria os resultados mostraram em sua maioria adequação 

para o índice antropométrico avaliado, entretanto há prevalência considerável 

de sobrepeso e/ou obesidade (17,37%). 

Conclusão: Devido alto consumo de ultraprocessados e prevalência 

considerável de excesso de peso entre os adolescentes, é necessário 

desenvolvimento de ações de Educação Alimentar e Nutricional com intuito de 



incentivar práticas alimentares mais saudáveis. A adesão pelo município ao 

Programa Saúde na Escola é uma forma de contribuir para modificação do 

atual cenário, visto que a Escola é um ambiente com interação social e uma 

área privilegiada para unir educação e da saúde. 
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Introdução: A promoção da alimentação saudável na infância pode prevenir 

doenças crônicas não transmissíveis no decorrer da vida. Considerando esta 

premissa recentemente o Ministério da Educação aprovou lei que incluiu a 

Educação Alimentar e Nutricional (EAN) como tema transversal no currículo 

escolar, aproveitando a posição estratégica da EAN nas escolas para a 

prevenção e controle dos problemas alimentares e nutricionais atuais e para a 

promoção da alimentação adequada e saudável. Objetivo: Este estudo tem 

como objetivo descrever a construção de um Caderno de Atividades que foi 

organizado para auxiliar docentes a incluir o tema transversal EAN no ensino 

fundamental I. Métodos: Trata-se de um estudo metodológico do tipo 

desenvolvimento, em que um Caderno de Atividades foi elaborado a partir de 

documentos nacionais e concepções pedagógicas reconhecidos nacional e 

internacionalmente, e que explorou a alimentação nas dimensões: direito 

humano à alimentação adequada, biológica, sociocultural, ambiental e 

econômica. Resultados: O Caderno consta de cinco partes, sendo cada uma 

para um ano escolar, com atividades para os quatro bimestres letivos e para 



seis disciplinas que envolvem o tema alimentação adequada e saudável nas 

dimensões interligadas nas diversas esferas contempladas no Marco de EAN, 

no Guia Alimentar e pelo Ministério da Saúde. Para cada ano escolar foram 

desenvolvidas 20 atividades perfazendo um total de 120 atividades 

considerando os cinco anos escolares e seis disciplinas. A dimensão biológica 

foi trabalhada em 40,8% das atividades, seguida da sócio-cultural (30,0%), 

ambiental (18,3%), econômica (8,3%) e direito humano à ali¬mentação 

adequada (6,7%). No Caderno são também apresentadas sugestões de como 

os educadores podem abordar os temas de alimentação com os educandos, e 

indicados materiais complementares para a sua abordagem. Todas as 

atividades são apresentadas numa forma dialogal com os educadores. 

Conclusão: As atividades propostas no Caderno apresentam o 

alimento/alimentação com intenção de EAN, e sugere que o professor trabalhe 

o tema junto a seus alunos para promover o conhecimento e estimular a 

autonomia para que os educandos façam suas escolhas alimentares por meio 

do desenvolvimento da reflexão, da ampliação da consciência, e a formação de 

pensamento crítico. 
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A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é o campo de conhecimento que 

busca formar sujeitos empoderados, críticos e autônomos em suas escolhas 

alimentares saudáveis. Contudo, identifica-se a dificuldade de conduzir 

intervenções em EAN efetivas, visto que existem limitações metodológicas que 

não possibilitam abranger os sujeitos em sua totalidade, impedindo que 

mudanças efetivas e persistentes sejam observadas. Sabendo disso, o método 

intuitivo proposto por Pestalozzi (1746-1827) se apresenta como alternativa. 

Neste método, o próprio educando, de maneira intuitiva, ou seja, após ter 



observado, analisado, refletido e trabalhado sobre certa questão, utilizando-se 

de experiências anteriores e de conceitos já conhecidos, desenvolve a resposta 

por si mesmo, o que possibilita o estímulo a sua autonomia e criticidade, ao 

mesmo tempo que considera os fatores inerentes a sua realidade. Logo, a 

proposta do trabalho foi avaliar a efetividade do método intuitivo como 

metodologia inovadora no ensino da EAN para crianças e adolescentes de 

faixa etária entre 5 e 16 anos, de duas instituições de apoio social: o Centro de 

Apoio à Criança e ao Adolescente (CEACAD – Projeto Semearte) e o projeto 

social da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) da cidade de Lavras - 

MG. A população (n=246), foi dividida em dois grupos. O primeiro grupo 

(controle), recebeu intervenções baseadas na metodologia expositiva de ensino 

(palestra). O segundo grupo (tratamento), recebeu ações baseadas no método 

intuitivo. O estudo foi conduzido em três etapas. A primeira foi a avaliação 

inicial, composta por aplicação de questionário estruturado que avaliava a auto 

eficácia culinária e o conhecimento sobre alimentação e nutrição, 

caracterização do estado nutricional, por meio do peso e altura, e o consumo 

alimentar dos participantes, através do recordatório 24h. Em seguida, 

conduziu-se quatro intervenções baseadas no Guia Alimentar para a 

População Brasileira, que foram aplicadas, específicas para cada grupo. As 

intervenções trataram das seguintes temáticas: grupos de alimentos segundo o 

grau de processamento, oficinas culinárias, práticas alimentares e publicidade 

de alimentos. O efeito do tipo de metodologia aplicada nas respostas dos 

entrevistados foi analisado por modelos de regressão logística, gerados pelo 

software R, versão 3.5.2. Constatou-se que a razão de chance de melhora na 

auto eficácia para a elaboração de receitas por parte de um participante 

submetido à intervenções baseadas no método intuitivo foi aumentada em 4,17 

vezes (IC 95% [1,51;14,75]) quando comparada ao participante submetido à 

palestra. Observou-se resultado semelhante para as questões que avaliavam a 

auto eficácia na elaboração de lanches utilizando frutas e elaboração de 

saladas, onde identificou-se que aqueles pertencentes ao grupo de tratamento 

possuíam 2,33 vezes (IC 95% [1,14; 5,01]) e 2,53 vezes (IC 95% [1,070; 

6,701]) mais chances de melhora, respectivamente, quando comparados ao 

grupo controle. Nas questões relacionadas ao conhecimento sobre alimentação 

e nutrição, não foram observadas diferenças estatísticas entre os grupos 

submetidos aos diferentes métodos, o que demonstrou que ambos foram 

eficazes no ensino da EAN. Portanto, o método intuitivo pode ser utilizado 

como metodologia no ensino da EAN, visto que se mostrou superior, 



apresentando maior efetividade das intervenções quando comparado a 

metodologias expositivas. 
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Em outubro de 2018, o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do 

Escolar (CECANE) juntamente com a Secretaria de Educação à Distância 

(SEAD) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), passaram a 

disponibilizar o curso de Educação a Distância (EaD) “Alimentação Saudável 

na Escola” por meio do MOOC (Massive Open Online Course), modalidade de 

curso aberto, ofertado em plataforma de ensino online da UFRGS (LÚMINA). 

Destinado a profissionais e estudantes das áreas de nutrição e de educação, 

bem como demais interessados, o curso visa oportunizar a um grande público 

a ampliação de conhecimentos para o aperfeiçoamento da alimentação 

saudável no ambiente escolar. A necessidade de oferta deste curso considera: 

a demanda crescente para ações de promoção da alimentação saudável, 

diante de índices crescentes de sobrepeso, obesidade e doenças associadas à 



má alimentação da população, principalmente em crianças e adolescentes; a 

função pedagógica da alimentação escolar; recomendações nutricionais para 

aprimoramento da qualidade da alimentação ofertada no ambiente escolar; a 

necessidade de sensibilização dos atores envolvidos com a alimentação 

escolar sobre as ações de educação alimentar e nutricional. Desse modo, o 

presente trabalho consiste em um estudo de caso descritivo cujo objetivo é 

expor as ações e resultados alcançados pelo curso EaD desenvolvido pelo 

CECANE/UFRGS. Para tanto, foram consultados o plano de ensino do curso e 

os relatórios estatísticos gerados pela plataforma LÚMINA, referentes ao 

número de inscrições no curso, número de conclusões com emissão de 

certificado, e respostas de usuários ao questionário "Perfil do Estudante". O 

curso possui carga horária total de 20 horas, distribuída em três módulos: 

Módulo I - Objetivos e diretrizes para a promoção da alimentação saudável; 

Módulo II - Promoção da alimentação saudável no ambiente escolar; e Módulo 

III - Educação Alimentar e Nutricional (EAN) no ambiente escolar. Cada módulo 

conta com um estudo dirigido e fórum de discussão, e ao final do curso há um 

questionário como requisito para emissão de certificado. Observou-se que até 

fevereiro de 2019, 1.496 usuários haviam realizado inscrições no curso; destes, 

1385 preencheram o perfil do estudante e 588 obtiveram certificado de 

conclusão. Destaca-se que 89,60% dos participantes são do sexo feminino; 

45,78% exercem algum cargo público; 62,24% já desenvolveram ações de 

educação alimentar e nutricional no ambiente escolar; 48,01% já buscaram 

formação complementar para o desenvolvimento de ações de educação 

alimentar e nutricional; e 82,38% já realizaram algum tipo de curso EaD. Além 

disso, 50,54% dos respondentes afirmaram possuir interesse geral no assunto 

e 57,55% acreditam que a temática é relevante para o desempenho da sua 

atividade profissional. A partir dos resultados apresentados, ressalta-se que o 

MOOC é uma ferramenta adequada ao processo de ensino-aprendizado em 

temas importantes e emergentes, uma vez que oferece uma oportunidade 

estratégica para melhorar a qualidade da educação, bem como facilitar o 

diálogo, a partilha de conhecimento e a capacitação de pessoas de diferentes 

regiões no que se refere a temática da educação alimentar e nutricional. 
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Introdução: No período gestacional o organismo materno têm suas 

necessidades nutricionais de folato aumentadas devido à expansão do volume 

plasmático para suprimento do crescimento fetal e desenvolvimento das 

estruturas gestacionais. Evidências relatam que o folato dietético proporciona 

prevenção, porém, com menor impacto em gestantes quando comparada a 

suplementação medicamentosa. No Brasil, estudos revelam baixas 

prevalências de suplementação entre gestantes ao longo dos últimos 15 anos, 

apresentando valores que variam de 22,1% no Rio de Janeiro-RJ (2001) a 

35,4% em Joinville-SC (2016). Objetivo: Avaliar a evolução da prevalência de 

não suplementação de folato e seus fatores associados entre gestantes 

usuárias da rede de atenção primária à saúde de Diamantina-MG, em um 

período de 10 anos (2005 e 2015). Metodologia: Estudo observacional, de 

recorte transversal e amostragem probabilística realizado em dois momentos 



distintos. No primeiro momento foram avaliadas 280 mulheres residentes na 

zona urbana do município cujos partos ocorreram entre setembro de 2004 e 

abril de 2005. Posteriormente foram investigadas 263 mulheres com parto 

ocorrido entre janeiro de 2015 e abril de 2016. A base de recrutamento do 

estudo foi a Declaração de Nascidos Vivos. A coleta de dados foi realizada por 

meio de entrevistas domiciliares com aplicação de questionário 

semiestruturado, para obtenção de informações socioeconômicas e aspectos 

gerais da gestação. As variáveis independentes investigadas foram: 

escolaridade materna, situação conjugal, idade materna, paridade, anemia 

referida e número de consultas de pré-natal. Na análise estatística descritiva 

foram utilizadas medidas de frequência absoluta e relativa. Para investigação 

das variáveis de interesse associadas à não suplementação de folato utilizou-

se a Regressão de Poisson. As medidas de risco utilizadas foram as razões de 

prevalência (RP) brutas e ajustadas e o nível de significância adotado foi de 

5%. Em ambos os momentos, o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da UFVJM, sob os pareceres nº 011/05 e 721108/14. 

Resultados: Em 2005 a ausência de suplementação de folato foi observada em 

68,7% das gestantes (n = 192), enquanto em 2015 apenas 4,9% (n = 13) não 

fizeram uso do suplemento, mostrando uma redução de 92,8% na taxa de não 

suplementação em um período de 10 anos.  Considerando as prevalências 

observadas, a RP para ausência de suplementação em 2005 foi 13,8 (8,1 – 

23,7) vezes superior à observada em 2015 (p < 0,001). Em 2005, os fatores 

significantemente associados à ausência de suplementação de folato em 

gestantes foram: escolaridade materna inferior a 8 anos de estudo (RP:1,60, 

1,30 - 1,90), idade materna inferior a 19 anos (RP: 1,10, 1,03 - 1,30) e número 

insuficiente de consultas de pré-natal (RP: 1,10, 1,02 - 1,30). De modo 

semelhante, em 2015, permaneceram associadas ao desfecho as baixa 

escolaridade materna (RP: 5,85, 1,80 - 19,02) e número insuficiente de 

consultas de pré-natal (RP: 3,34, 1,09 – 10,21). Conclusão: No período 

avaliado houve uma redução expressiva na proporção de gestantes não 

suplementadas em Diamantina. No entanto, a não suplementação permanece 

ainda associada à baixa escolaridade materna e número insuficiente de 

consultas de pré-natal. 
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Introdução: A agenda pública de saúde brasileira vem, nas últimas décadas, 

enfrentando um importante paradoxo epidemiológico e nutricional: de um lado, 

a obesidade, e como consequência as doenças crônicas não transmissíveis e 

do outro, as carências nutricionais, ambos apresentando como denominador 

comum os hábitos alimentares inadequados da população. Entre os agravos 

nutricionais ainda prevalentes no país, destaca-se a anemia por deficiência de 

ferro, que afeta mais de 800 milhões de crianças e mulheres em idade 

reprodutiva, além de 32% das gestantes, com taxas que variam de 11 a 62%, 

dependendo da região e contexto socioeconômico envolvidos. Com vistas a 

redução das prevalências de anemia no Brasil, o Programa Nacional de 

Suplementação de Ferro propôs a suplementação medicamentosa em doses 

profiláticas de sulfato ferroso para gestantes e crianças menores de 2 anos.  

Contudo, estudos mostram uma alta prevalência de não suplementação; como 



em um estudo publicado em 2013, realizado no município de Rio Grande com 

uma amostra de 2557 puérperas  onde a prevalência de não suplementação foi 

de 41 %. Objetivo: Avaliar a prevalência do não uso do suplemento de ferro 

durante a gestação e seus fatores associados, entre puérperas usuárias da 

rede de Atenção Primária à Saúde do município de Diamantina-MG. 

Metodologia: Estudo observacional, de recorte transversal e amostragem 

probabilística aninhado à uma coorte que avaliou mães e seus neonatos 

durante período gestacional e lactação. Neste estudo foram investigadas 253 

puérperas residentes na área urbana de Diamantina – MG, com parto ocorrido 

entre janeiro de 2015 e abril de 2016. A coleta de dados foi realizada por meio 

de entrevistas domiciliares, entre 15 e 60 dias após o parto, com aplicação de 

questionário semiestruturado, para obtenção de informações socioeconômicas, 

aspectos gerais da gestação e da assistência pré-natal. As variáveis 

independentes investigadas foram: escolaridade materna, renda domiciliar, 

situação conjugal, idade materna, paridade, ocorrência de hemorragia 

gestacional, histórico de aborto, anemia ferropriva durante a gestação e 

número de consultas pré-natal. Na análise estatística descritiva foram utilizadas 

medidas de frequência absoluta e relativa. Para investigação das variáveis de 

interesse associadas à não suplementação de ferro, utilizou-se a Regressão de 

Poisson. A medida de risco utilizada foi a razão de prevalência (RP) e o nível 

de significância adotado foi de 5%. Resultados: A não suplementação de ferro 

durante a gestação foi observada em 10,3% das puérperas (n = 26). Os fatores 

de risco associados à não suplementação foram: cor da pele auto referida e 

ocorrência de hemorragia durante o período gestacional. Mulheres brancas e 

que não relataram ocorrência de hemorragia na gestação apresentaram uma 

razão de prevalência 2,5 e 5 vezes superior à observada em mulheres negras 

ou pardas e que sofreram hemorragia no período gestacional, respectivamente. 

Conclusão: A ausência de adesão à suplementação de ferro durante a 

gestação ainda é expressiva no município e guarda relação com 

condicionantes sociais e ocorrência de complicações gestacionais que acabam 

por determinar maior prescrição do suplemento. 
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Introdução: Questões patológicas, socioeconômicas, ambientais, culturais 

dentre outras influenciam diretamente ou indiretamente o processo de gestação 

e nascimento, que pode ter consequências na vida do recém-nascido. Objetivo: 

Identificar características gestacionais e caracterizar neonatos nascidos em 

uma maternidade pública no interior de Minas Gerais. Métodos: Informações 

sobre os neonatos foram extraídas do sistema de prontuários online dos 

neonatos nascidos na referida maternidade durante o ano de 2018. Foram 

coletadas informações sobre semana de gestacional ao nascimento, número 

de consultas pré-natal realizada pela mãe, tipo de parto de nascimento, sexo, 

índice de APGAR no 1º e 5º minuto de vida e peso ao nascer. Resultados: No 

período avaliado foram registrados 964 nascimentos. Desses, 698 (72,33%) 

neonatos nasceram a termo, 230 (23,83%) pré-termo, 5 (0,51%) pós-termo e 

31 (3,21%) não foi registrado a semana gestacional ao nascer. Sobre número 

de consultas pré-natal, a maioria das mães realizou mais de 6 consultas 

(n=748, 77,51%), seguida de 4 a 6 consultas (n=172, 17,82%), de 1 a 3 



consultas (n=37, 3,83%), e nenhuma consulta (n=7, 0,73%). Em relação ao tipo 

de parto, a maioria nasceu de parto normal (n=539, 55,8%), seguido de 

cesariana (n=418, 43,3%) e parto em trânsito (n=7, 0,72%). A maioria dos 

neonatos é do sexo masculino (n=518, 53,67%), e sobre seu estado geral e de 

vitalidade (APGAR), a maioria (n=829, 85,9%) apresentou pontuação de 

APGAR superior a 7 no 1° minuto de vida, indicando um estado de boa 

vitalidade, 64 (6,63%) pontuação entre 4 a 6, indicando um APGAR de baixa 

vitalidade e 71 (7,86%) apresentaram pontuação menor ou igual a 3, indicando 

vitalidade criticamente baixa. Após o quinto minuto de nascimento 937 (97,1%) 

neonatos apresentam valor de APGAR superior a 7, 15 (1,55%) valor entre 4 a 

6 e 12 (1,24%) valor inferior a 3. Sobre o peso ao nascer, a maioria nasceu 

com peso adequado (n=788, 81,65%), seguido de baixo peso (n=141, 14,61%) 

e peso elevado (n=35, 3,62%). Conclusão: As características gestacionais dos 

neonatos nascidos na maternidade indicam que grande parte nasceu de parto 

cesariana, acenando que esse é ainda um problema no Brasil. A maioria das 

mães realizou número de consultas pré- 

 

natal adequado. No entanto, a prevalência de parto pré-termo, e de baixo peso 

foi elevada, sendo ambos com estatísticas acima da média nacional. Esses 

resultados indicam a necessidade de se traçar ações na saúde pública com 

foco no trabalho pré-natal, identificando precocemente os sinais de risco ou de 

alteração durante a gestação, diminuindo a incidência de partos prematuros, 

baixo peso e complicações neonatais. 
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Introdução: O consumo de três refeições principais (desjejum, almoço e jantar) 

intercaladas por refeições menores (colação, lanche intermediário e ceia) é 

descrito como parte de uma dieta saudável capaz de regular o metabolismo e o 

peso corporal. Dentre as refeições principais, o desjejum recebe destaque por 

apresentar efeito positivo no estado nutricional, diminuindo o risco de 

obesidade. Objetivo: Avaliar a relação do número de refeições por dia e o 

hábito de realizar o desjejum diariamente com a ocorrência de sobrepeso e 

obesidade em brasileiros graduados. Métodos: Trata-se de uma análise 

transversal da linha de base do projeto “Coorte de Universidades Mineiras 

(CUME). A coleta de dados foi realizada por meio de questionário on-line, auto 

respondido, no qual participantes relataram dados sociodemográficos, 

antropométricos, clínicos, de estilo de vida e morbidade individual e familiar. 

Ademais, os participantes foram questionados sobre seus hábitos e práticas 

alimentares, incluindo a frequência com que realizam o desjejum e o número 



de refeições realizadas por dia. O IMC foi calculado mediante peso e altura 

auto relatados e classificados de acordo com a Organização Mundial da Saúde. 

Análises de regressão logística multinominal foram conduzidos no STATA® 

12.0. O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da UFMG e da UFV (n° parecer 596.741-0). Resultados: Dos 2.913 

participantes incluídos nessa análise, 68,9% eram do sexo feminino, com idade 

média de 35,5 (±8,4) anos. A prevalência de sobrepeso foi de 28,9% e de 

obesidade foi de 11,1%. A maioria dos respondentes relataram realizar o 

desjejum diariamente (80,4%) e realizar quatro ou mais refeições por dia 

(79,1%). A não realização diária do desjejum aumentou 1,38 vezes o risco para 

obesidade (95% IC 1.02 – 1,86), enquanto o consumo de menos de quatro 

refeições por dia aumentou 1,63 vezes o risco para sobrepeso (95% IC 1.33 – 

1.99) e 1,49 vezes o risco para obesidade (95% IC 1.11 – 1.97). Após ajuste 

por idade, sexo e renda, a não realização diária do desjejum aumentou 1,45 

vezes o risco para obesidade (95% IC 1.02 – 2.04) enquanto o número de 

refeições realizadas por dia perdeu o efeito sobre o estado nutricional. 

Conclusão: Consumir, pelo menos, quatro refeições por dia e fazer o desjejum 

são hábitos alimentares a serem reforçados como estratégia no controle do 

peso. 
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Introdução: De acordo com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, 

atenção nutricional diz respeito aos cuidados a alimentação e nutrição, no 

âmbito individual, familiar e coletivo, em que visa promover, prevenir e 

recuperar agravos a saúde.  O perfil nutricional da população indígena 

brasileira é marcado por altas prevalências de déficit estatural, anemia e 

diarreia entre as crianças; obesidade, diabetes mellitus e hipertensão entre 

adultos. Diante desse cenário, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos 

Povos Indígenas preconiza a promoção de ações específicas que visam 

diminuir os agravos nutricionais entre esses povos. Ressalta ainda que estas 

ações devem considerar a realidade sócio-econômica e cultural de cada um 

deles. 

Objetivo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar algumas reflexões 

oriundas de uma experiência em atenção nutricional no contexto da saúde 

indígena no Brasil. 

Métodos: Trata-se de um relato de experiência. A produção deste trabalho se 

deu a partir de reflexões cotidianas proporcionadas pela atuação de um 

profissional nutricionista com experiência na atenção básica à saúde dos povos 

indígenas, e também na formação/qualificação profissional de trabalhadores 

que prestam serviço a este segmento populacional. 



Resultados: Para se conhecer a população assistida, foi necessária 

aproximação dos agentes indígenas de saúde e de saneamento, com o intuito 

de se inteirar do censo populacional, entender a organização social e 

econômica do território indígena, além de identificar suas percepções sobre os 

problemas de saúde e a situação alimentar e nutricional. Buscou-se construir 

espaços coletivos de abordagem à alimentação e nutrição que propiciassem a 

escuta e olhares atentos, a fim de se perceber questões culturais não 

abordadas em conversas diárias ou em outros momentos. Para isto, foram 

realizadas rodas de conversas com cuidadores, sendo em sua maioria 

mulheres, para conhecer os cuidados tradicionais à saúde, regras de 

parentesco e da cultura alimentar e, principalmente, identificar regras 

alimentares nas diferentes fases da vida. Isto auxilia a construção de planos de 

intervenção alimentar e nutricional mais efetivos a estes contextos. Em relação 

aos aspectos epidemiológicos, os dados referentes a situação nutricional foram 

consultados no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Distrito 

Sanitário Especial Indígena, correspondente ao território de saúde. Para 

dialogar com as diferentes dimensões da alimentação, foi realizado contato 

com os setores: agricultura, educação, meio ambiente e assistência social, 

além de associações comunitárias do território. Neste sentido, foram 

desenvolvidas atividades coletivas utilizando-se metodologias ativas para 

identificação de problemas relacionados à segurança alimentar e nutricional 

sustentável e a construção compartilhada de possíveis soluções para a 

melhoria desses indicadores. 

Conclusão: A atenção nutricional em contexto indígena deve ser pautada em 

uma abordagem que considera o perfil epidemiológico da população assistida, 

e reconheça os aspectos culturais que permeiam o cuidado à saúde, a 

alimentação e nutrição e seus modos de vida. Habilidades de escuta, fala 

condizente com o contexto, empatia e valorização dos conhecimentos 

tradicionais facilitam o relacionamento com as comunidades, contribuindo para 

maior adesão ao tratamento e acompanhamento de pacientes, favorecendo a 

melhoria da situação alimentar e nutricional. 
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O Grupo Universitário Interdisciplinar e Itinerante pela promoção da Segurança 

Alimentar e Nutricional (SAN) em parceria com Adolescentes, o Guisado, é 

uma ação de Extensão da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) 

desenvolvida, desde 2008, com o apoio do Centro de Pesquisa Teatral Mundo 

(CEPETEM), associação de fomento cultural constituída por jovens artistas 

alfenenses. Fundamentando-se em pressupostos teóricos como a Educação 

Popular, o Protagonismo Juvenil e a Animação Sociocultural, o grupo trabalha 

a temática da SAN por meio de estratégias didático-pedagógicas inovadoras e 

vem atuando no âmbito de diferentes projetos/atividades que valorizam a 

criatividade, a interatividade, a ludicidade e a dimensão artístico-cultural. 

Dentre tais iniciativas, destaca-se o “Sarau do Guisado”, já realizado em 

dezessete edições temáticas durante esses dez anos de trajetória do grupo. 

Além de despertar o interesse pela arte e pela cultura, a iniciativa busca 

problematizar o fenômeno da alimentação enquanto um direito humano e 



social, mediante metodologias participativas e que criem um espaço de 

expressão de saberes e talentos, de forma espontânea e prazerosa, por parte 

de integrantes da comunidade acadêmica e extra acadêmica. Os saraus são 

realizados em espaços de convivência do câmpus-sede da UNIFAL-MG, como 

parte da programação cultural de outros eventos da universidade ou não. Uma 

das edições recentes, por exemplo, deu-se no âmbito da Jornada Universitária 

pela Reforma Agrária - evento promovido pelo Fórum de Combate ao Uso de 

Agrotóxicos de Alfenas e outras entidades parceiras – e o tema escolhido foi 

“Por saúde, sustentabilidade e soberania – Salve, salve Agroecologia!” 

(abordando-se questões como soberania alimentar, práticas agroecológicas e 

alimentação consciente.) Incluíram -se na programação apresentação musical 

(dupla de violeiros/cantadores “de raiz”), esquete teatral com o mote “semente” 

e intervenções poéticas, intercaladas com momentos de “palco livre”. A 

pitoresca decoração-ambiente contou com varal cultural, bandeiras de 

movimentos sociais e ferramentas de trabalho no campo. Além de integrar a 

comunidade, proporcionando lazer e fomentando diversas expressões artístico-

culturais (teatro, música, poesia, dança, pintura, fotografia, artes plásticas, 

culinária...), um “ingrediente” essencial desse universo simbólico-cultural do 

sarau é o ‘guisado-comida’, que resgata a vivência da comensalidade: o comer 

comunitariamente. Em cada edição, é servido um ‘guisado-comida’ diferente, 

com ingredientes (e simbologia) relacionados ao tema, seja valorizando 

comidas típicas, alimentos de origem agroecológica, preparações saudáveis, 

belas, saborosas e – por que não? – lúdicas. Na edição supracitada os 

participantes degustaram um delicioso “guisado inhame-inhame da roça”, com 

garantia da procedência agroecológica e utilização de temperos naturais, 

tendo-se o cuidado ainda do não uso de descartáveis, instigado pelos versos 

rimados: “Copo descartável  é coisa do passado. Para saborear nosso delicioso 

guisado tem que ficar ligado: serviremos com agrado a todos(as) os(as) 

conscientes que levarem seus recipientes. Seja homem ou seja mulher, leve 

também sua colher.” Inovando na abordagem de aspectos relacionados à 

alimentação em diversas de suas dimensões (política, afetiva, cultural), o Sarau 

do Guisado é uma exitosa experiência de compartilhamento/construção do 

saber - no seu sentido mais amplo - e que, embora sem receita pronta, tem 

propiciado lazer e convivência, temperados com arte e reflexão. 
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Introdução: A obesidade tem aumentado de forma acelerada no mundo, sendo 

então considerado um problema de saúde pública. Além dos prejuízos que o 

excesso de peso acarreta à saúde, têm-se a sua associação com outras 

alterações cardiometabólicas, tais como hipertensão arterial, dislipidemia e 

diabetes mellitus tipo 2. Entre os fatores associados ao aumento da prevalência 

da obesidade, têm-se a piora dos hábitos alimentares, com maior consumo de 

produtos ultraprocessados (UPP) e uma diminuição na ingestão dos alimentos 

in natura e minimamente processados. Os UPP se caracterizam por 

apresentarem alta densidade energética, serem ricos em açúcares, gordura e 



sódio, apresentando então relação direta com o excesso de peso na 

população. 

Objetivo: Avaliar a associação entre o consumo de produtos ultraprocessados e 

os parâmetros antropométricos e de composição corporal em crianças pré-

púberes.  

Métodos: Estudo transversal realizado com 378 crianças de 8 e 9 anos 

matriculadas em todas as escolas públicas e privadas de Viçosa-MG. O 

consumo alimentar foi avaliado pela média de três recordatórios 24 horas, 

aplicado em dias não consecutivos, sendo um referente ao fim de semana. 

Realizou-se a avaliação antropométrica (peso, altura e perímetros da cintura) e 

da composição corporal (dobras cutâneas e % gordura). A partir do peso e da 

altura foi calculado o Índice de Massa Corporal (IMC). Modelos de regressão 

foram propostos para estabelecer a relação entre as variáveis dependentes e 

independentes, sendo ajustados pelo sexo e número de refeições realizadas ao 

dia. O nível de significância estatística considerado foi de 5%. 

Resultados: O consumo médio calórico diário foi de 1401 kcal, sendo 40,8% 

(571,6 kcal) atribuído ao consumo de UPP. A cada aumento de cem caloria no 

consumo de UPP, houve aumento de 0,1 Kg/m² no IMC (p=0,013), 0,3cm no 

perímetro da cintura (p=0,024), 0,2mm nas dobras cutâneas supra ilíaca e 

subescapular (p= 0,011 e p=0,016, respectivamente) e 0,3% no percentual de 

gordura corporal (p=0,004). 

Conclusão: Observou-se que o maior consumo de produtos ultraprocessados 

esteve associado ao aumento dos parâmetros antropométricos e de 

composição corporal. Tais resultados reforçam a importância de ações de 

educação alimentar e nutricional que incentive a formação de hábitos 

alimentares saudáveis. 
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Introdução: A resistência à insulina (RI) em crianças e adolescentes está 

associada à obesidade e ao risco cardiometabólico. O clamp euglicêmico e 

hiperinsulinêmico é o teste padrão-ouro para determinar a RI, entretanto, 

apresenta logística complexa e requer alto custo. Um método alternativo e mais 

acessível é o índice HOMA-IR, o qual é determinado pelos níveis séricos de 

glicose e insulina. A Organização Mundial da Saúde (OMS) propôs o uso do 

índice de massa corporal para idade em escores-z (IMCz) para o rastreamento 

da obesidade pediátrica, mas, uma investigação recente sugeriu que o índice 



de massa triponderal (IMT) foi mais acurado na classificação de crianças e 

adolescentes com excesso de peso. 

 

Objetivo: Verificar se o IMT e o IMCz são equivalentes para a triagem de 

crianças e adolescentes com RI. 

 

Métodos: Estudo transversal com 296 crianças e adolescentes entre 8 e 14 

anos, de ambos os sexos, devidamente matriculados em escolas públicas da 

cidade de Vitória, ES, Brasil. Peso e altura foram aferidos conforme um 

protocolo padrão. O IMC foi calculado como a razão entre peso e altura ao 

quadrado e, posteriormente, transformado em escores-z para idade segundo 

os critérios estabelecidos pela OMS. O IMT foi calculado como a razão entre 

peso e altura ao cubo. Obteve-se a porcentagem de gordura corporal pela 

impedância bioelétrica de múltiplas frequências InBody-230. A RI foi definida 

por meio do HOMA-IR =3,16. As análises estatísticas foram realizadas nos 

softwares SPSS 24.0, sistema R e GraphPad Prism 6.0. Curvas ROC e 

regressões lineares simples foram utilizadas tendo o IMCz e o IMT como 

variáveis independentes e o HOMA-IR como variável dependente. Adotou-se 

um nível de significância de 5,0% em todos os procedimentos estatísticos. 

 

Resultados: A amostra apresentou idade média de 10,2 (± 3,3) anos, sendo 

que 54,4% eram meninas. Porcentagens maiores de gordura corporal foram 

observadas nos quartis superiores do IMCz e do IMT (p <0,05), tanto em 

meninas quanto em meninos. O HOMA-IR também foi maior no 4º quartil do 

IMCz e do IMT, em relação ao 1º e 2º quartis, em ambos os sexos (p <0,05). 

Nos dois índices, as áreas sob as curvas ROC ajustadas por idade foram 

semelhantes entre meninas (IMCz = 0,756 e IMT = 0,763) e meninos (IMCz = 

0,831 e IMT = 0,843). De acordo com as regressões lineares, o IMCz e o IMT 

explicaram uma fração significativa da variabilidade do HOMA-IR para meninas 

(IMC: R2 = 0,269; TMI: R2 = 0,289; p <0,001) e meninos (IMCz: R2 = 0,175; 

TMI: R2 = 0,210; p <0,001). 

 

Conclusão: O IMT foi semelhante ao IMCz na triagem de crianças e 

adolescentes com RI. Vale ressaltar que o uso do IMT é claramente vantajoso, 



pois esse índice pode ser calculado sem ajustes para idade, fato que o torna 

mais prático na clínica médica. 

 

Financiamento: UFES (2015), FAPES (65854420/2014), Fundação VALE e 

Laboratório Tommasi de Vitória. 
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INTRODUÇÃO: Entende-se como Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) a 

garantia do acesso a alimentos de qualidade e quantitavamente adequados a 

toda população, sem que haja comprometimento de outras necessidades 

essenciais, sendo um direito garantido pela lei 11.346/2006. Quando esse 

direito é colocado em risco, famílias podem se encontrar em situação de 

insegurança alimentar, podendo variar desde um grau mais leve até o mais 

grave, onde há presença de fome. A Escala Brasileira de Insegurança 

Alimentar (EBIA) é um dos meios pelo qual a insegurança alimentar é medida. 

No Brasil, a pobreza e a fome ainda são problemas enfrentados pela 

sociedade. Os programas de transferência de renda são uma das estratégias 

para amenizar questões sociais, tendo como foco a diminuição da pobreza e 

conquista da SAN no Brasil, sendo o Programa Bolsa Família (PBF) o mais 

amplo deles. OBJETIVO: Identificar a prevalência de insegurança alimentar e 

nutricional em uma amostra de 80 indivíduos de todas as idades e associá-la 

com o PBF. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal e descritivo 

realizado em Vitória – ES. A amostra foi composta por 60 indivíduos adultos e 

idosos. Os dados foram obtidos a partir da EBIA Curta aplicada durante a visita 

dos participantes à UBS. A associação entre a insegurança alimentar e 



nutricional e o recebimento do PBF foi analisada utilizando o teste qui-

quadrado adotando significância quando p<0,05. RESULTADOS: O n amostral 

foi composto de 60 indivíduos sendo que 71,2% eram do sexo feminino e 

28,8% masculino. No que concerne à raça/cor, 51,9% dos participantes se 

auto-declararam pardos, 40,5% pretos, 6,33% brancos e 1,27% indígenas. 

Entre os adultos e idosos, a idade calculada média foi de 40 anos. Em relação 

às características sociais e econômicas, nota-se uma preponderância de 

participantes com relato de ensino médio completo, desempregados, casados 

ou que vivem com companheiro (a), e com filhos. Ainda em relação a adultos e 

idosos, 40,7% relataram receber auxílio financeiro, 40% tinham renda famíliar 

inferior a 1 salário mínimo mensal e 54,2% pertenciam a classe C segundo 

classificação da ABEP. De acordo com a EBIA 36 (60%) famílias se encontram 

em situação de insegurança alimentar, enquanto 24 (40%) estão em 

segurança. Entre os indivíduos que recebem auxílio, 79,22% estão em situação 

de insegurança alimentar. Já entre os que não recebem, 45,7%, sendo essa 

diferença estatisticamente significativa (p=0,010). CONCLUSÃO: A alta 

prevalência de insegurança alimentar e nutricional pode estar associada ao fato 

do estudo ter sido realizado em uma UBS de uma região pauperizada, onde há 

um baixo índice de desenvolvimento humano. Entre os indivíduos que recebem 

auxílio existe uma maior proporção de insegurança alimentar e nutricional, o 

que pode indicar que programas de transferência de renda realmente atingem 

famílias mais pobres, entretanto não são suficientes para equiparar a 

insegurança alimentar e nutricional. 
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Introdução: Tem sido amplamente discutida a necessidade da transformação 

do ensino em saúde nos cursos de graduação sob o eixo da integralidade e 

envolvendo vários atores como docentes, dirigentes de ensino, estudantes, 

profissionais, gestores da educação e gestores do Sistema Único de Saúde – 

SUS.  Além disso, as práticas docentes devem ser inovadoras, rompendo com 

o tradicionalismo, investindo na problematização da realidade do estudante e 

tornando a aprendizagem, uma prática social. Objetivo: Relatar a experiência 

da inovação no processo ensino-aprendizagem de Técnica Dietética em um 



curso de Nutrição de uma universidade pública brasileira. Metodologia: Trata-

se de um estudo descritivo, com relato da experiência realizada na disciplina de 

Técnica Dietética de um curso de Nutrição de uma Universidade Pública, 

durante o segundo semestre letivo de 2014. Os estudantes foram divididos, 

aleatoriamente, em três turmas práticas, sendo as Turmas 1, 2 e 3 compostas, 

respectivamente, por 15, 11 e 12 alunos.Com a proposta de inovação no 

ensino da técnica dietética, parte da carga horária antes realizada em 

ambientes simulados foi substituída pela vivência na comunidade. O cenário 

real escolhido foi a Estratégia Saúde da Família (ESF) localizada na periferia 

do município. Foi utilizada a metodologia baseada em projetos. Após o período 

de vivência na ESF, em que foi realizado um “diagnóstico” sobre as práticas 

alimentares utilizadas pela população atendida na unidade , os estudantes 

foram orientados a proporem ações específicas de intervenção, tendo o 

professor e o profissional de saúde como agentes facilitadores. Assim, cada 

turma desenvolveu um projeto de intervenção em nutrição e saúde condizentes 

com as necessidades dos usuários do SUS, com ênfase nos conteúdos de 

técnica dietética. Para avaliação do processo, os alunos elaboraram um 

portfólio reflexivo, contendo a trajetória, vivências e reflexões de cada grupo. 

Os conteúdos dos portfólios das turmas foram analisados de forma qualitativa, 

utilizando o método de análise de conteúdo. Resultados: Inicialmente, houve 

uma insegurança dos alunos frente ao "novo" que, entretanto, foi superada ao 

longo da realização das atividades junto ao cenário real do SUS. Os relatos de 

todas as turmas demonstraram o reconhecimento dos estudantes quanto a 

importância de sair de um ambiente simulado e enfrentar os desafios da vida 

real, de forma a construir os conhecimentos junto com a comunidade, com 

“troca dos saberes”. O comprometimento da comunidade com o processo de 

ensino aprendizagem foi captado pelos alunos, assim como a necessidade da 

humanização na atenção e no cuidado do usuário do SUS. O conhecimento 

das preferências alimentares da comunidade estudada foi (re)construído de 

forma lúdica e descontraída, com envolvimento de todos os atores, em todas 

as turmas. Conclusão: A experiência mostrou que é possível trabalhar os 

conteúdos de técnica dietética em cenário real do SUS, com um maior 

protagonismo dos estudantes. Entretanto, algumas fragilidades precisam ser 

revistas junto a instituição de ensino e serviço de saúde visando ampliar as 

parcerias. 
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INTRODUÇÃO: A medicina moderna tem sua consolidação no decorrer do 

século XIX e com ela surgem novas teorias sobre a classificação e funções das 

substâncias presentes nos alimentos. Em decorrência dessas novas teorias o 

uso do cacau/chocolate passa a ser indicado às tripulações das marinhas 

europeias. Recomendava-se aos doentes o consumo regular de chocolate por 

ser rico em substâncias nutritivas e “aumentar o sinal de alerta”. OBJETIVO: 

Descrever os principais nutrientes e propriedades atribuídas ao chocolate em 

meados do século XIX e a forma de prescrição aos doentes do Serviço de 

Saúde Naval da Marinha Portuguesa. MÉTODOS: Para o estudo foram 

utilizadas as prescrições alimentares retratadas nos prontuários (cadernos de 

quartos) dos navios portugueses e publicações médicas da época, encontradas 

no Arquivo Histórico da Marinha Portuguesa, sendo realizada uma análise 

crítica dos mesmos. RESULTADOS: Em meados do século XIX, os alimentos 

receberam uma nova classificação, tendo por base as teorias de Lavoisier e 

Justus Von Liebig, sendo divididos em dois grupos: alimentos azotados – ricos 

em azote (nitrogênio) e carbono, considerados como fundamentais por “agirem 

na formação da matéria tecidual” e alimentos respiratórios, ricos em carbono e 

oxigênio – responsáveis pela “formação de calor”. Nesta época a qualidade 

nutricional de um produto alimentício era associada a  quantidade de “azote” 

em sua composição. O chocolate, por ser considerado mais azotado que a 



carne de vaca (boi), e por sua resistência à deterioração, tornou-se um 

elemento indispensável para o tratamento dos doentes. A composição química 

atribuída à época em 100 gramas era a seguinte: azote 1,52g; carbono 48g; 

gordura 26g. A “matéria gorda” era considerada o principal elemento da 

amêndoa do cacau (manteiga de cacau) seguindo-se da albumina e a 

teobromina – um alcaloide análogo ou idêntico à cafeína. Além disso, foi 

reconhecida a presença de uma goma ácida e amarga, celulose, substâncias 

minerais e água. Aos convalescentes eram prescritos 30 gramas de chocolate 

por dia. O chocolate apropriado para uso terapêutico não deveria engrossar 

durante a cocção e, quando misturado à água ou leite, formar glóbulos oleosos, 

o que provaria que não foi privado da manteiga. Assim como as gorduras da 

carne, o chocolate era considerado de difícil digestão, carecendo ser associado 

a princípios que estimulassem o estômago, sendo este adicionado ao mel em 

razão de suas propriedades laxantes. Esta mistura era guardada em potes de 

grés, sendo considerada indispensável nas enfermarias dos navios e hospitais. 

A prescrição do chocolate nas dietas (rações) dos marinheiros portugueses se 

dá a partir de 1852, sendo suspensa em 1878, quando novas teorias de 

classificação dos alimentos são adotadas. CONCLUSÃO: Pelo exposto foi 

possível constatar que à época o chocolate foi inserido na dieta dos 

convalescentes por sua composição química (rico em azote e matéria gorda), 

sendo recomendado mistura-lo à água ou leite e mel. Esta prescrição aos 

marinheiros portugueses durou cerca de 30 anos, a qual foi suprimida com o 

avanço da medicina moderna. 
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INTRODUÇÃO: A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) representa uma 

ferramenta indispensável aos profissionais da saúde. Algumas estratégias de 

EAN podem fomentar parcela da sociedade à prática de hábitos alimentares 

saudáveis, como as oficinas culinárias. Esta estratégia apresenta um perfil 

prático que valoriza a cultura alimentar, a ingestão adequada de alimentos e a 

capacitação necessária para a seleção adequada de alimentos aos indivíduos 

com ou sem morbidade . Assim, a oficina culinária é um instrumento de grande 

valia para aplicação de EAN em grupos populacionais, principalmente àqueles 



que apresentam fatores de risco cardiovascular. OBJETIVO: Apresentar a 

estratégia dietética de uma oficina culinária como uma das etapas de EAN em 

indivíduos com hipertensão arterial sistêmica (HAS). MÉTODOS: Trata-se de 

um relato de experiência de oficina culinária desenvolvida pelo grupo de 

atendimento nutricional em hipertensão (GANuH). O delineamento desta 

estratégia de EAN envolveu a apresentação de técnicas de preparo de 

alimentos regionais, cuidados dietéticos que podem contribuir no controle dos 

níveis pressóricos e peso corporal. RESULTADOS: A oficina foi realizada para 

dois grupos, totalizando a participação de 21 idosas hipertensas integrantes 

dos programas de Extensão Coração Ativo e GANuH, oferecidos pela 

Universidade Federal de Sergipe. Foram elaboradas seis preparações, 

priorizando os alimentos in natura e/ou minimamente processados, regionais e 

de baixo custo, a saber: purê verde de inhame, pesto de coentro, molho de 

tomate, sal de ervas, sal de açafrão e omelete de espinafre. Para auxiliar no 

tratamento da HAS foram orientados alguns cuidados para controlar a ingestão 

diária de sódio, como a substituição do sal comum (cloreto de sódio) por sal de 

ervas e do molho de tomate industrializado pelo caseiro. A oficina também 

abordou ensinamentos sobre formas de conservação dos alimentos 

preparados, além de entrega de materiais ilustrativos com orientações sobre as 

preparações, afim de minimizar possíveis inadequações durante o processo. 

Ao final foram degustadas as preparações como estratégia de estímulo ao 

resgate da identidade, cultura e tradição alimentar. CONCLUSÃO: A promoção 

de saúde por meio de práticas interativas de aprendizagem é um dos principais 

auxiliadores na expansão do conhecimento sobre nutrição para grandes 

populações, principalmente as que possuem fatores de risco de doenças 

cardiovasculares. Destaca-se que os ensinamentos propostos devem contribuir 

no cotidiano dos indivíduos envolvidos, de modo que possam ser colados em 

prática pelos próprios, favorecendo a comunicação entre o saber científico e o 

popular. 
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Introdução 

É consenso que a obesidade infantil vem aumentando de forma significativa e 

que ela determina várias complicações. Dados da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (2008-2009) mostram que a prevalência de obesidade em crianças 

de 5 a 9 anos na região sudeste é de 20,6%. Este quadro evidencia a 

necessidade da educação alimentar e nutricional para a promoção de saúde 

por meio da formação de hábitos alimentares saudáveis na infância. A 

educação alimentar e nutricional abrange a realização de intervenções que têm 

como objetivo ampliar o conhecimento da criança sobre nutrição, bem como 

influenciar de modo positivo a alimentação. Trata-se do melhor período para 

que essas práticas sejam implementadas, considerando que é na infância em 

que os hábitos alimentares são formados.  

Diante do exposto, os processos educativos devem proporcionar a conexão 

com o alimento por intermédio de vivências multissensoriais. O 

desenvolvimento do trabalho educativo deve se pautar em atividades lúdicas, 

como dinâmicas, oficinas e jogos.  



Neste contexto, o ambiente escolar passa a ser considerado um cenário 

oportuno para realizar as ações educativas. Portanto, intervenções na pré-

escola são meios efetivos para promover a formação de hábitos alimentares 

saudáveis que repercutirá por toda a vida. 

Objetivo 

Aplicar oficinas culinárias como estratégia para melhorar o estado nutricional 

de pré-escolares de 4 e 5 anos em uma creche de Belo Horizonte.  

Métodos 

 As atividades foram realizadas em uma creche filantrópica de Belo 

Horizonte e abrange crianças matriculadas no 1º e 2º período, com idade de 4 

e 5 anos. Inicialmente, o estado nutricional das crianças foi avaliado por meio 

da aferição de peso e estatura. Os dados coletados foram analisados 

individualmente, com auxílio do software WHO Anthro, classificados de acordo 

com o score-z, na curva de IMC/idade da OMS. O diagnóstico nutricional da 

população serviu como base para identificar os principais pontos a serem 

trabalhados nas ações educativas. As atividades foram realizadas uma vez na 

semana com duração média de uma hora. Foram desenvolvidas oficinas com o 

objetivo de promover uma aprendizagem significativa a partir da interface entre 

teoria e prática. Uma das oficinas teve como objetivo ensinar o modo correto de 

sanitizar as frutas, salientando sua importância. As oficinas culinárias 

realizadas contaram com a participação das crianças no preparo de receitas 

saudáveis e de baixo custo.  

Resultados 

 Foram avaliadas 82 crianças, sendo que 39 eram do sexo feminino e 43 

(52%) do sexo masculino. Em relação ao estado nutricional, 71% (n=58) dos 

pré-escolares encontram-se eutróficos, 22% (n=18) com risco de sobrepeso, 

4% em magreza, 2 crianças com sobrepeso e uma em obesidade. As receitas 

abordadas nas oficinas culinárias foram: Danoninho de inhame, que 85% dos 

alunos avaliaram como bom; e suco de couve, com a aprovação de 37 

educandos.  

Conclusão 

As atividades educativas aliadas à demonstração do preparo de receitas 

culinárias possibilitaram melhor aceitação de diversos alimentos. Por meio das 

atividades desenvolvidas, os educandos, conheceram diferentes alimentos e a 



importância dos nutrientes.  Desse modo, as intervenções no ambiente escolar 

conseguiram alcançar os objetivos propostos, promovendo a adoção de hábitos 

alimentares saudáveis. 
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Introdução: A dieta está relacionada às principais causas de morbimortalidade 

em todo o mundo, sendo reconhecida como um importante fator para a carga 

global de doenças. Neste sentido, nos últimos anos, a análise dos padrões 

alimentares, tem sido priorizada por ser uma abordagem mais abrangente que 

considera a complexidade da dieta humana, já que os indivíduos não 

consomem apenas nutrientes ou alimentos individuais. Os padrões alimentares 

podem ser definidos por duas abordagens: a priori e a posteriori. Nesta última, 

os padrões alimentares são gerados por um método estatístico que utiliza 

técnicas de análise multivariada. Objetivo: Identificar os padrões alimentares de 



participantes da linha de base da Coorte de Universidades Mineiras (CUME). 

Métodos: Trata-se de um estudo transversal realizado com 2.909 sujeitos 

graduados e/ou pós-graduados na Universidade Federal de Minas Gerais e 

Universidade Federal de Viçosa. A coleta de dados ocorreu entre março e 

agosto de 2016 e contemplou um questionário online autopreenchido (Q_0) 

com perguntas sobre características sociodemográficas, estilo de vida, 

morbidade referida, dados antropométricos, bioquímicos e clínicos. O consumo 

alimentar foi avaliado por meio de um Questionário de Frequência de Consumo 

Alimentar online de 144 itens alimentares. Para a análise do padrão alimentar 

foram excluídos alimentos consumidos por menos de 20% da população 

estudada, como sorvete light, açúcar light, óleo de canola, chimarrão/tereré, 

entre outros. Os 134 itens alimentares restantes foram separados em 24 

grupos de acordo com a classificação NOVA, similaridade nutricional e o uso 

culinário. Para identificação a posteriori dos padrões alimentares, foi aplicada a 

análise de componentes principais seguida da rotação ortogonal varimax. Os 

grupos alimentares com cargas fatoriais = 0,25 ou = -0,25 foram assumidos 

como significativos para a caracterização do padrão alimentar. Todas as 

análises de dados foram conduzidas no Stata, versão 13. O nível de 

significância estatística foi de 5% (p<0,05). Resultados: A maioria dos 

participantes era mulher (68,7%), adulto jovem (média de idade de 36 ± 9,5 

anos), casado legalmente ou em união estável (50,3%). Em relação ao estilo 

de vida, 8,7% eram fumantes e 44,7% eram inativos ou insuficientemente 

ativos. A análise de componentes principais possibilitou identificar quatro 

padrões alimentares: 1) padrão I = frutas, hortaliças, ovos, azeites, nozes e 

sementes e bebidas naturais; 2) padrão II = arroz e massas, leguminosas, 

cereais, raízes e tubérculos, pão francês, margarina e ingredientes culinários; 

3) padrão III = frituras, carnes, embutidos, bebidas alcóolicas fermentadas e 

ultraprocessadas, bebidas açucaradas, fast foods e doces ultraprocessados; 4) 

padrão IV = lácteos, queijos e doces processados e pães ultraprocessados. Os 

padrões alimentares I, II, III e IV, explicaram respectivamente, 10,8%, 8,8%, 

6,4% e 5,6%, da variância dos dados. Conclusões: O padrão alimentar 

responsável pela maior parcela de explicação dos dados (padrão I) foi 

composto por alimentos in natura e minimamente processados. Nossos 

achados podem favorecer a criação de ações de educação alimentar e 

nutricional para a promoção de padrões saudáveis de alimentação, baseando-

se nas recomendações do Guia Alimentar para População Brasileira que busca 

olhar de forma mais ampla a alimentação e sua relação com a saúde. 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) caracteriza adolescentes como 

indivíduos com idade de 10 a 19 anos. É um período singular na vida de cada 

pessoa, marcado por grandes e diversas transformações biopsicossociais, 

instituindo um novo olhar em como o indivíduo percebe e avalia seu corpo, que 

pode ser definido como uma vivência psicológica de percepção da aparência 

física, decorrente de uma combinação multicausal relacionada à 

autopercepção, crenças, sentimentos e comportamentos em relação a si 

próprio e às outras pessoas, influenciados por diversos fatores como os 

culturais e socioeconômicos, criando estereótipos. Não atender às expectativas 

do corpo perfeito impostas pelo meio em que se está inserido, contribui 

significativamente para o aumento da insatisfação corporal. Objetivou-se com 

esse trabalho avaliar a percepção corporal (peso e imagem) de adolescentes 

praticantes de musculação do município de Lavras-MG. A avaliação foi 

realizada com adolescentes de 12 a 19 anos em sete academias. Coletou-se 



dados como renda per capita, peso e altura para determinação do índice de 

massa corporal (IMC), classificando-o de acordo com a proposta da 

Organização Mundial de Saúde (2007). Para avaliar a percepção de peso 

corporal utilizou-se a metodologia de Pereira, Ramos e Resende (2012) em 

que deveriam indicar como se sentiam em relação a esse parâmetro: 1 – baixo 

peso: aqueles que se sentem muito abaixo do peso e abaixo do peso; 2 – 

eutrófico: aqueles que se sentem em peso médio e 3 – sobrepeso: aqueles que 

se consideram acima do peso e muito acima do peso. A autopercepção da 

imagem corporal foi investigada usando a escala de silhuetas proposta por 

Kearney, Kearney e Gibney (1997), formada por nove figuras que variam de 

muito magro até obeso, diferenciando-se para homens e mulheres. Verificou-se 

também a satisfação com o corpo, A análise dos dados foi realizada 

empregando o software R. Foram avaliados 64 adolescentes, com idade modal 

de 18,49 anos, sendo 47% do sexo masculino e 53% feminino. A renda per 

capita da população foi de 0,5 salário mínimo. Na avaliação do IMC por idade, 

70% dos adolescentes estavam eutróficos, enquanto 30% com sobrepeso. 

Mais da metade da população estudada apresentou distorção de peso corporal 

(53%) e imagem corporal (54,69%). A renda per capita contribuiu de maneira 

inversa para a distorção de imagem corporal, ou seja, quanto menor a renda, 

maiores as chances de o adolescente apresentar distorção de sua imagem 

corporal. Pôde-se identificar também que indivíduos do sexo masculino tendem 

a subestimarem sua imagem e peso corporais, enquanto as adolescentes 

propendem a superestimar estes mesmos parâmetros. A maior parte dos 

adolescentes (80%) relataram não serem felizes com o próprio corpo. Conclui-

se que embora a maior parte dos adolescentes praticantes de musculação se 

encontre em estado de eutrofia, a maioria é insatisfeito com seu corpo, um 

importante número apresenta distorção quanto à percepção de peso e imagem 

corporais e aqueles com menor condição socioeconômica tendem a apresentar 

maior distorção de imagem corporal. 
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Introdução: 

A agricultura familiar no Brasil é um segmento de produção em pequena escala 

e com mão de obra advinda predominante familiar. Apesar de sua importância, 

a mesma se depara com problemas estruturais, e a economia solidária surge 

como uma forma de proteger e estimular essa produção pelos princípios de 

cooperação e solidariedade, oferecendo melhor condição de sobrevivência e 

qualidade de vida dos trabalhadores. Desse modo, é possível garantir a 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) cujo princípio é o direito de todos ao 

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidades 

suficientes. Para tal tem-se a rotulagem nutricional que visa auxiliar o cliente 

em suas escolhas, podendo influenciar a adoção de hábitos alimentares e 

estilo de vida saudáveis.  



Objetivo: 

O objetivo do estudo foi avaliar o conhecimento dos consumidores acerca da 

rotulagem nutricional em uma feira de agricultura familiar e economia solidária 

de Viçosa-MG.  

Metodologia:  

A coleta de dados foi realizada por meio de questionário autorrespondido, 

contendo questões relativas às características socioeconômicas e 

demográficas, rotulagem nutricional e informações sobre a feira. Foram 

incluídos nesse estudo consumidores da feira, maiores de 18 anos, 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 (nº 2.425.454). A caracterização da população 

estudada foi realizada por meio do cálculo das frequências absolutas e 

relativas, e as diferenças estatísticas foram avaliadas usando-se os testes de 

qui-quadrado de Pearson, com um nível de significância de 5% (p<0,05).  

Resultados: 

Participaram do estudo 84 consumidores, os quais eram majoritariamente 

estudantes 47,6% (n=40), mulheres 72,6% (n=61). Entre os entrevistados, 

95,2% (n=80) relataram achar o rótulo nutricional importante, 79,8% (n=67) 

liam o rótulo nutricional com frequência e 92,9% (n=78) disseram conferir a 

validade de todos os produtos consomem. Entre aqueles que compram os 

produtos embalados da feira, 48,8% (n=41) relataram ler o rótulo nutricional 

dos produtos vendidos, 25% (n=22) relataram considerar a rotulagem dos 

produtos da feira completo e 48,8% (n=41) não souberam informar o que 

pensavam sobre a rotulagem, 61,9% (n=52) relataram conferir a validade dos 

produtos que compram no local, e 48,8% (n=41) relataram não comprar 

qualquer produto sem rotulagem nutricional. Alguns frequentadores da feira 

8,3% (n=7) alegaram já ter tido algum problema com relação à rotulagem. 

Nesse caso, vimos que 48,8% (n=41) dos consumidores deixariam de comprar 

um produto caso não houvesse a rotulagem nutricional, porém 48,8% (n=41) 

não deixariam de comprar um produto da feira caso não houvesse a rotulagem 

nutricional.  

Conclusão: 

A percepção dos consumidores sobre os produtos da economia solidária e 

agricultura familiar,  são de produtos saudáveis, de qualidade e em sua grande 



maioria, orgânicos. Desse modo,observa-se que a maioria dos consumidores 

se preocupam com a rotulagem nutricional, porém a imagem positiva advinda 

da economia solidária e agricultura familiar agrega valor e qualidade aos 

produtos, como os vendidos na feira, transmitindo maior segurança em sua 

aquisição  

e a crença na garantia da SAN. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - SAÚDE COLETIVA 

 

 

PERFIL ALIMENTAR DE ESTUDANTES EM UMA INSTITUIÇÃO  DE 

ENSINO SUPERIOR PRIVADA DA CIDADE DE SETE LAGOAS - MG 

 

 

Maria Góes Drumond (marrigoes@gmail.com) 

Beatriz Mariano Madureira (beatrizmadureira96@yahoo.com.br) 

 

 

 

 

 

Introdução: A partir do momento que ocorre o ingresso do indivíduo na vida 

acadêmica se dá início a uma nova fase necessitando de adaptações, 

principalmente relacionadas à alimentação, que devido à falta de tempo e 

novos convívios, adota-se práticas alimentares não saudáveis. Objetivo: O 

estudo objetiva avaliar o perfil alimentar e os fatores determinantes das 

escolhas de estudantes regularmente matriculados em uma Instituição de 

Ensino Superior (IES) privada na cidade de Sete Lagoas/MG. Métodos: Trata-

se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa e análise descritiva 

realizado no segundo semestre do ano de 2018 entre alunos com idade igual 

ou superior a 18 anos, de ambos os sexos, regularmente matriculados em 

todos os cursos oferecidos pela IES: Administração, Biotecnologia, Ciências 

Contábeis, Enfermagem, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, 

Farmácia, Nutrição e Psicologia.  Para realizar a coleta de dados solicitou-se 

autorização da direção da IES por meio da carta de anuência. O instrumento 

utilizado foi um questionário online estruturado autoaplicável elaborado na 

Plataforma Google Forms com disponibilização do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido contemplando as variáveis de interesse: idade, sexo, curso, 

salário, ocupação, moradia, hábitos de vida e alimentar. Para o cálculo 

amostral foi utilizado o programa OpenEpi versão 3 considerando limite de 



confiança de 5%. Os dados foram tabulados no software Microsoft Excel 2010 

para análise estatística das variáveis quantitativas por meio da frequência das 

respostas. Resultados: Participaram da pesquisa 157 alunos, sendo a maioria 

do sexo feminino (81,5%) e maior adesão dos cursos de Nutrição (17,8%) e 

Psicologia (19,1%). Em relação à frequência do consumo de alimentos 

segundo o grau de processamento percebeu-se que a maioria dos estudantes 

consumiam alimentos in natura (52,9%) e alimentos minimamente processados 

(65%) 1 a 2 vezes por dia. Já os alimentos processados e ultraprocessados 

eram consumidos 3 vezes ou mais na semana por 27,4% e 29,9% dos 

estudantes, respectivamente. O tempo disponível para realizar as refeições 

(43,9%) foi o fator mais determinante para a escolha dos alimentos, seguido da 

variável sabor dos alimentos (27,4%). Na Pesquisa de Orçamento Familiar 

(POF 2008-2009) o consumo de ultraprocessados por brasileiros foi 

significativo enfatizando maior participação calórica desses produtos na 

alimentação da população. O consumo exacerbado de produtos processados e 

ultraprocessados representa alto risco para o desenvolvimento de obesidade 

em adolescentes e adultos, síndrome metabólica, além de associação negativa 

ao teor de nutrientes necessários em uma dieta. Conclusão: Com os resultados 

obtidos nessa pesquisa pode-se concluir que a maioria dos estudantes 

consumia regularmente alimentos in natura e minimamente processados, 

entretanto foi relevante o consumo de alimentos processados e 

ultraprocessados.  Quanto aos fatores de influência no consumo alimentar 

prevaleceu a falta de tempo, favorecendo a escolha de alimentos rápidos, 

práticos e não saudáveis. Sendo assim, é relevante elaborar estratégias 

educativas que defendam a regra de ouro do Guia Alimentar para a População 

Brasileira e desenvolver ações de promoção de hábitos alimentares saudáveis 

para prevenir doenças crônicas e otimizar o rendimento acadêmico. 
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Introdução: Os programas de transferência condicionada de renda têm-se 

destacado como políticas de proteção, social e combate à pobreza em diversos 

países, inclusive no Brasil. Estes programas tem por objetivo o alívio imediato 

da pobreza por meio de repasse direto de recurso monetário, acesso a direitos 

básicos na área da educação, saúde e assistência social e desenvolvimento 

das famílias com apoio de ações e programas complementares. O Programa 

Bolsa Família (PBF) é o mais reconhecido e importante das políticas sociais do 

Governo Federal, além de alcançar o maior número de participantes. Nas 

regulamentações do PBF podem destacar as ações que tem objetivos 

diretamente vinculados à garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada, 

como as relacionadas ao acompanhamento do crescimento,vigilância alimentar 



e nutricional e as relacionadas à promoção de práticas educativas sobre 

aleitamento materno e alimentação saudável.  

Objetivos: Investigar a duração do aleitamento materno e a introdução de 

produtos ultraprocessados na alimentação de crianças menores de 24 meses 

que compõem o núcleo familiar de participantes do Programa Bolsa Família.  

Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo transversal, provenientes de um 

amplo projeto aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal de Lavras e financiado pelo CNPq. A duração do aleitamento materno 

e a introdução dos ultraprocessados foram avaliadas a partir de informações 

coletadas em questionário estruturado, pré-codificado, testado e adaptado de 

Toloni e colaboradores (2011), respondidos pelas mães e/ou responsáveis 

pelos lactentes. Foi utilizado o software Epi Info para a digitação dos 

questionários e análise dos dados das principais variáveis de estudo. 

Resultados:Do total de crianças estudadas (n= 41), observou-se pequena 

predominância do sexo masculino (56,1%) sendo a média de idade de 9 meses 

(± 0,52 meses). Observou-se que 29,3% das crianças receberam leite materno 

de forma exclusiva até os 30 dias. Com relação à introdução do leite artificial, a 

maioria delas receberam antes dos 6 meses de vida (81,1%). Quando 

observado o uso da mamadeira, 56,1% faz uso dela. Em relação à alimentação 

complementar, foram introduzidos alimentos de forma inadequada antes dos 6 

meses, como iogurte (24,4%), gelatina (17,1%) e 68,3% ofertaram água.Os 

alimentos tradicionais como arroz (58,5%) e frango (65,9%) foram introduzidos 

após os 6 meses na fase de introdução inicial dos alimentos. Além disso, 

observou-se que 48,8% das famílias não haviam ainda introduzido o peixe para 

as crianças. 

Conclusão: Nessa perspectiva, faz-se necessário a realização de ações de 

conscientização dos responsáveis sobre a importância do aleitamento materno 

exclusivo e de livre demanda até os 6 meses de vida. Devem ser realizadas 

também estratégias de educação e orientação nutricional em relação à forma e 

idade adequada da introdução dos alimentos para a população vulnerável, 

conscientizando-os sobre os riscos causados pelo início inadequado, 

continuado, excessivo e precoce. 
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Introdução: O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) tem um importante 

papel no controle social do PNAE e tem como funções orientar, fiscalizar e 

controlar a aplicação dos recursos financeiros destinados à alimentação 

escolar nos municípios, estados e Distrito Federal. Objetivo: Identificar o perfil 

de atuação dos Conselhos de Alimentação Escolar dos municípios do Estado 

do Rio de Janeiro. Método: Estudo transversal realizado com os Conselhos de 

Alimentação Escolar (CAE) municipais do estado do Rio de Janeiro. Realizado 

por meio de questionário desenvolvido com base nos documentos e legislações 

oficiais sobre o PNAE e CAE, inclui questões sobre características do 

município (quantitativo de Unidades Escolares -UE, quantidade de 

nutricionistas, compra da Agricultura Familiar-AF), perfil do conselheiro, 

infraestrutura do CAE, quantitativo de reuniões e atribuições do CAE. O 

questionário foi aplicado a um dos conselheiros do CAE de cada município que 

esteve presente em um evento intitulado “PNAE Rio: Construção de Diálogos 



Possíveis com a Agricultura Familiar”, promovido pelo Instituto de Educação e 

Pesquisa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Para análise dos 

dados foi realizada a estatística descritiva. Resultados: Participaram do estudo 

7 CAE de municípios do estado do RJ. Os municípios participantes tinham em 

média 48 UE, com 2 nutricionistas contratadas e a maioria (n=6) comprava 

gêneros da AF sendo que 5 deles compravam mais de 30% e 1 comprava 

menos de 30% dos gêneros. Sobre o perfil dos conselheiros, a maior parte 

participava de outros conselhos de políticas públicas (n=5) e apenas 1 

conselheiro realizou algum tipo de formação sobre controle social. Na 

infraestrutura, a maioria dos municípios disponibilizavam para o CAE local e 

equipamento (n=5), recurso humano (n=6) entretanto no apoio de transporte 

apenas 4 relataram ter carro disponível para visitas. Todos os CAE possuem 

formulário de apoio durante as visitas e a maior parte das reuniões eram 

realizadas mensalmente (n=5), sendo alguns bimestralmente (n=2). Entre os 

assuntos abordados com frequência nas reuniões se destacaram: as condições 

higiênico sanitárias, infraestrutura da cozinha, compra da agricultura familiar, 

alteração do cardápio, aceitação do cardápio, situação alimentar e nutricional, 

processo de licitação, prestação de contas, parecer conclusivo, educação 

alimentar e nutricional, adequação do número de nutricionistas e denúncias. O 

poder executivo é o órgão mais acionado pelos CAE estudados (n=4) seguida 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Ministério Público 

(n=3). Com relação ao teste de aceitabilidade de preparações alimentares 

houve a participação de apenas 3 CAE e poucos conselhos também relataram 

alguma mudança durante o seu mandato. Conclusão: Os CAE estudados são 

atuantes e possuem apoio institucional de infraestrutura de local, equipamento 

e recurso humano com exceção do transporte, realiza a maioria de suas 

atribuições conforme exigência legais. Mas se destaca pelo caráter mais 

fiscalizador do que de assessoria, com foco no controle da aplicação dos 

recursos financeiros destinados à alimentação escolar nesses municípios. 
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Introdução: O envelhecimento populacional e o aumento da expectativa de vida 

no Brasil, em paralelo às transições epidemiológica e nutricional, evidenciam a 

necessidade de estudos sobre a mortalidade de idosos. Compreender o perfil 

de morbimortalidade de uma população é necessário para planejamento de 

programas e ações em saúde no que se refere a prevenção, intervenções e 

estabelecimento de prioridades de pesquisa em relação ao desenvolvimento de 

novas tecnologias para melhorar a qualidade de vida e reduzir mortalidade por 

causas evitáveis. Objetivo: Descrever o perfil de mortalidade ao longo de nove 

anos entre os idosos de Viçosa (MG). Métodos: Trata-se de um estudo do tipo 

prospectivo que faz parte do projeto “Condições de saúde, nutrição e uso de 

medicamentos por idosos do município de Viçosa (MG): um inquérito de base 

populacional”. A população-alvo constituiu-se de idosos com idade igual ou 

superior a 60 anos, não institucionalizados, residentes em Viçosa em 2009. Do 

total de 796 idosos estudados, 25% vieram a óbito no período de junho de 

2009 a abril de 2018. Na linha de base, foram coletadas informações 

socioeconômicas, de saúde e o estado nutricional foi avaliado segundo o índice 



de massa corporal, perímetro da cintura, relação cintura-quadril e relação 

cintura-estatura. As causas de morte foram classificadas segundo a décima 

revisão da Classificação Internacional Estatística de Doenças e Problemas de 

Saúde. As frequências de óbitos geral e por diferentes causas, segundo as 

categorias das variáveis de estudo, foram comparadas por meio do teste do 

qui-quadrado de Pearson e qui-quadrado de tendência linear. Foram utilizadas 

curvas de sobrevida estimadas pelo método de Kaplan-Meier para estimar a 

probabilidade de sobrevida até a data especificada. Para comparar as curvas 

de sobrevida de acordo com os grupos de interesse foi utilizado o teste Log-

rank. Resultados: Ocorreram 197 óbitos (25% da amostra). Em comparação 

aos idosos sobreviventes, os não sobreviventes foram mais frequentemente do 

sexo masculino (51,8%), de faixas etárias maiores (74,6%), sem escolaridade 

(20,4%), que avaliaram sua saúde negativamente (60,3%) e entre os que 

tinham histórico de hipertensão (81,6%), diabetes (28,6%), AVE (13,3%), 

angina (10,2%), infarto (9,7%), e câncer (8,7%). A taxa de mortalidade foi de 

33,2 óbitos por mil pessoas-ano (IC 95%: 29,0-38,0). Em ambos os sexos, a 

principal causa de óbito foram as doenças do aparelho circulatório, seguida de 

“outras causas”. A terceira causa mais frequente de morte foram as neoplasias 

malignas (17,6%), e, as doenças respiratórias (20,0%) entre mulheres e 

homens, respectivamente. Nos idosos que faleceram por doenças do aparelho 

circulatório e doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas a frequência de 

excesso de peso (44,4%) foi significantemente maior em comparação aos que 

morreram por outras causas (23,2%). Conclusão: O perfil de mortalidade 

encontrado neste estudo se assemelha ao de cidades de grande porte do 

Brasil, sendo que as principais causas de óbito em idosos têm relação com 

fatores de risco modificáveis, incluindo aqueles relacionados ao estado 

nutricional e chamam a atenção para a relevância de estratégias que 

promovam mudanças no estilo de vida. 
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Introdução: O consumo de produtos processados e ultraprocessados têm 

aumentado no Brasil, dentre outros motivos, pelas suas características de 

acessibilidade e praticidade. Porém, a composição nutricional destes produtos 

não favorece a saúde do consumidor. Diante disso, a Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) propôs um modelo de perfil nutricional que 

classifica a presença e/ou o excesso de nutrientes críticos nestes produtos, 

recomendado na elaboração de políticas públicas regulatórias. 

Objetivos: Analisar o perfil nutricional e o preço dos produtos processados e 

ultraprocessados anunciados em panfletos de supermercados de Belo 

Horizonte/MG. 

Metodologia: Foram analisados panfletos de Janeiro a Março de 2018 de cinco 

redes de supermercados de Belo Horizonte/MG, obtendo-se 3797 produtos 

alimentícios, dos quais 2918 (76,85%) eram processados e ultraprocessados. A 

informação nutricional dos produtos foi obtida do acervo de rótulos do Instituto 



Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) (n=2880, 98,7%), dos sites dos 

fabricantes (n=32, 1,1%) e da tabela do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) (n=6, 0,2%). O modelo de perfil nutricional da OPAS avalia a 

presença de edulcorantes e a participação calórica excessiva de sódio, 

açúcares livres, gorduras totais, saturadas e trans nos produtos. Obteve-se a 

proporção de itens alimentícios que excederam os critérios deste modelo e 

efetuou-se a comparação da média de preços entre as categorias analisadas 

ao nível de significância de 5%. 

Resultados: Verificou-se que 90,35% dos produtos apresentavam inadequação 

>1 componente do modelo de perfil nutricional e 38,24% (IC 95%: 36,48–40,00) 

para =3 indicadores. Além disso, 64,73% (IC 95%: 63,00–66,47) possuíam 

excesso de gorduras saturadas; 59,90% (IC 95%: 58,12–61,68) de gorduras 

totais; 44,51% (IC 95%: 42,71-46,32) de sódio; 20,80% (IC 95%: 19,32-22,27) 

de açúcar livres; 4,66% (IC 95%: 3,89–5,42) de gorduras trans e 6,95% (IC 

95%: 6,03–7,88) apresentavam edulcorantes. Quanto aos preços, os produtos 

que continham sódio em excesso eram mais baratos (R$2,80; IC 95%: 2,62–

2,98) quando comparados aos que não apresentavam inadequação deste 

nutriente (R$3,91; IC 95%: 3,62–4,21). Por outro lado, para gorduras totais, 

saturadas e açúcares livres verificou-se o contrário: menor preço para os 

produtos que não possuíam excesso destes nutrientes - R$4,19 vs. R$2,26; 

R$3,88 vs R$2,58; R$4,96 vs R$3,01, respectivamente. Finalmente, os 

produtos que não apresentavam inadequação para os indicadores do modelo 

de perfil nutricional (R$2,07; IC 95%: 1,75–2,38) ou que apresentavam 

somente 1 inadequação (R$2,34; IC 95%: 2,11–2,57) se mostraram mais 

baratos que os demais com indicação de excesso de 2 nutrientes críticos 

(R$3,83; IC 95%: 3,46–4,19) e =3 nutrientes críticos (R$4,09; IC 95%: 3,75–

4,43). 

Conclusões: Quase a totalidade dos produtos analisados apresentava 

inadequação para >1 componente do modelo de perfil nutricional. Além disso, 

identificou-se que quanto pior o perfil nutricional, mais caro é o produto para o 

consumidor, à exceção de sódio, gordura trans e edulcorantes. Deste modo, o 

uso de medidas regulatórias, como advertências na parte frontal da embalagem 

dos produtos para orientar o consumidor quanto à saudabilidade dos mesmos, 

é uma estratégia interessante para estimular o consumo alimentar consciente e 

saudável. 
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INTRODUÇÃO: Bancos de alimentos (BAs) são um estratégico equipamento 

de redução de perdas e desperdícios de alimentos e de contribuição para a 

segurança alimentar e nutricional (SAN) do público em vulnerabilidade 

alimentar e nutricional beneficiário por meio de refeições servidas pelas 

instituições cadastradas. O volume operacional de alimentos doados pelos BAs 

contribui para a saúde e para a segurança alimentar e nutricional do público 

beneficiário, podendo contribuir para o seu estado nutricional a depender da 

qualidade nutricional dos alimentos doados que constituem os cardápios 

produzidos e consumidos nas instituições. Além disso, grande parte do público 

beneficiário trata-se de crianças, idosos, gestantes e pessoas com a saúde e o 

estado nutricional debilitados pela própria necessidade específica da faixa 

etária e das condições especiais de saúde e/ou pela falta ou insuficiência de 

alimentos. OBJETIVO: Avaliar o perfil nutricional dos alimentos doados por 

bancos de alimentos públicos da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas 

Gerais, segundo a classificação e o grau de processamento proposto pela 



metodologia NOVA. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa observacional, 

transversal, retrospectiva, de abordagem quantitativa descritiva, de natureza 

exploratória com bancos de alimentos públicos da região metropolitana de Belo 

Horizonte, Minas Gerais (n = 4). A coleta de dados foi realizada in loco por 

meio de consultas em recibos operacionais de doações de alimentos às 

instituições beneficiárias, referentes ao período de setembro de 2017 a agosto 

de 2018. Os alimentos doados registrados nos recibos foram agrupados e 

classificados de acordo com a classificação NOVA que descreve os alimentos 

de acordo com os níveis de processamento e tratamento a que são 

submetidos, sendo subdivididos em quatro grupos: alimentos in natura ou 

minimamente processados, ingredientes culinários processados, alimentos 

processados, todos categorizados como alimentos saudáveis, e alimentos 

ultraprocessados, categorizados como alimentos não saudáveis. A análise foi 

realizada por meio de uma análise estatística descritiva simples. 

RESULTADOS: Considerando a organização e a classificação dos alimentos 

dos estoques operacionais em quatro grupos segundo a NOVA, todos os 

bancos de alimentos avaliados apresentaram o mesmo cenário em relação à 

distribuição de alimentos saudáveis e não saudáveis, assumindo um 

comportamento de maior distribuição, em todos os meses analisados, com uma 

tendência positiva anual, para os alimentos saudáveis em relação aos 

alimentos não saudáveis (banco de alimentos A entregou 99,9% de alimentos 

saudáveis às instituições, banco de alimentos B doou 98,7%, banco de 

alimentos C repassou 94,2%, e banco de alimentos D entregou 99,6%). 

CONCLUSÃO: Os bancos de alimentos analisados neste estudo estão 

cumprindo com seus objetivos fundamentais de contribuição para a segurança 

alimentar e nutricional e para a promoção da alimentação adequada e 

saudável, complementando a alimentação do público beneficiário de modo 

qualificado e que vai ao encontro das diretrizes alimentares nacionais oficiais, 

além de cooperar para a redução das perdas e desperdícios de alimentos. 
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Introdução: A microcefalia é uma doença de causa multifatorial que 

compromete o sistema neuropsicomotor das crianças que possuem esta 

patologia, tornando-as dependentes de seus cuidadores para realizarem suas 

atividades diárias. Sendo assim, os cuidadores são um dos principais 

responsáveis pela recuperação clínica destas crianças e o perfil 

sociodemográfico dos mesmos pode influenciar no tratamento e 

desenvolvimento das mesmas. Objetivo: Analisar o perfil sociodemográfico dos 

cuidadores e clínicos de crianças com microcefalia. Metodologia: Estudo 



transversal, de caráter descritivo do tipo não probabilístico, realizado com 

crianças de 0 e 2 anos de idade, com diagnóstico médico de microcefalia, 

atendidas no Centro de Referência em Neurodesenvolvimento, Assistência e 

Reabilitação de Crianças (Casa NINAR), em São Luís- MA.  A coleta de dados 

foi feita no período de janeiro a abril de 2018, mediante a aplicação do Inquérito 

Nutricional para crianças menores de cinco anos do Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (SISVAN) adaptado pelos pesquisadores. O Inquérito 

Nutricional do SISVAN foi aplicado com os pais e/ou cuidadores das crianças 

que concordaram em participar da pesquisa e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da Universidade Ceuma sob protocolo de nº 2.363.32. Os 

dados foram tabulados no programa Excel 2010® e analisados no Stata  

versão 14.0. As variáveis categóricas foram descritas em frequências absolutas 

e relativas e as contínuas em média e desvio-padrão. Resultados: Foram 

analisados 85 questionários. A média de idade dos cuidadores foi de 

27,04±5,70 anos. A maior parte destes era do sexo feminino (92,94%), com 

grau de parentesco materno (91,76%), solteira (43,53%), autodeclarou-se 

como sendo da raça parda, mulata ou morena (75,29%), procedente de 

cidades do interior do estado (70,66%), com ensino médio completo (54,12%), 

do lar (75,29%) e tinha a mãe como a responsável pelo domicílio (58,82%). A 

média de idade das crianças foi 23,24±7,11meses. Prevalecendo as do sexo 

masculino (48,24%), as que foram diagnosticadas com microcefalia sem 

agente etiológico esclarecido (61,18%), que apresentavam paralisia cerebral 

como a principal comorbidade da microcefalia (15,29%) e que utilizavam mais 

de dois medicamentos por dia (49,41%). As médias de peso e de comprimento 

das crianças foram de 9,52±2,36kg e 78,19±15,04cm, respectivamente. 

Conclusão: Destacaram-se os cuidadores de crianças com microcefalia, do 

sexo feminino, adultos, solteiros, com nível médio de escolaridade e sendo a 

mãe a principal responsável pelo domicílio. Dentre as características clínicas 

das crianças prevaleceram aquelas do sexo masculino, diagnosticadas com 

microcefalia sem causa específica e que faziam uso de mais de dois 

medicamentos por dia. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - SAÚDE COLETIVA 

 

 

PERFIL SOCIOECONÔMICO E PREVALÊNCIA DE SINAIS E SINTOMAS 

SUGESTIVOS DE DISBIOSE INTESTINAL EM ACADÊMICOS DE UMA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 

 

Nara Vanessa Dos Anjos Barros (nara.vanessa@hotmail.com) 

Bárbara Karoline Rêgo Beserra Alves (baby_karoline23@hotmail.com) 

Leandra Caline Dos Santos (leandrakaline25@gmail.com) 

Paulo Víctor De Lima Sousa (paulovictor.lima@hotmail.com) 

Regina Márcia Soares Cavalcante (reginalunna@hotmail.com) 

Gleyson Moura Dos Santos (g_leyson_moura@hotmail.com) 

 

 

 

 

 

Introdução: Qualquer alteração da simbiose intestinal ou da composição da 

microbiota pode levar a um aumento da permeabilidade intestinal, resultando 

numa passagem crescente de lipopolissacarídeo (LPS) para a circulação 

sistêmica, por meio da geração de endotoxemia metabólica e desenvolvimento 

de um estado inflamatório crônico chamado de disbiose. A disbiose intestinal é 

um estado prejudicial à saúde, que pode favorecer o desenvolvimento de 

diversos processos inflamatórios sistêmicos, como a obesidade, diabetes, 

hipertensão, além de outras doenças crônicas não-transmissíveis. Objetivo: 

Determinar a prevalência de sinais e sintomas sugestivos de disbiose intestinal 

em acadêmicos do curso de Nutrição de uma Instituição Pública de Ensino 

Superior, no município de Picos, Piauí. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa 

de natureza quantitativa, descritiva e de tipo transversal. A coleta de dados foi 

realizada no período de setembro a novembro de 2018, através da aplicação 



de dois questionários: o questionário elaborado abordando informações 

socioeconômicas e o Questionário de Rastreamento Metabólico (QRM), 

padronizado pelo Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional. Este é dividido em 

14 seções referentes a pontos de importância do organismo e avalia cada 

sintoma baseado em seu perfil de saúde. As respostas foram preenchidas pelo 

participante, relatando o que ocorreu nos últimos 30 dias. Os critérios de 

interpretação geral do QRM são: 20 pontos - pessoas mais saudáveis, com 

menor chance de terem hipersensibilidade; > 30 pontos - indicativo de 

existência de hipersensibilidades; > 40 pontos - absoluta certeza de existência 

de hipersensibilidade; 100 pontos - pessoas com saúde muito ruim – alta 

dificuldades para executar tarefas diárias, pode estar associada à presença de 

outras doenças crônicas e degenerativas. Os dados foram tabulados e 

analisados estatisticamente em forma de gráficos e tabelas. Resultados: 

Compuseram a amostra do estudo 186 acadêmicos, sendo 151 (81,19%) do 

sexo feminino e 35 (18,81%) do sexo masculino, cuja faixa de idade variou 

entre 18 e 65 anos. A maioria dos acadêmicos se autodeclarou pardo, 

somando 68% dos pesquisados. Tendo em consideração à renda bruta mensal 

familiar do estudante, observou-se que a maioria alegou ser de 2-5 salários 

(45,16%). 94,62% dos acadêmicos se declararam solteiros, enquanto que 

apenas 4,84% se declararam casados (n=9); a maioria dos alunos moravam 

em apartamento (44,62%); 52,69% afirmaram morar com 2-3 pessoas; e 

apenas 12,90% realizavam algum tipo de atividade remunerada. Os resultados 

sugeriram que é alta a prevalência de sinais e sintomas sugestivos de disbiose 

intestinal entre os acadêmicos de Nutrição (97,31%). O indicativo de existência 

de hipersensibilidade que pode ser sugestivo para disbiose foi observado em 

43,01% (n=80) dos sujeitos avaliados. O sintoma mais prevalente relatado 

pelos participantes foi inchaço abdominal /abdômen distendido, com um 

percentual de 57,53% (n=107). Conclusão: Concluiu-se que a população 

avaliada apresentou elevada prevalência de sinais e sintomas sugestivos de 

disbiose intestinal, bem como a existência de hipersensibilidades. Assim, é 

importante que se dê atenção ao conhecimento aprofundado da composição e 

atividade da microbiota intestinal, visto que esse processo deverá conduzir a 

novas intervenções terapêuticas com base na possível modulação desse 

microbioma, resultando numa melhoria da qualidade de vida dos pacientes. 
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Introdução: Redes sociais digitais são redes de conexões entre indivíduos que 

possibilitam diferentes interações. Atualmente, o aplicativo Instagram destaca-

se entre essas redes, principalmente, pelo compartilhamento instantâneo de 

informações através de imagens e vídeos. Com o aumento da procura por 

temas relacionados à alimentação e nutrição, muitos usuários têm utilizado 

essa rede social como um meio de mostrar seus estilos de vida. Entretanto, 

supõe-se que nem todos os perfis são de profissionais qualificados da área, 

mas  podem exercer alguma influência no comportamento alimentar dos 

indivíduos. Objetivo: Objetiva-se realizar uma análise exploratória dos 

principais perfis do Instagram relacionados à nutrição. Metodologia: Trata-se de 

um estudo exploratório-descritivo, a partir do levantamento, identificação e 

classificação de perfis do aplicativo Instagram que utilizam os termos 



“Alimentação” ou “Nutrição” em sua identificação. Inicialmente, foi criado um 

perfil no Instagram para ser utilizado no período da coleta de dados e 

desenvolvido um roteiro de observação semiestruturado. Para o levantamento, 

utilizou-se a área de busca do próprio aplicativo. A coleta dos dados ocorreu na 

cidade de Aracaju, Sergipe, de agosto a dezembro de 2018 e foi dividida em 

três momentos: 1) busca e arquivamento dos perfis que utilizam o termo 

“Alimentação”, 2) busca e arquivamento dos perfis que utilizam o termo 

“Nutrição” e 3) análise dos perfis. Nesta análise, também foi observado os 

critérios de inclusão e exclusão. Os dados foram tabulados no software 

Microsoft Excel® 2010, com dupla digitação e analisados no software SPSS, 

versão 21, para as análises descritivas das variáveis. O estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe, 

parecer 2.681.496. Resultados: Selecionou-se um total de 170 perfis, dos quais 

53,5% utilizam o termo “Alimentação” e 46,5% o termo “Nutrição” em sua 

identificação. Desse total,  39,4% são de empresas ou estabelecimentos 

comerciais, 40,6% da área da Nutrição, 11,7% de outras áreas e 7,6% não 

apresentaram uma definição. Sobre a quantidade de seguidores, 36,5% 

possuem mais de 10000. Dentre as 20 últimas publicações de cada perfil, 

72,4% recomendam algum tipo de dieta, 63,4% apresentam orientações 

alimentares e 58,2% apresentam autopromoção pessoal ou de terceiros. 

Conclusão: Necessita-se ter uma preocupação com os conteúdos publicados 

relacionados à nutrição, devido a quantidade de perfis que não são oficialmente 

da área. Além disso, os nutricionistas devem utilizar as redes sociais como um 

ambiente para realização de processos educativos sobre alimentação e 

nutrição. 
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Introdução: Atualmente, estudantes, profissionais e pesquisadores de várias 

áreas vêm buscando soluções para a necessidade de uma comunicação de 

qualidade e bem planejada sobre a saúde, visto que vários estudos apontam o 

Brasil como um país que não possui métodos de prevenção e de educação 

eficazes sobre esse assunto. Os meios de comunicação influenciam de forma 

significativa na escolha do consumo alimentar dos indivíduos, mas, muitas 

vezes, questões relacionadas à nutrição são tratadas de forma incoerente 

pelas mídias ou leva-se em conta apenas os interesses econômicos atrelados 



a ela. É importante ressaltar que a notícia publicada é de interesse social e 

coletivo, e sua divulgação deve ser precisa e correta, sendo essencial investir 

na informação e na educação sobre saúde, de forma acessível a todos.  

Objetivo: Apresentar uma ferramenta de comunicação em saúde e nutrição, 

para garantir a divulgação de informações seguras e confiáveis sobre diversos 

temas por meio das redes sociais.  

Métodos: Foi desenvolvida a atividade “PET Compartilha” por alunos 

integrantes do Programa de Educação Tutorial em Nutrição da Universidade 

Federal de Viçosa (PET-NUT/UFV), cujo propósito é informar aos usuários que 

acompanham as redes sociais, através da publicação semanal de textos, com 

conteúdos científicos relacionados a nutrição e saúde de forma geral. As 

matérias publicadas têm como base artigos acadêmicos e publicações oficiais 

do Ministério da Saúde. O projeto surgiu como resultado de uma capacitação 

ministrada por uma psicóloga cujo objetivo foi identificar problemas 

relacionados à saúde observados pelo PET-NUT/UFV na sociedade e propor 

soluções. Um dos problemas identificados foi a grande circulação de 

informações inadequadas a respeito de alimentação, nutrição e saúde. Desta 

forma, a solução encontrada foi a criação de uma ferramenta de divulgação 

confiável e criativa.  

Resultados: Foram divulgados diferentes assuntos relacionados à área da 

saúde e da nutrição de forma clara e simplificada, com enfoque para dúvidas 

recorrentes observadas no senso comum. Observou-se aumento no número de 

seguidores da página e maior alcance das publicações, chegando a 1200 

visualizações em uma única postagem. No total, entre abril de 2017 e 

dezembro de 2018, foram publicadas 63 matérias acerca de diferentes temas.  

Conclusão: A ferramenta foi eficiente para levar conhecimento e promover 

maior conscientização das pessoas nas redes sociais, além de ser uma forma 

dos estudantes retribuírem à comunidade o conhecimento adquirido na 

Universidade. 
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Introdução: O Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) foi 

reconhecido formalmente em uma série de instrumentos de direitos humanos 

internacionais, dentre eles o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (PIDESC), do qual o Brasil tornou-se signatário na década 

de 90. Por conseguinte, o país, nas duas últimas décadas, instituiu um 

arcabouço jurídico e uma série de reformas institucionais em prol do DHAA. 

Neste contexto, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), assumiu 

um papel estratégico, sendo destacado como um programa que reúne diversas 

condições concretas para o alcance do DHAA de um amplo segmento 

populacional: os escolares da rede pública de ensino. Não obstante, para 

cumprimento deste papel, conforme assinala Valente et. al (2007) é necessário 

que a comunidade escolar assuma uma postura de direitos e deveres apta a 

identificar quem são os titulares de direito, os portadores de obrigações, assim 

como, quais são os mecanismos de exigibilidade do DHAA aos que os titulares 

podem recorrer em caso de violação dos mesmos. Consoante, Rodriguez 

(2007) infere que o ato de exigir fortalece os programas e políticas sociais, 



sendo fator essencial para a manutenção destes. Objetivo: Conhecer a postura 

de direitos e deveres em relação ao DHAA entre merendeiros(as) responsáveis 

diretamente pela produção e oferta da alimentação escolar. Métodos: Trata-se 

de uma pesquisa de caráter qualitativo realizada na rede de ensino público do 

município de São Cristóvão/SE. Empregou-se como procedimento de coleta de 

dados a técnica de Grupo Focal aplicadas junto a 17 merendeiros(as), sendo 

três merendeiras efetivas e quatorze contratadas no ano de  2017. 

Posteriormente, procedeu-se a análise de conteúdo das falas dos merendeiros 

conforme técnica preconizada por Bardin (2000), cumprindo-se 3 etapas: 1) 

pré-análise, 2) exploração do material, 3) tratamento dos resultados, inferência 

e interpretação. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

através do Parecer 2.321.343. Resultados: Os resultados revelaram lacunas na 

compreensão do DHAA, observando-se foco na ausência da fome e 

invisibilidade da dimensão da adequação, evidenciando a interpretação do 

DHAA em um sentido estrito. Também observou-se dificuldades na detecção 

acerca das ações de violação do DHAA presente no PNAE como, por exemplo, 

suspensão das aulas por falta de gêneros alimentícios para a produção da 

refeição. O conhecimento acerca do conceito de exigibilidade e de seus 

mecanismos de cobrança revelou-se difuso e incipiente. Apesar dos(as) 

merendeiros(as), unanimente, terem identificado os escolares como portadores 

de DHAA, as falas revelaram dificuldade de identificar quem são, no contexto 

do PNAE, os atores sociais portadores de obrigação e corresponsáveis em 

relação ao cumprimento do DHAA, oscilando a responsabilização entre 

diretores, nutricionistas e gestores. Conclusão: A expressão pouco clara acerca 

de aspectos elementares do DHAA corroborou a hipótese de uma postura frágil 

de direitos e deveres que, aliado a outros fatores, atribui-se como causa da 

perpetuação das violações do DHAA relatadas. Tais resultados sinalizam a 

necessidade de capacitações que possibilitem uma melhor compreensão sobre 

do papel estratégico do PNAE, assim como, o empoderamento dos 

merendeiros para que atuem de forma mais efetiva na garantia do DHAA dos 

escolares. 
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Introdução: O aleitamento materno (AM) e a alimentação complementar (AC) 

são essenciais para fornecer o aporte de nutrientes adequado para o 

crescimento físico e desenvolvimento neuropsicomotor infantil. O estudo das 

práticas do AM e da AC faz-se importante para conhecimento e intervenção no 

âmbito da promoção da saúde infantil. Objetivo: Conhecer e analisar as 

práticas alimentares de crianças menores de 2 anos de idade, assistidas na 

rede de atenção básica, do município de Governador Valadares/MG. Métodos: 

Tratou-se de um estudo epidemiológico de delineamento transversal, 



quantitativo, retrospectivo. Os dados foram obtidos por meio do preenchimento 

do formulário de marcadores de consumo alimentar do SISVAN, disponibilizado 

pelo e-SUS, nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) do referido município. 

Foram analisados marcadores de consumo alimentar de 1237 crianças, 483 na 

faixa etária de 0 a 6 meses, e 754 entre 6 e 24 meses de idade. O formulário se 

divide em 9 questões relativas às práticas alimentares para crianças menores 

de 6 meses e 20 questões para crianças de 6 meses a 2 anos. As questões 

tratam do tipo de alimento consumido pela criança no dia anterior à aplicação 

do questionário. Realizou-se a tabulação dos dados e análise de frequência. 

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: Do total de crianças menores de 6 meses, 89,0% 

consumiram leite materno; destas, 44,4% estavam em AME, 25,6% em AM 

predominante e 30,0% em AM complementado. Não souberam ou não 

preencheram o formulário totalizaram 11%. Dentre os alimentos mais 

consumidos por esta faixa etária foi relatado, nesta ordem, água e chás, 

fórmula infantil, mingau, suco de fruta, leite de vaca, frutas e comida de sal. 

Entre as crianças da faixa etária de 6 a 24 meses, apenas 43,6% continuavam 

em AM e o consumo de outros leites foi de 74,4%. Nesta faixa etária, 75,9% 

consumiam carnes, 75,5% legumes, 71,8% vegetais e frutas alaranjadas, 

69,0% frutas, 29,9% folhosos, e 28,6% fígado. Das crianças que consumiram 

frutas, a frequência de consumo de 2 vezes ao dia foi de 34,1%. A comida de 

sal foi relatada por 81,6%, sendo que 56,9% das crianças consumiam 2 vezes 

ao dia, e a consistência do alimento era amassada em 40,3% dos casos, e de 

38,9% para comida em pedaços. Um terço das crianças de 6 a 24 meses 

consumiram bebidas adoçadas e biscoito doce; 27,7% consumiram biscoito 

salgado e macarrão instantâneo; hambúrguer e embutidos foram consumidos 

por 15,6%. Conclusão: Conclui-se que índices insatisfatórios de prevalência do 

AM, a introdução precoce de outros alimentos antes dos 6 meses, e a 

composição inadequada da alimentação complementar são pontos importantes 

de vulnerabilidade à saúde das crianças do referido município. Os achados 

mostram a necessidade de medidas intervencionistas, por parte dos 

profissionais de saúde, para o cumprimento das metas propostas pela OMS e o 

MS, em relação às práticas alimentares de crianças menores de dois anos de 

idade. 
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A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) protagoniza fundamental eixo na 

promoção de práticas alimentares saudáveis, sendo vista como estratégia 

importante no enfrentamento de novos desafios nos campos da alimentação e 

nutrição. As ações de EAN buscam fornecer a ampliação da autonomia e o 

fortalecimento da participação ativa dos sujeitos. Diante da sua importância, 

observa-se a necessidade de implementar novas metodologias pedagógicas e 

o estudo sobre o tempo de intervenção efetivo nas ações de EAN. Nesse 



contexto, objetivou-se avaliar a efetividade do tempo das ações de EAN 

utilizando os princípios do método intuitivo em conjunto com métodos 

tradicionais aplicados em um período menor (3 meses) e maior de tempo (6 

meses), em 246 crianças e adolescentes socialmente assistidos, na faixa etária 

entre 5 e 16 anos. O estudo foi realizado em duas instituições de apoio social 

do município de Lavras-MG, sendo que em uma instituição as intervenções 

foram conduzidas por maior tempo e na outra em menor tempo. Os educandos 

foram divididos em dois grupos, de forma que para um grupo foram ministradas 

palestras e para o outro grupo atividades práticas, por meio do método intuitivo, 

abordando os mesmos temas das palestras. As atividades eram semanais e 

duravam 50 minutos por turma. Na primeira instituição foram realizadas as 

intervenções utilizando os dois métodos e na segunda instituição fez-se, além 

dessas atividades, assessoramento como grupos de discussão e dinâmica, 

sempre utilizando por base o método intuitivo. A temática abordada foi baseada 

no Guia Alimentar para a População Brasileira (2014), com ênfase nos tipos de 

alimentos conforme a nova classificação (in natura, minimamente processados, 

processados, ultraprocessados e ingredientes de adição). Foi aplicado um 

questionário validado antes e após as intervenções com o intuito de analisar o 

nível de conhecimento adquirido sobre alimentação e nutrição. O efeito do 

período de tempo das intervenções em EAN foi analisado por modelos de 

regressão logística, gerados pelo software R, versão 3.5.2. De acordo com os 

resultados obtidos, observou-se que na questão referente ao tipo de alimento 

que deve ser consumido em maior quantidade, a razão de chance de acerto do 

participante submetido ao maior tempo de intervenção (6 meses) foi 

aumentada em 3,88 vezes (IC 95% [2,206; 6976]) quando comparada ao 

participante submetido ao menor tempo de intervenções (3 meses). Notou-se 

também que em quatro questões sobre a classificação e os exemplos dos 

alimentos correspondentes, a razão de chance de acerto aumentou 

respectivamente 3,366 vezes (IC 95% [1,924; 6,027]), 3,786 vezes (IC 95% 

[2,106; 7,036]), 4,281 vezes (IC 95% [2,351; 8,108]) e 3,381 vezes (IC 95% 

[1,962; 5,910]), do participante submetido ao maior tempo de intervenção (6 

meses) em relação ao participante submetido ao menor tempo de intervenção 

(3 meses). Logo, conclui-se que intervenções de EAN realizadas em ambos os 

tempos proporcionaram melhora no aprendizado, entretanto, as ações 

realizadas por um período maior de tempo apresentaram maior efetividade. 
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Introdução. O café da manhã é uma das três principais refeições realizadas 

diariamente pela população brasileira. Também é considerado um importante 

componente da alimentação e da adoção de um estilo de vida saudável, e 

ainda, impacta de forma positiva na saúde e no bem-estar. Embora seus 

benefícios venham sendo documentados na literatura, a omissão do café da 

manhã é bastante comum, principalmente entre adolescentes. Objetivos. 

Estimar a prevalência da omissão do café da manhã e investigar os fatores 

associados a essa prática em adolescentes. Métodos. Estudo transversal, que 

utilizou informações provenientes do Estudo Saúde em Vespasiano, um 

inquérito populacional de base domiciliar, realizado no município de 

Vespasiano, Minas Gerais, entre os anos de 2015 e 2016. A amostragem 

contemplou três estágios de seleção: setores censitários; domicílio; morador 

adulto (18 anos ou mais). No domicílio do adulto, todos os adolescentes com 

idade entre 11 e 17 anos foram convidados para participar do estudo. Os dados 

dos adultos foram coletados por meio de questionário aplicado pelo 



entrevistador, enquanto que, os dados dos adolescentes foram coletados por 

questionário autopreenchido. O desfecho foi omissão do café da manhã 

(adolescentes que relataram que quase nunca ou nunca realizavam o café da 

manhã). Regressão de Poisson com variância robusta foi usada para explorar 

se características sociodemográficas (sexo, faixa etária, renda familiar), 

contexto familiar (estrutura familiar, refeição com os pais), estilo de vida 

(atividade física, tempo de tela, consumo de frutas, consumo de leite), 

autoavaliação de saúde e percepção de bem-estar pessoal estavam 

associadas à omissão do café da manhã. Resultados. Participaram do estudo 

374 adolescentes. A maioria era do sexo feminino (52,7%) e tinha entre 14 e 17 

anos (63,4%). A omissão do café da manhã foi reportada por 9,4% (IC95%: 

6,4-12,3%) dos adolescentes. A omissão do café da manhã foi maior entre 

adolescentes do sexo feminino (RP = 2,07; IC95%: 1,04-4,12), com renda 

familiar igual ou superior a dois salários mínimos (RP = 2,53; IC95%: 1,33-4,83) 

e com consumo de leite inferior a cinco dias na semana (RP = 2,52; IC95%: 

1,32-4,79). As demais variáveis não apresentaram significância estatística. 

Conclusão. Apesar da prevalência da omissão do café da manhã ter sido baixa, 

percebe-se que, ainda assim, parte dos adolescentes não tem o hábito de 

realizá-lo. Sexo feminino, maior renda e menor consumo de leite associaram-se 

à omissão do café da manhã. Admitindo a importância do consumo de café na 

manhã entre adolescentes, e que hábitos não saudáveis nessa fase 

repercutirão na vida adulta, maior ênfase deve ser dada ao consumo regular de 

café da manhã, a fim de reduzir ainda mais esses percentuais. 
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Introdução: A hipertensão arterial (HA) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos. No Brasil, a HA 

atinge 32,5% dos indivíduos adultos, sendo o consumo excessivo de sódio 

estimado como um dos principais preditores. O brasileiro consome, em média, 

mais que o dobro do recomendado, 4,7 g/dia, sendo a maior parte proveniente 

do sal de adição e de condimentos à base de sal. 

 

Objetivo: Analisar a associação entre o consumo de condimentos 

industrializados e a pressão arterial de adultos. 

 

Métodos: Foram avaliados 200 adultos de 20 a 59 anos, vinculados a uma 

instituição federal de ensino. Para aferição da pressão arterial (PA) foi utilizado 



o protocolo da 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão (2016). Foram considerados 

hipertensos indivíduos que relataram uso de medicamento anti-hipertensivo ou 

diagnóstico prévio de hipertensão e/ou PA Sistólica (PAS) = 140 mmHg e/ou 

PA Diastólica (PAD) = 90 mmHg.  O uso de condimentos industrializados foi 

avaliado por meio de questionário estruturado, sendo categorizado em “sim” e 

“não” para os seguintes itens: caldo de galinha, tempero completo, Grill, 

Ajinomoto® e amaciante de carnes. Esses protocolos foram realizados duas 

vezes com intervalo de aproximadamente um ano. Teste do qui-quadrado foi 

aplicado para avaliar diferenças entre proporções e o teste t de Student para 

comparar médias. Os dados foram analisados utilizando o software SPSS 

versão 21.0, adotando-se como significativo valor de p < 0,05. O protocolo de 

pesquisa do Projeto AvaliaSal (Avaliação do Impacto de Ações para redução 

do consumo de Sódio em Adultos) foi aprovado no Comitê de Ética em 

Pesquisa sob o parecer de número 1.789.812/2016 e todos os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

Resultados: A média de idade da amostra foi de 33,7±11,2 anos sendo a 

maioria do sexo feminino (55%), não brancos (52,5%), com ensino superior 

(52,5%), estudantes (53%) e de classe socioeconômica B (50,5%). Cerca de 

21% dos participantes foram classificados como hipertensos, sendo a maioria 

do sexo masculino (63,4%), com idade média de 41,5±10,6 anos. No primeiro 

momento, 64% relataram fazer uso de condimentos industrializados e no 

segundo momento 63%. Não foram encontradas diferenças significativas entre 

PA e uso de condimentos industrializados em nenhum dos momentos 

avaliados. 

 

Conclusão: Não foi observada associação entre o uso de condimentos 

industrializados e presença de hipertensão na amostra estudada. No entanto, o 

uso de condimentos industrializados é elevado, os quais são ricos em sódio. 

Também é elevada a proporção de hipertensos, considerando que é uma 

população relativamente jovem. Ações educativas para redução do sal, 

manutenção do peso corporal e prática de atividade física são medidas 

importantes desde a infância a fim de prevenir o desenvolvimento precoce da 

hipertensão. 
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Introdução: O percentual de crianças e adolescentes com hipertensão arterial 

tem aumentado nas últimas décadas, sendo esta a principal fonte de 

mortalidade combinada e morbidade por doenças cardiovasculares. Devido às 

altas prevalências observadas nestes grupos, o diagno´stico e tratamento da 

hipertensão arterial de forma precoce na infância e na adolescência associam-

se ao menor risco desta alteração na vida adulta. Desta forma, o estudo da 

hipertensão arterial e seus fatores associados, ainda na infância e na 

adolescência, são de extrema relevância. 

 

Objetivo: Correlacionar a pressão arterial com a composição corporal e estilo 

de vida em crianças e adolescentes do município de Vitória-ES.  

 



Métodos: Trata-se de estudo transversal com 296 crianças e adolescentes de 8 

a 14 anos de escolas públicas de Vitória/ES. Foram obtidas medidas de peso, 

estatura, perímetro da cintura (PC), perímetro do pescoço (PP), perímetro do 

quadril (PQ) e percentual de gordura corporal (%GC), massa livre de gordura 

(MLG) e massa de gordura (MG). A pressão arterial sistólica (PAS) e a pressão 

arterial diastólica (PAD) foram aferidas e classificadas de acordo com a 7ª 

Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2016). Avaliaram-se ainda as 

seguintes variáveis de estilo de vida: tempo no tablete ou celular, tempo 

assistindo TV, tempo total de tela, número de refeições por dia, per capita de 

óleo e açúcar por dia. Utilizou-se o teste de normalidade de Shapiro Willk e o 

teste de correlação de Spearman, considerando significância estatística 

quando p<0,05. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com 

Seres Humanos da Universidade Federal do Espírito Santo (parecer n° 

1.565.490).  

 

Resultados: Dos participantes, 54,4% eram do sexo feminino, 53,7% eram 

adolescentes, 8,1% apresentaram pressão arterial inadequada, 40,2% tinham 

excesso de peso, 39,5% apresentavam excesso de gordura corporal e 11,8% 

demonstravam PC elevado. Estatura, peso, IMC, PC, PQ, PP, relação 

cintura/estatura (RCE), %GC, MLG e MG correlacionaram positivamente com a 

PAS (p<0,05), sendo que as maiores correlações foram observadas entre PP 

(r=394), peso (r=0,379) e PC (r=365). Já com a PAD, observou-se correlação  

positiva entre peso, IMC, PC, PQ, PP, %GC e MG (p<0,05), sendo as maiores 

correlações verificadas entre  IMC (r=174), PQ (r=0,163) e peso (r=156). As 

variáveis de estilo de vida não estiveram correlacionadas com a pressão 

arterial nos indivíduos avaliados (p>0,05). 

 

Conclusão: Conclui-se que a maioria das variáveis antropométricas e de 

composição corporal correlacionou positivamente com a pressão arterial, 

demonstrando assim, a relação entre o excesso de peso e/ou de gordura 

corporal e a pressão arterial inadequada desde a infância e a adolescência e a 

importância de se realizar aferições periódicas desta medida nestas fases. 

 

Financiamento: UFES (2015), FAPES, CAPES e Laboratório Tommasi de 

Vitória. 
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Introdução: A obesidade infantil é considerada um problema de saúde pública 

global, sendo que a adiposidade central exerce um papel fundamental no 

desenvolvimento das alterações cardiometabólicas na infância, como a 

resistência à insulina, hipertensão arterial e dislipidemias. Existem alguns 

indicadores para avaliar a adiposidade central em crianças, entretanto não há 

um consenso de qual é o melhor para identificar o acúmulo de tecido adiposo 

visceral no público infantil. Por isso, torna-se importante avaliar a prevalência 

da adiposidade central por diferentes indicadores. 

Objetivo: Avaliar a prevalência de adiposidade central em crianças, identificada 

por diferentes indicadores. 



Métodos: Estudo transversal com amostra representativa de 378 crianças de 8 

e 9 anos matriculadas em todas as escolas públicas e privadas da área urbana 

do município de Viçosa – MG. As medidas antropométricas obtidas foram: 

peso, estatura, perímetros da cintura (ponto médio entre a crista ilíaca e a 

última costela) e pescoço. A partir dessas medidas, foram calculados o índice 

de massa corporal (IMC), relação cintura-estatura (RCE) e índice de conicidade 

(índice C). O IMC foi obtido em escore-z e classificado de acordo com as 

curvas de crescimento da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2007), e as 

medidas de adiposidade central foram classificadas segundo Filgueiras et al. 

(2019). Foi utilizado o teste de qui-quadrado de Pearson para testar as 

associações entre as variáveis, com nível de significância de 5%. Este estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de Viçosa (parecer n° 663.171/2014).  

Resultados: As prevalências de adiposidade central, avaliadas pelo perímetro 

da cintura, do pescoço, RCE e índice C, foram 22,5%, 23,8%, 22,2% e 12,7%, 

respectivamente. Apenas a prevalência de RCE aumentada diferiu entre os 

sexos (p=0,002), sendo 15,5% no sexo masculino e 28,4% no feminino. 

Observou-se que 17,2% e 15,6% das crianças apresentaram sobrepeso e 

obesidade, respectivamente. As prevalências de adiposidade central foram 

maiores em crianças com sobrepeso (18,5% a 47,7%) e obesidade (49,2% a 

91,5%) pelo IMC, sendo menores em crianças eutróficas (1,2% a 3,5%).  

Conclusão: As maiores prevalências de adiposidade central foram identificadas 

quando avaliadas pelo perímetro do pescoço, da cintura e RCE, sendo que 

pelo índice C essa prevalência foi menor. Essas prevalências foram maiores 

em crianças com sobrepeso e obesidade comparadas àquelas eutróficas. 

Independente do tipo de indicador utilizado na sua avaliação, ressalta-se que a 

adiposidade central representa uma preocupação para a saúde pública, visto 

que está relacionada a outras alterações cardiometabólicas desde a infância. 
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INTRODUÇÃO: A anemia ferropriva é um problema de saúde de elevada 

proporção entre mulheres em idade reprodutiva ao redor do mundo. Mulheres 

encarceradas podem estar duplamente suscetíveis a desenvolver anemia 

ferropriva: além do contexto da vulnerabilidade biológica, também estão em 

situação de vulnerabilidade social. A maioria advém de famílias carentes, onde 

as desigualdades sociais sobressaem. Somando-se a esses fatores, as 

próprias condições de reclusão podem propiciar problemas de saúde, 

principalmente a alimentação inadequada e acesso limitado aos serviços e 

ações de saúde do Sistema Único de Saúde. OBJETIVO: Investigar a 

prevalência de anemia em mulheres encarceradas em regime fechado de 

Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. MÉTODOS: Estudo observacional, 

seccional, de base populacional, desenvolvido com a totalidade de detentas em 

regime fechado de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Foram classificadas 

como tendo anemia ferropriva aquelas que apresentaram valor de hemoglobina 

sanguínea menor que 12mg/dL, conforme preconizado pela Organização 

Mundial da Saúde. Foram utilizados dados secundários, coletados nos 

prontuários de saúde das detentas (n=89), a partir de exames de sangue 

realizados no ano de 2015 pela Secretaria Municipal de Saúde de Natal, por 

meio de convênio com laboratório de análises clínicas da rede privada. 



RESULTADOS: As detentas apresentaram média de 13,3±1,00mg/dL de 

hemoglobina (Hb), 38,8±2,6% de hematócrito (Ht), 86,4±5,1fl de volume 

corpuscular médio (VCM), 29,6±2,0pg de hemoglobina corpuscular média 

(HCM), 34,3±0,6% concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM), 

11,9% de Amplitude de Distribuição dos Glóbulos Vermelhos (RDW). A 

prevalência de anemia ferropriva foi de 4,5%. No eritrograma, a prevalência de 

valor abaixo da faixa de normalidade foi de 11,2% para Ht, 10,1% para VCM, 

10,1% para HCM, 1,1% para CHCM e 2,2% para RDW. CONCLUSÃO: As 

mulheres privadas de liberdade apresentaram eritrograma com valores médios 

dentro da normalidade e baixa prevalência de valores abaixo da faixa de 

normalidade. A prevalência de anemia foi classificada como normal segundo 

critério da Organização Mundial da Saúde. 
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Introdução: Anemia ferropriva é a carência nutricional mais prevalente do 

mundo. A ingestão insuficiente ou absorção deficiente do mineral ferro leva a 

baixos valores de hemoglobina (Hb) sanguínea caracterizando a carência. A 

falta de ferro no organismo influencia  o desenvolvimento cerebral, acarretando 

prejuízo na capacidade de aprendizagem. Diferentes grupos etários são 

acometidos pela anemia, entre eles, adolescentes estão no grupo de risco 

elevado, junto com gestantes e crianças menores de cinco anos.  Fatores de 

risco associados  à anemia podem ser descritos como baixa escolaridade 

materna, baixa renda, infecções parasitárias, dieta inadequada e dificuldade de 

acesso à serviços de saúde. Indivíduos vivendo em maior vulnerabilidade 

social fazem parte do maior programa de proteção social e combate à pobreza 

do Brasil, o Programa Bolsa Família (PBF), que tem como um dos objetivos 

reduzir a fome e promover a segurança alimentar e nutricional, situação 

associada ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em 

quantidade suficiente para uma vida saudável e ativa. Sendo assim, é preciso 



monitorar níveis de anemia entre beneficiários do PBF. Objetivo: Descrever a 

prevalência de anemia ferropriva em adolescentes beneficiários do PBF no 

município de Lavras–MG. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal 

quantitativo com amostra de conveniência do projeto “Programa Bolsa Família: 

avaliação dos impactos na Segurança Alimentar e Nutricional das famílias 

participantes e acompanhamento das condicionalidades de saúde sob a ótica 

dos profissionais", financiado pelo CNPQ. Foram coletados dados de 124 

adolescentes, entre 10 e 18 anos, de ambos os sexos, pertencentes às famílias 

beneficiárias do PBF. A detecção da anemia ocorreu através da punção digital 

de uma gota de sangue utilizando hemoglobinômetro portátil Hemocue®. 

Pontos de corte preconizados pela OMS caracterizaram anemia ferropriva leve  

segundo idade e sexo (adolescentes entre 10 a 11 anos: <11,5g/dL); entre 12 a 

14 anos: <12g/dL;   adolescentes do sexo masculino com idade superior a 15 

anos: <13g/dL; sexo feminino com idade superior a 15 anos: <12g/dL). Para 

anemia moderada foi considerada concentração de Hb< 9,5g/Dl para 

adolescentes de ambos sexos. Resultados: Detectou-se anemia ferropriva leve 

em aproximadamente um quarto da amostra (24,19%), e anemia ferropriva 

moderada em 10% dos casos. Entre os casos de anemia leve, 33,5% estavam 

entre os adolescentes do sexo masculino, e 66,5% entre os de sexo feminino. 

Conclusão: Embora o PBF se apresente como uma importante estratégia para 

melhorar a qualidade de vida e a condição de saúde das famílias beneficiárias, 

a anemia ferropriva ainda se faz presente. Sendo assim, é fundamental que o 

PBF seja combinado a outras políticas e programas que contemplem desde 

ações estruturais, quanto ações de educação e de promoção da alimentação 

adequada e saudável, e a inclusão do acompanhamento da anemia na 

vigilância do PBF.  Destaca-se também a importância da efetivação do 

acompanhamento da qualidade da dieta através dos marcadores de consumo 

alimentar do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional –SISVAN . 
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Introdução: As doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) principalmente as 

Doenças Cardiovasculares (DCV) são a maior causa de óbito no mundo, 

levando a aproximadamente 31% de todas as mortes em nível global. No Brasil 

31,2% das mortes são causadas por DCV. A Hipertensão Arteria (HA) o 

Diabetes Mellitus (DM) e as dislipidemias estão associadas à elevação do risco 

cardiovascular. É comum que o baixo colesterol HDL e os triglicerídeos 

elevados apareçam concomitantemente, principalmente na ocorrência da 



obesidade e estilo de vida inadequado.  Para que este quadro melhore, as 

intervenções no estilo de vida são fundamentais e na maioria das vezes são 

efetivas em curto prazo. As principais intervenções são as mudanças no 

comportamento alimentar e a realização das atividades físicas. Objetivo: avaliar 

a prevalência de hipertrigliceridemia entre os indivíduos com diagnóstico de HA 

e,ou DM acompanhados pelos profissionais das Estratégias de Saúde da 

Família (ESF). Metodologia: estudo transversal realizado com 841 indivíduos 

acompanhados por 16 ESF do município de Viçosa, Minas Gerais, no período 

de agosto de 2017 a abril de 2018. A amostra foi definida considerando a 

população de referência com HA e, ou DM no ano de 2017 do município (6.624 

indivíduos), uma prevalência de 50% do fenômeno estudado, 5% de margem 

de erro amostral, 50% de efeito do conglomerado, 10% de recusas e, ou 

perdas, 20% para controle de fatores de confusão e 95% de nível de confiança. 

O cálculo amostral resultou em uma amostra mínima de 719 indivíduos. Em 

relação a análise bioquímica dos triglicerídeos o ponto de corte adotado para 

hipertrigliceridemia foi de = 150 mg/dL. As técnicas e os critérios de 

classificação dos valores encontrados foram as de referência do laboratório 

contratado. A coleta e análise do material biológico foram realizadas em um 

único laboratório credenciado do município de Viçosa – MG, utilizando-se kits 

comerciais. Os dados são apresentados em medidas de frequência. 

Resultados: A prevalência encontrada de hipertrigliceridemia foi de 35,6% (n= 

299). A idade média dos participantes foi de 61,4 ± 11,79 anos (variação 19 – 

100 anos), sendo a maioria (65,8%) com mais de 58 anos. A maior parte dos 

participantes era do sexo feminino (62,7%), possuíam companheiro (62,4%), se 

consideravam de cor preta ou parda (66,3%) e possuíam 4 ou menos anos de 

estudos completos (64%). Em relação às doenças de base, 56,8% dos 

participantes apresentavam diagnóstico de hipertensão arterial, 7,6% de 

diabetes mellitus, 35,6% de ambas as enfermidades. Conclusões: os achados 

deste estudo demonstraram uma elevada prevalência de hipertrigliceridemia, 

que associada a HA e DM aumentam os riscos de eventos cardiovasculares na 

população estudada. Desta forma, as mudanças no estilo de vida são 

urgentemente necessárias, sendo papel das equipes das ESF a construção de 

ações de prevenção de enfermidades e agravos. Além disto, é importante a 

ESF elaborar programas de promoção para o envelhecimento saudável e 

diagnóstico precoce.  

APOIO:FAPEMIG, processo número APQ- 03510-13 
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Introdução: O ingresso em uma universidade implica em uma série de 

mudanças, novo estilo de vida e necessidade de adaptação à vida acadêmica. 

Este período de transição pode tornar os estudantes predispostos ao 

desenvolvimento de transtornos mentais. Neste contexto, a depressão, a 

ansiedade e o estresse são alguns dos principais fatores que podem 

comprometer o comportamento social, físico, emocional e cognitivo, incluindo o 

estado nutricional dessa população. Objetivo: Conhecer a prevalência de 

sintomas de transtorno de ansiedade, depressão e estresse entre estudantes 

dos cursos da área de saúde e sua relação com o índice de massa corporal 



(IMC). Metodologia: Trata-se de um estudo piloto que objetiva testar a logística 

e o instrumento de coleta de dados de um inquérito multicêntrico envolvendo 

estudantes da área da saúde de três Instituições Federais de Ensino Superior 

de Minas Gerais (Universidade Federal de Ouro Preto, Universidade Federal de 

São João del Rei e Universidade Federal do Triângulo Mineiro). O questionário 

contempla variáveis sociodemográficas, a escala Depression Anxiety Stress 

Scale (DASS-21) e avaliação auto-referida de peso e estatura. Resultados: A 

amostra compreendeu 29 alunos, com idade média de 23,3 ± 7,6 anos, sendo 

62,1% do sexo feminino. A análise dos índices de massa corporal aponta uma 

prevalência de 17,9% de estudantes com sobrepeso e 7,1% com obesidade.    

Após análise da pontuação obtida pela escala DASS-21, 48,3% dos estudantes 

foram classificados com sintomas moderados ou severos para estresse, 27,6% 

para ansiedade e 24,1% para depressão. Essas altas prevalências encontradas 

são semelhantes às encontradas em estudos anteriores, demonstrando serem 

os instrumentos de coleta adequados.  O excesso de peso estava presente em 

28,6% dos estudantes com estresse, 37,5% daqueles com ansiedade e 28,6% 

entre os depressivos, porém não ocorreram diferenças significativas de peso 

quando comparado com os demais estudantes para cada tipo de transtorno. 

Foram realizadas algumas modificações para o questionário final a partir das 

dificuldades e sugestões apresentadas pelos alunos.  Conclusão: Dado que os 

sintomas de transtornos de ansiedade, depressão e estresse estão presentes 

na vida universitária, a maior compreensão desses poderão fornecer subsídios 

para promoção da saúde mental, estratégias de prevenção e intervenções no 

âmbito universitário. 
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Introdução: A baixa estatura é um indicador de desnutrição crônica (longo 

prazo), que se desenvolve principalmente durante os dois primeiros anos de 

vida e pode persistir posteriormente em outros ciclos da vida. A desnutrição 

precoce pode vir à reduzir desempenho escolar, resultando em menos anos de 

escolaridade e consequente produtividade reduzida, bem como potencial de 

ganho salarial na idade adulta. Objetivo: verificar prevalência e avaliar os 

fatores associados ao déficit de crescimento em adolescentes brasileiros. 

Métodos: Estudo transversal com dados da Pesquisa Nacional de Saúde do 

Escolar (PeNSE – 2015), onde foram analisados dados de 10.770 

adolescentes com idade entre 13 e 17 anos. As medidas de peso e altura 

foram obtidas para a avaliação do estado nutricional do adolescente. A análise 



foi realizada, dividindo o desfecho em 4 categorias, onde categoria 0 

(referência): adolescente com IMC e altura adequados para idade (IMC: 

escore-z = +1 e A/I: escore-z ? -2); categoria 1: adolescente com IMC 

adequado e déficit de altura para idade (IMC: escore-z = +1 e A/I: escore-z < -

2); categoria 2: adolescente com IMC elevado e altura adequada para idade 

(IMC: escore-z > +1 e A/I: escore-z ? -2); e categoria 3 (dupla carga): 

adolescente com IMC elevado e déficit de altura para idade (IMC: escore-z > 

+1 e A/I: escore-z < -2). Foram ainda coletados dados sociodemográficos dos 

integrantes da pesquisa. Utilizou-se análise de regressão logística multinomial 

para variável politômica para o estudo das associações de interesse, utilizando 

odds ratio (OR) e os respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). A 

associação entre o fator de estudo e o desfecho foi considerado significante 

quando o valor de p<0,05. Resultados: a prevalência de déficit de crescimento 

foi de 2,5% (n= 270; IC95% 2,2-2,8). As chances de déficit de crescimento 

foram maiores, respectivamente, entre os meninos (OR=1,49, IC95%=1,34-

1,65), residentes nas regiões norte e nordeste do país (OR=1,84, IC95%=1,64-

2,07) e de escolas públicas (OR= 1,99, IC95%=1,64-2,41). Conclusão: os 

resultados demonstram que déficit de crescimento apresenta prevalência mais 

elevada entre os adolescentes de status socioeconômicos mais desfavoráveis. 

Ou seja, o déficit de crescimento está associado positivamente aos preditores 

relacionados a pobreza e desigualdade social. 
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Introdução: O consumo excessivo de sódio tem sido observado em todo o 

mundo e está associado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A 

presença frequente de alimentos fontes de sódio na dieta contribui com a maior 

ingestão desse eletrólito. Identificar esses alimentos na dieta pode subsidiar 

estratégias de intervenção, de promoção da saúde e prevenção de desfechos 

crônicos e de seus fatores de risco, como a hipertensão arterial.  

 

Objetivo: Identificar os alimentos que mais contribuem para a ingestão de sódio 

na alimentação de adultos.  

 



Metodologia: Trata-se de um estudo transversal vinculado ao projeto de 

pesquisa denominado Avaliação do Impacto de Ações para Redução do 

Consumo de Sódio em Adultos (AvaliaSal). Este projeto foi aprovado no Comitê 

de Ética em Pesquisa sob número 55893816.0.0000.5060 e todos os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram 

coletados dados dietéticos, socioeconômicos, de hábitos de vida, 

antropométricos (peso, estatura e circunferência da cintura) e hemodinâmicos 

de 200 participantes adultos, servidores ativos e alunos, de ambos os sexos, 

de 20 a 59 anos de idade, de uma Instituição Federal de Ensino. Os dados de 

consumo alimentar foram obtidos por meio do Questionário de Frequência 

Alimentar- QFA ELSA-Brasil Reduzido e avaliados por meio do software 

Nutrition Data System for Research (NDSR). Foram excluídos das análises os 

indivíduos com consumo alimentar implausível (< 500 kcal/dia ou >6000 

kcal/dia). As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa 

Statistical Package for the Social Sciences – SPSS 18.0. Testou-se a 

normalidade das variáveis de consumo com o teste de Kolmogorov-Smirnov 

(nível de significância de 5%). Para verificar a contribuição calórica das 

principais fontes de sódio foram utilizados Teste T de student e Anova para as 

variavéis paramétricas e Mann Whitney e Kruskal Wallis para as não 

paramétricas. Para verificar a diferença entre grupos utilizou-se o teste de 

Tukey. 

 

Resultados: A amostra final foi composta por 187 indivíduos, com idade média 

de 34±11 anos, maioria do sexo feminino (57,2%), curso superior (49,7%), 

classe socioeconômica B (51,3%), não brancos (51,3%), alunos (50,3%), 

eutróficos (55%), indivíduos que não adicionam sal à refeição (55,6%), 

normotensos (85%) e não diabéticos (94,7%). Os alimentos do QFA que mais 

contribuíram para a ingestão de sódio foram: arroz branco (7,82%), peito de 

frango (6,97%), carne de boi (5,78%), pão francês (4,20%), carne de porco 

(3,07%), queijo branco (2,49%), salgado (2%), linguiça (1,95%), bolo (1,92%), 

macarrão (1,87%), pizza (1,76%), peixe cozido (1,72%), pão doce/caseiro 

(1,62%), peixe frito (1,52%), queijo amarelo (1,51%), biscoito doce (1,41%), 

biscoito salgado (1,25%).  

 

Conclusão: A maior contribuição de sódio na alimentação da amostra estudada 

é dada por alimentos mais frequentes da dieta brasileira como arroz, carnes e 



pão. Alimentos ultraprocessados também contribuem, porém com menor 

percentual. Tendo em vista que a quantidade de sal das preparações é 

padronizada e que não é possível identificar a adição de temperos 

industrializados, é possível que a contribuição de preparações caseiras seja 

ainda maior. Desta forma, conhecer os hábitos de consumo alimentar da 

população é relevante para a elaboração de medidas públicas que diminuam a 

morbimortalidade por doenças cardiovasculares. 
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Introdução: A promoção de atividades educativas no ambiente escolar, na qual 

a alimentação tem sido colocada como uma ferramenta para a promoção da 

saúde, constitui-se como estratégia de vital importância para o enfrentamento 

dos problemas de saúde do contexto atual, sendo este um setor estratégico 

para a concretização de iniciativas de promoção da saúde. A concretização de 

projetos de promoção da saúde no contexto escolar está apoiada no professor, 

o qual representa um elo importante e fundamental neste processo, 

principalmente, por fazer parte do contexto da escola e da realidade da 

comunidade, por deter as ferramentas pedagógicas para a realização desse 

trabalho e por possuir estratégias educativas necessárias para a construção 

integrada do conhecimento.  Objetivo: Verificar o conhecimento que 

professores do Ensino Fundamental apresentaram acerca de nutrição e saúde. 

Metodologia: Trata-se de um estudo longitudinal, realizado com professores do 

Ensino Fundamental, que estiveram expostos a um Programa de Educação 



pelo Trabalho para a Saúde (PET/Saúde) “Promoção da saúde dos escolares” 

em escolas públicas municipais, em Amargosa-BA, por um período de três 

meses. Foram desenvolvidas 6 (seis) oficinas direcionadas aos escolares com 

participação ativa dos professores, os temas trabalhados foram: pirâmide 

alimentar; pirâmide da atividade física; saúde óssea e doenças crônicas não 

transmissíveis (obesidade, diabetes melito e hipertensão arterial). Previamente 

ao início das atividades do PET/Saúde na escola, os professores responderam 

um questionário estruturado com informações socidemográficas e 17 questões 

sobre nutrição e saúde, os mesmos foram orientados a responderem o 

questionário de forma individual, sem consultar qualquer outro material ou 

pessoa. Após o desenvolvimento das ações do programa PET/Saúde, houve a 

reaplicação do questionário. As variáveis foram analisadas descritivamente, 

segundo a frequência, medidas de tendência central e medidas de 

variabilidade. Para avaliar estatisticamente o número de acertos e erros que os 

professores tiveram em relação aos temas saúde e nutrição antes e após a 

intervenção, utilizou-se o teste t para as variáveis nominais e o teste de 

Wilcoxon para as variáveis ordinais. As análises estatísticas foram realizadas 

utilizando os softwares Bioestat® 5.0, com nível de significância adotado de 

5%. Resultados:  Participaram do estudo 14 professoras, com mediana de 

idade de 41 anos. No que se refere à escolaridade, a maioria das professoras 

(92,9%, n=13) cursou ou estava cursando o nível superior. Entre as que 

apresentavam formação de nível superior, 71,4% (n=10) eram pedagogas e 

57,1% (n=8) apresentavam pós-graduação.  Verificou-se diferença entre o 

número de acertos, antes e após a intervenção, referentes as questões que 

abordavam os assuntos: nutrientes (p=0,0400), vitaminas e minerais 

(p=0,0416) e a importância da escola na formação de hábitos alimentares dos 

escolares (p=0,0425). Conclusão: Os participantes do presente estudo 

compreenderam professoras jovens, em sua grande maioria graduadas em 

pedagogia e com pós-graduação. O presente estudo demonstrou que quando 

arguidas sobre os temas nutrição e saúde as professoras apresentaram 

diferença no número de acertos a tais questionamentos, antes e após a 

intervenção de um PET/Saúde desenvolvido com os escolares das instituições 

nas quais lesionavam. 
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Introdução: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é  uma 

política pública de acesso à Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) de maior 

duração no Brasil. O principal propósito dessa política é assegurar o Direito 

Humano à Alimentação Adequada, devendo ser baseada em práticas 

educativas que respeitem as diferenças culturais e sejam sustentáveis.  Uma 

ferramenta de apoio que visa subsidiar essa e outras políticas e programas 

voltados ao incentivo, apoio, proteção e promoção da SAN é o Guia Alimentar 

para a População Brasileira. Estando de acordo com o preconizado pela 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, que descreve 

guias alimentares como ferramentas de orientação de programas e políticas de 

alimentação e nutrição. 

 

Objetivo: Realizar análise documental da legislação vigente do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar frente aos princípios do novo Guia Alimentar 

para a população brasileira. 

 



Métodos: Trata-se de um estudo transversal, de análise documental da 

legislação nº 26 de junho de 2013, que dispõe sobre o atendimento da 

alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Esta resolução foi analisada diante 

dos princípios norteadores do Guia Alimentar para a população brasileira, 

publicado pelo Ministério da Saúde em 2014. Inicialmente foi realizada a 

descrição dos princípios norteadores do Guia Alimentar, sendo: “Alimentação é 

mais que ingestão de nutrientes”; “Recomendações sobre alimentação devem 

estar em sintonia com seu tempo”; “Alimentação adequada e saudável deriva 

de sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável”; “Diferentes 

saberes geram o conhecimento para a formulação de guias alimentares”; 

“Guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares”, 

categorizados em P1, P2, P3, P4, P5, respectivamente. Posteriormente foi 

realizado análise da resolução nº26/2013 para identificação destes conceitos 

na atual resolução da alimentação escolar. 

 

Resultados: A análise documental da resolução nº26/2013 identificou trechos 

de acordo com os princípios do guia. Para a categoria P1 encontrou-se a 

consideração de aspectos sócio-culturais na elaboração dos cardápios. Dentro 

da categoria P2, identificou-se a necessidade de verificação do perfil 

epidemiológico para planejamento alimentar. Verificou-se o apontamento do 

direcionamento de recursos para a aquisição de produtos de agricultores 

familiares de acordo com a categoria P3. Para as categorias P4 e P5 foram 

identificados trechos que tratam da participação de diferentes atores pelo 

Conselho de Alimentação Escolar, e do destaque das ações de EAN, 

respectivamente.  Em contrapartida, foi identificada a presença da valorização 

de aspectos nutricionais específicos, como por exemplo, recomendações 

calóricas e de nutrientes, o que não corrobora com a categoria P1, que afirma 

“Alimentação é mais que ingestão de nutrientes”.  

 

Conclusão: A análise documental demonstrou que a resolução nº26/2013 está 

de acordo para a maioria dos princípios presentes no guia alimentar, 

apresentando apenas um desencontro com o princípio “Alimentação é mais do 

que ingestão de nutrientes”, devido a grande presença de recomendações 

nutricionais específicas para a formulação dos cardápios. 
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O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é considerado a política 

de maior longevidade em Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil, 

garantindo a oferta mínima de uma refeição a todos escolares da rede pública. 

Para realizar o acompanhamento da execução do programa, em 2006 foram 

criados os Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição do Escolar 

(CECANEs) em parceria entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) e as Universidades Federais. Assim, o CECANE/UFRGS, 

desde 2007, vem executado ações pautadas na ampliação de atividades 

voltadas à melhoria da alimentação e nutrição junto à comunidade escolar. 

Dentre as ações executadas, destaca-se o “Monitoramento e Assessoria às 

Entidades Executoras do Rio Grande do Sul”, como forma de análise e 

avaliação da execução do PNAE. Desse modo, o objetivo do presente trabalho 

é descrever as ações realizadas no monitoramento e assessoria técnica às 



Entidades Executoras (EEx) do Rio Grande do Sul (RS) nos anos de 2016, 

2017 e 2018; bem como seus resultados. Durante a série histórica, foram 

realizadas visitas de assessoria a 99 municípios gaúchos e à Secretaria de 

Educação do Estado (SEDUC), previamente selecionados de acordo com 

critérios estabelecidos pelo FNDE, tais como: EExs que não adquiriram 

gêneros alimentícios da agricultura familiar; EExs com pendências relativas ao 

Conselho de Alimentação Escolar (CAE); EExs que atingiram a carga horária 

de nutricionistas descrita na legislação. As visitas foram realizadas por uma 

dupla multiprofissional de assessores, previamente treinados e capacitados. A 

programação e metodologia da assessoria foram delimitadas pelo FNDE e 

contemplou oito períodos de atividades, correspondendo a quatro dias de 

trabalho em cada município. Todos os dados foram coletados por meio de 

questionários semiestruturados, com o objetivo de realizar um diagnóstico, que 

compõe a base para as orientações da equipe do CECANE. Como resultados, 

temos que no presente período foram realizadas assessorias a 99 municípios, 

o que abrange 20,5% do total de municípios do Estado. Com relação à 

formação de atores do PNAE, nesse período foram contemplados 2.150 

profissionais de 561 municípios. Foi ainda realizada assessoria ao Estado do 

RS, através de reuniões com membros da SEDUC, 13 encontros realizados, e 

visitas a 93 escolas estaduais localizadas nos municípios assessorados. Como 

pontos atingidos observa-se que a maioria (90,9%) dos municípios fornece a 

contrapartida de recursos financeiros destinados à aquisição de alimentos e 

67,3% (n=66) atingem o percentual mínimo de 30% de compra da agricultura 

familiar. Em relação às recomendações voltadas para as EExs, destacam-se 

como não atingida a carga horária do nutricionista RT em 54,1% dos 

municípios, bem como a inadequação do número destes profissionais em 

relação ao número de alunos atendidos pelo PNAE, em 55,7% dos municípios 

visitados. Sendo assim, diante da magnitude e capilaridade do programa e as 

adequações necessárias, observa-se a importância do desenvolvimento de um 

processo educativo voltado aos atores sociais envolvidos na execução do 

PNAE, por meio de ações estratégicas e corretivas. Conclui-se que a execução 

do programa no RS tem avançado, mas ainda existem aspectos importantes a 

serem melhorados para a qualificação como programa. 
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Uma alimentação adequada é direito de todo o ser humano previsto por lei, e a 

Segurança Alimentar e Nutricional é a garantia a todos ao acesso a alimentos 

de qualidade e em quantidade suficiente para a manutenção da saúde, sem 

que as demais necessidades básicas sejam comprometidas. Para que as 

famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social/alimentar e 

nutricional sejam atendidas em suas necessidades, o município de Santa Maria 

de Jetibá/ES desenvolve o O Projeto Cesta Verde que é uma ação 

desenvolvida pela Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e 

faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Ministério de 

Desenvolvimento Social (MDS). Consiste no fornecimento de cestas de 

hortifrutigranjeiros adquiridas dos agricultores familiares cadastrados no 

programa às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, 

cadastradas no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e no 

Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), 

acompanhadas pela equipe técnica dos mesmos ou provenientes de demanda 

espontânea, e além do fornecimento de alimentos promove ações de Educação 

Alimentar e Nutricional. Esta estratégia  tem como objetivo apresentar os 

nutrientes que estão presentes na nossa alimentação e a importância de cada 

um deles para o bom desenvolvimento e funcionamento do organismo humano. 



Além do mais, incentivar a prática de hábitos alimentares saudáveis por meio 

da demonstração do “prato ideal”. As atividades foram desenvolvidas  no 

Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Criança e do 

Adolescente, com quatro turmas, duas do turno matutino e duas do turno 

vespertino. Participaram aproximadamente um total de 40 indivíduos, incluindo 

crianças e adolescentes. Com cada turma foi realizada inicialmente uma oficina 

bem dinâmica, onde as crianças e adolescentes conheceram os nutrientes 

(carboidratos, proteínas, gorduras/lipídeos, vitaminas, minerais e a água) que 

ingerem no dia a dia, seu funcionamento e importância no organismo e as 

principais fontes destes nutrientes na alimentação. Para ser ainda mais 

dinâmico foi feita uma comparação do funcionamento de um carro com o 

funcionamento de um organismo humano, demonstrando as semelhanças 

entre si para o funcionamento adequado. Além disso, ao final, foi lhes ensinado 

de acordo com a Imagem 1 e 2, as proporções adequadas (50% salada crua e 

cozida, 25% carboidrato, 12,5% proteína vegetal e 12,5% proteína animal) para 

montar um prato saudável. Após a oficina foi realizada a refeição do dia como 

atividade prática para fixação do conteúdo. As crianças e adolescente puderam 

se servir sozinhos e fazer uma refeição saudável, conforme orientações quanto 

as proporções adequadas. A partir dessa experiência foi possível proporcionar 

como também, perceber e entender a relevância da garantia do direito humano 

a alimentação adequada, principalmente para famílias em estado de 

insegurança alimentar. 
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O Projeto de Extensão da Católica na Comunidade (PECC) tem como objetivo 

desenvolver ações, levando o conhecimento adquirido com o ensino e a 

pesquisa à comunidade do entorno da Instituição, contando com a participação 

de cursos de graduação da área da saúde, ciências sociais aplicadas e exatas. 

O curso de Nutrição desenvolveu ações junto ao Projeto Sarça do bairro 

Romão de Vitória – ES. Tal projeto foi criado pela Igreja Metodista e acolhe 

crianças em vulnerabilidade social durante o período do contra turno da escola, 

no período da manhã ou da tarde. O objetivo maior do PECC está em 

aproximar a Instituição de Ensino e a comunidade, promovendo uma troca de 

saberes. O objetivo do curso de Nutrição foi conhecer o estado nutricional, o 

consumo alimentar, a disponibilidade de alimentos na instituição que acolhe 

tais crianças e propor oficinas às crianças, aos pais e aos educadores do 

Sarça. As atividades foram iniciadas por meio da avaliação do estado 

nutricional das crianças e adolescentes e posterior classificação do IMC, além 

da avaliação do consumo alimentar por meio da aplicação de um questionário 

qualitativo de consumo alimentar. Após a análise dos dados, observou-se que 

dentre as 68 crianças avaliadas, 47 (69%) encontravam-se abaixo do peso, tal 

dado foi confirmado pelo consumo alimentar que demonstrou que a 



alimentação das crianças carecia de alguns grupos alimentares. Após o 

diagnóstico foram realizadas oficinas com as mães com os temas 

Aproveitamento Integral dos Alimentos e Uso de Plantas Alimentícias Não 

Convencionais – PANC. Com a merendeira foi realizado um treinamento sobre 

Boas Práticas na Manipulação dos Alimentos e discutidas modificações no 

cardápio. As crianças participaram de oficinas sobre alimentação saudável com 

o foco na valorização dos alimentos in natura em detrimento aos 

industrializados, tais como Vivência Afetiva com os Alimentos, Rotulagem dos 

Alimentos e oficina de culinária sobre aproveitamento integral de alimentos e 

valorização de alimentos da estação. As atividades baseavam-se em recorte e 

cole produção de cartazes, desenvolvimento de paródias, teatro de fantoches, 

pinturas sobre papéis, degustação de frutas e legumes que as 

crianças/adolescentes não conheciam ou que diziam não gostar, elas foram 

envolvidas em educações nutricionais que abordavam diversos temas como: 

consumo de alimentos cariostáticos e cariogênicos, higiene bucal, a descoberta 

dos sabores através do paladar, incentivo ao consumo de verduras e legumes 

e a importância dos mesmos para a saúde, entre outros. Podemos concluir que 

ações para melhoria da alimentação, quando apresentadas de forma lúdicas 

são extremamente eficaz para o aprendizado e adoção de mudanças de 

hábitos e melhorias na vida dessas crianças e adolescentes. 
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De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estati´stica (IBGE), o Brasil 

conta com 14 milhões de pessoas idosas, ou seja, 8,6% da população total do 

país, tendo como base o Censo 2010. O Projeto Viver Bem a Nova Idade 

(VBNI) é um projeto de extensão conduzido por 12 discentes do curso de 

Nutrição e 2 docentes da Faculdade de Nutrição. O projeto é componente do 

Programa Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI), ambos oferecidos 

pela Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). Considerando o número 

crescente de idosos, o projeto visa a promoção da educação alimentar e 

nutricional através da realização de oficinas. O presente trabalho visou 

apresentar e analisar a oficina “Alimentação e o adequado funcionamento do 

trânsito intestinal”, que teve como objetivo a conscientização dos participantes 

do projeto VBNI sobre a importância da alimentação como fator de modulação 

do trânsito gastrointestinal. Para o desenvolvimento do tema, foi utilizado um 

esquema do trato digestório, representado na lousa, que serviu de base para 



discussões com as participantes. Além disso, foram abordados outros temas 

como: alimentos prebióticos, probióticos e medidas eficazes para se obter uma 

microbiota intestinal saudável. Tais temas foram abordados de forma interativa, 

com perguntas realizadas aos participantes sobre o conceito e importância dos 

mesmos, abordando todos os assuntos propostos. Por fim, foi preparada uma 

bebida fermentada com ação probiótica, de grãos de kefir com suco de uva 

integral, tendo grande aceitação pelos participantes. Foi entregue um material 

explicativo sobre o modo de cultivo do kefir e da receita preparada. Durante 

toda a oficina houve trocas de experiências e relatos feitos pelos participantes 

que contribuíram para o enriquecimento da mesma. A duração da oficina foi de 

uma hora e meia, contando com a presença de 13 idosas inscritas no VBNI e 

com as discentes do Curso de Nutrição e os coordenadores do projeto. Durante 

o encontro surgiram dúvidas, sendo as mais frequentes sobre alimentos 

prebióticos e probióticos e quais seriam suas diferenças. O tópico que mais 

agradou aos idosos foi o manejo dos grãos de kefir, com questionamentos de 

como são cultivados, como pode ser preparado e quais os benefícios. O 

encontro foi avaliado a partir de um questionário objetivo com escala hedônica 

de aceitação, todas as participantes indicaram nota máxima sobre o tema 

proposto e o modo como o encontro foi conduzido. Além disso, algumas 

participantes sugeriram o tema: “primeiros socorros” para encontros futuros, 

encaminhando o Projeto de Extensão para uma atuação interprofissional. A 

realização da oficina atingiu aos seus objetivos, enfatizou escolhas alimentares 

saudáveis aos idosos referentes ao bom funcionamento do trânsito 

gastrointestinal e os participantes demonstraram interesse na continuidade do 

projeto, além de auxiliar ativamente na escolha de novos temas. 
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Amamentar é um processo que envolve interações entre mãe e filho, gerando 

repercussão no estado nutricional da criança e trazendo implicações na saúde 

física e psíquica da mãe. Embora seja um ato fisiológico, é também um 

comportamento aprendido que carece de informações. Ações de ensino, 

pesquisa e extensão estão articuladas com o compromisso social da educação 

superior com a sociedade, e na área da saúde assumem particular importância 

na integralização à rede assistencial. Diante disso, o objetivo do estudo foi 

avaliar a eficácia de orientações sobre aleitamento materno realizadas por 

meio do projeto de extensão PROAMA – Promoção do Aleitamento Materno, 

desempenhado pelo Departamento de Nutrição da Universidade Federal de 

Lavras (UFLA) nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e Ambulatório 

Médico de Especialidades (AME) da cidade de Lavras – MG. Realizou-se um 

estudo transversal observacional com aplicação de questionário de inquérito 

telefônico a uma amostra de 40% (n=107) mulheres que receberam 

orientações do projeto no período de outubro de 2015 até outubro de 2017. 

Após os dados coletados e estruturados, foram analisadas as variáveis 



maternas e da criança. As variáveis de maior interesse foram a duração da 

amamentação, taxa de amamentação exclusiva (AME), amamentação na 

primeira hora, presença de problemas durante a amamentação, recebimento 

de orientação do projeto de extensão PROAMA, importância da orientação 

recebida e aprendizado de novas informações. Observou-se que 67,3% das 

mulheres amamentaram na primeira hora pós-parto e a maior parte da amostra 

(28,0%) teve duração de amamentação de 6 meses ou mais. Em relação ao 

AME 48,6% das mulheres amamentaram seus lactentes exclusivamente nos 

seis primeiros meses de vida. Quando questionadas sobre problemas e 

dificuldades durante a amamentação 58,9% das mães afirmaram não 

apresentarem ocorrências, 86,9% das mulheres reconheceram as orientações 

recebidas como importantes e 79,4% adquiriram novos conhecimentos através 

da orientação. Conclui-se que o projeto atingiu seu objetivo de compartilhar 

orientações e podendo proporcionar mudanças no cenário materno infantil 

atual, com desfecho positivo em relação à prática da amamentação. 
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Introdução. O método Recordatório de 24 horas (R24h), normalmente coletado 

em papel, vem sendo amplamente utilizado em estudos epidemiológicos para 

medir a dieta, devido ao nível de detalhamento que é possível se obter em 

relação aos alimentos e as refeições realizadas pelo indivíduo. Os avanços 

tecnológicos vêm proporcionando o desenvolvimento de softwares, como o 

GloboDiet, que informatizaram e padronizaram as questões da entrevista do 

R24h, permitindo a obtenção resultados mais detalhados e fidedignos sobre a 

dieta de determinada população de estudo. Objetivo. Analisar o protocolo do 

estudo para aplicação da versão brasileira do software GloboDiet, em duas 

aferições, uma medida presencial e outra por telefone, em uma amostra de 

indivíduos do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil) do Centro 

de Investigação de São Paulo. Métodos. No presente estudo, foram 

investigados a logística e os protocolos de coleta de R24h no centro de 



investigação do ELSA-Brasil em São Paulo-SP. Além disso, foi avaliado o 

tempo de duração das entrevistas e a adesão (desmarcações e remarcações) 

ao agendamento, tanto de uma primeira medida do R24h, realizada 

presencialmente, quanto de uma segunda medida, realizada por telefone. O 

sucesso na completude da entrevista após um único agendamento foi 

considerado como adesão imediata. Resultados. Durante o período analisado 

(abril de 2017 e junho de 2018), a equipe de campo envolvida na coleta de 

R24h incluiu 1 supervisor de campo, 9 entrevistadores e 2 pesquisadores de 

apoio técnico. Todos os entrevistadores passaram por curso de capacitação 

para a coleta do R24h no software GloboDiet e, após certificação das 

habilidades e competências adquiridas, cumpriram carga horária mínima de 12 

horas semanais em trabalho de campo.  No período de 14 meses, foram 

coletados 2.560 R24h presenciais e 983 R24h telefônicos. Com o protocolo 

utilizado, taxas de adesão imediata superiores a 73% e 52% foram observadas 

para as coletas de primeira e de segunda medida do R24h, respectivamente. A 

duração da entrevista presencial teve mediana de 31,7 minutos. Conclusão. Os 

resultados preliminares sinalizam que o emprego da versão brasileira do 

software GloboDiet é viável para estudos de coorte como o ELSA-Brasil. 
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Introdução: O futebol é um esporte de significativa popularidade no Brasil, 

sendo foco de patrocínios de variados segmentos empresariais. Evidências 

recentes mostram importante participação de patrocinadores de grandes 

empresas de alimentos não saudáveis em modalidades esportivas de todo o 

mundo, que associam os seus produtos à ideia de saúde e bem-estar. 

Objetivo: Analisar o patrocínio de empresas do ramo de alimentos aos times 

brasileiros de futebol. 

Métodos: Estudo transversal que analisou os patrocinadores registrados nos 

sites oficiais dos vinte times classificados na série A do Campeonato Brasileiro 

em 2018. Inicialmente, as empresas patrocinadoras foram separadas em: (I) 

alimentos; (II) estabelecimentos de venda de alimentos/refeições; (III) outros 

tipos de empresas. Além disso, as empresas de alimentos foram classificadas 

em: in natura/minimamente processados e ultraprocessados; sendo esta última 

subdividida em: bebidas açucaradas e outros ultraprocessados. Para tanto, 

analisou-se os sites oficiais de cada marca e avaliou-se a predominância de 

seus produtos e serviços nessas categorias. Os times foram descritos quanto 

ao percentual de participação de patrocinadores de alimentos e 



estabelecimentos de venda de alimentos/refeições sobre o total de 

patrocinadores. Além disso, foram obtidos dados de descrição dos times: 

região (sudeste/não sudeste) e história dos times (em anos); números de títulos 

em campeonatos estaduais, brasileiros (série A) e libertadores, os quais foram 

descritos segundo as medianas (M1 e M2) da distribuição. Para associação 

estatística entre as variáveis do estudo (percentual de patrocinadores do ramo 

alimentício vs. características dos times) utilizou-se teste t de student e Mann-

Whitney. Consideraram-se significativas diferenças com p-valor<0,05. 

Resultados e Conclusão: Foram identificados 183 patrocinadores, sendo 6 

(3,3%) de estabelecimentos de venda de alimentos/refeições e 17 (9,3%) de 

alimentos. Considerando somente os patrocinadores de alimentos, 7 (41,2%) 

são de alimentos in natura/minimamente processados e 10 (58,8%) de 

ultraprocessados; destes últimos metade são de bebidas açucaradas. A 

participação de patrocinadores do ramo de alimentos é predominante em 

relação aos de estabelecimentos de venda de alimentos/refeições (11,53% vs 

2,04%). Além disso, a prevalência de patrocínio de ultraprocessados foi 

superior a de alimentos in natura/minimamente processados (9,36% vs 2,16%). 

Com relação às características dos times associadas à publicidade de 

alimentos, verificou-se predominância de patrocínio de empresas de produtos 

ultraprocessados aos times com maior número de títulos no Campeonato 

Brasileiro (M2: 14,2% vs. M1: 5,4%) e Libertadores (M2: 13,2% vs. M1: 5,5%). 

A subcategoria de empresas de bebidas açucaradas destacou-se entre as 

demais empresas de ultraprocessados por patrocinar mais frequentemente 

times com maior número de títulos em Campeonato Brasileiro (M2: 12,5% vs. 

M1: 0,0%) e Libertadores (M2: 11,8% vs. M1: 0,0%). Ademais, os times 

localizados na região sudeste possuíram maior patrocínio de empresas de 

bebidas açucaradas em relação aos times fora dessa região (8,3% vs 0,0%). 

Portanto, conclui-se que o patrocínio de empresas do ramo alimentício se dá 

de forma distinta entre os times de futebol no Brasil, de acordo com as 

características de títulos em campeonatos e região do país. O patrocínio de 

alimentos não saudáveis, sobretudo entre os times de maior visibilidade 

nacional, pode estimular o consumo de alimentos não saudáveis. 
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Introdução: A Copa do Mundo de futebol é um evento de grande magnitude 

que envolve patrocinadores de diversos segmentos, incluindo empresas de 

bebidas açucaradas e fast food, que associam à sua marca ao esporte, bem-

estar e sucesso. Essas empresas têm utilizado o Facebook para divulgação de 

seus produtos, por possibilitar grande interação com o público e o uso de 

técnicas publicitárias atrativas e persuasivas. 

Objetivo: Analisar o conteúdo e o alcance da publicidade realizada pelas duas 

empresas de alimentos patrocinadoras oficiais da Copa do Mundo 2018 no 

Facebook.  

Metodologia: Estudo de análise de conteúdo das postagens realizadas pela 

Coca-Cola e Mc Donald’s, patrocinadores oficiais da Copa do Mundo 2018, no 

Facebook. Foram analisadas todas as postagens que faziam menção ao 

evento nas páginas das duas empresas. Cada postagem foi descrita como 

vídeo/gif ou foto e quanto ao número de interações recebidas, considerando 

curtidas, comentários e compartilhamentos. Além disso, identificou-se a 

presença de conversação (ato da empresa responder diretamente os usuários). 



Com relação à natureza da publicidade, identificou o uso das principais 

técnicas (uso de atletas, celebridades, produtos temáticos e promoções) e 

apelos (estímulo/demonstração de amizade, estímulo/alusão ao consumo e 

motivação para torcer). Analisaram-se as diferenças do conteúdo de marketing 

e a interação dos usuários por meio dos testes Qui-quadrado e Mann-Whitney 

ao nível de significância de 5%.  

Resultados e Conclusão: Foram contabilizadas 128 postagens relativas à Copa 

do Mundo 2018 em ambas as marcas: 36 da Coca-Cola (34,3% do total 

publicado no ano) e 92 do Mc Donald’s (22,2% do total publicado no ano); 

p=0,0104. O uso de foto foi mais prevalente que os vídeos/gifs, sem diferença 

entre as marcas; porém, para o Mc Donald’s, as curtidas (4.550 vs. 1.800; 

p=0,045) e comentários (1.500 vs. 233; p=0,002) dos usuários foram superiores 

quando o tipo de postagem foi vídeo/gif. Além disso, a conversação foi 

bastante utilizada pelas marcas, sobretudo, pelo McDonald’s (97,8% vs. 77,7%; 

p<0,0001). O Mc Donald’s utilizou mais frequentemente as técnicas de 

publicidade estudadas (85,9% vs. 55,6%; p<0,0001), com destaque para o uso 

de atletas (20,7% vs. 2,8%; p=0,012), produtos temáticos (52,2% vs. 25,0%; 

p=0,005) e promoções (27,2% vs. 0,0%; p<0,0001). Além disso, os usuários 

comentaram (416 vs. 53; p=0,004) e compartilharam (65 vs. 27; p=0,017) mais 

as postagens realizadas por esta empresa na presença de alguma técnica 

publicitária e na presença de promoções dos produtos ofertados: 1.100 vs. 265; 

p=0,003 e 130 vs. 46; p=0,005, respectivamente. Já para a Coca–Cola a 

técnica mais utilizada foi o uso de celebridades (44,4% vs. 18,5%; p=0,003), 

que se associou ao menor número de compartilhamentos (24,5 vs. 89,5%; 

p=0,019). Quanto ao conteúdo das postagens, a Coca-Cola fez uso mais 

frequente de apelos em suas peças publicitárias (97,2% vs. 66,3%; p<0,0001), 

com destaque para motivação para torcer (55,6 vs. 29,3; p=0,006) e 

estímulo/demonstração de amizade (36,1%; vs. 7,6%; p<0,0001). Conclui-se 

que a publicidade de alimentos dirigida a Copa do Mundo 2018 ocorreu de 

forma distinta entre as empresas patrocinadoras do evento e promoveu grande 

interação com os usuários do Facebook. 
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Introdução: no Brasil, as Diretrizes Curriculares Nacionais, orientam mudanças 

no paradigma de ensino, aprendizagem e avaliação vigente. Os currículos dos 

cursos da graduação devem formar profissionais críticos, reflexivos, 

comprometidos com a saúde como direito humano fundamental, nos moldes do 

Sistema Único de Saúde e com competência para trabalhar em equipes 

interprofissionais. Com isso, utilizar métodos ativos, como o Portfólio Reflexivo, 

é uma excelente estratégia para a formação profissional reflexiva e inovadora. 

Contudo, a maioria dos currículos ainda são majoritariamente tradicionais, com 

aulas expositivas como método de ensino e provas como método de avaliação 

somativa. Objetivo: avaliar, segundo a percepção dos estudantes, qual o 

melhor método de ensino para estimular o aprendizado autônomo e efetivo. 

Métodos: estudo transversal realizado entre 2016 e 2018 com 138 alunos de 

graduação dos cursos de Enfermagem e Nutrição que cursaram a disciplina 

curricular “Políticas de Saúde” de uma universidade pública. Como instrumento 



de coleta de dados foi utilizado um instrumento confiável com quatro 

preposições (concordo, concordo totalmente, discordo e discordo totalmente) 

baseado na escala de Likert, com 14 perguntas sobre o Portfólio Reflexivo e 8 

sobre o Método Tradicional. Para análise estatística foi utilizado o teste de 

Wilcoxon com um nível de significância estatística de p <0,05. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob parecer de número 

2.230.939/2017. Resultados: em relação a aprendizagem significativa, a média 

do Portfólio Reflexivo foi de 3,12 contra 2,80 do Método Tradicional (p < 0,001). 

Sobre a facilidade de assimilação dos conteúdos, as pontuações atribuídas ao 

Portfólio Reflexivo também foram maiores (3,34) quando comparado ao Método 

Tradicional (2,91), sendo esta diferença também significativa (p < 0,001). Ao 

analisar a frequência, 81,2% dos alunos concordam ou concordam totalmente 

que o Portfólio Reflexivo estimulou a autonomia, 97,1% concordam ou 

concordam totalmente que o método contribuiu para o estudo das Políticas de 

Saúde e 92,8% concordam ou concordam totalmente que facilita a assimilação 

dos conteúdos. Em contrapartida, 58% concordam ou concordam totalmente 

que o Método Tradicional contribui para o estudo das Políticas de Saúde e 

72,4% que este método facilita a assimilação dos conteúdos. Conclusões: 

segundo a percepção dos alunos, o Portfólio Reflexivo, considerado um 

Método Ativo de ensino e aprendizagem, foi melhor avaliado em todas as 

competências propostas pelo instrumento de avaliação quando comparado ao 

Método Tradicional. Este, apesar de ter ênfase na dimensão cognitiva, baseia-

se essencialmente na transmissão e memorização dos conteúdos, enquanto o 

Portfólio Reflexivo contempla a dimensão crítica e reflexiva (metacognição), 

preparando desta forma, o estudante para a dinamicidade do mundo atual, que 

interfere nas condições de vida e de produção de conhecimentos. 
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Introdução: Evidências demonstram a relação entre a publicidade de alimentos 

de baixa qualidade nutricional e o excesso de peso e a obesidade infantil, bem 

como as doenças crônicas não transmissíveis. Dessa forma, a redução da 

exposição de crianças e adolescentes à publicidade de alimentos e bebidas 

não saudáveis torna-se essencial para a prevenção de tais agravos nutricionais 

e para a promoção de hábitos alimentares saudáveis. Nesse contexto, surge a 

Rede Internacional para Pesquisa, Monitoramento e Ações de Apoio para 

Alimentação e Obesidade/Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (International 

Network for Food and Obesity/Non-communicable Diseases (NCDs) Research, 

Monitoring and Action Support - INFORMAS), que visa monitorar, avaliar e 

apoiar ações de promoção de um ambiente alimentar saudável. Objetivo: 



Analisar a qualidade nutricional de alimentos e bebidas não alcóolicas 

publicizados nos três canais mais populares da televisão aberta brasileira de 

acordo com o protocolo do INFORMAS. Metodologia: A programação dos 

canais foi gravada em oito dias não consecutivos de abril de 2018, das 6h às 

00h. Por meio de um questionário eletrônico baseado no protocolo do 

INFORMAS, as informações de cada peça publicitária foram coletadas. Após a 

extração dos dados, as peças de alimentos e bebidas não alcóolicas foram 

classificadas de acordo com o perfil de nutrientes da Organização Pan 

Americana da Saúde (OPAS) em saudáveis e menos saudáveis, a fim de 

verificar os produtos cujos anúncios seriam “permitidos” ou “não permitidos”, 

respectivamente, para o público infantil. Resultados: Foram identificados 7.991 

comerciais, sendo 14,6% (n=1156) relacionados a alimentos ou bebidas. Após 

a exclusão de anúncios de suplementos, estabelecimentos/marcas de 

alimentos sem anúncio de um produto específico e de bebidas alcóolicas, 

aplicou-se o critério da OPAS em 705 comerciais. Verificou-se que 98,4% deles 

apresentaram pelo menos um produto classificado como “não permitido”, 

devido à elevada quantidade de nutrientes críticos (sódio; gorduras totais, 

saturadas e trans; e/ou açúcares livres) e/ou presença de edulcorantes. Os 

grupos de alimentos que menos atenderam aos parâmetros de qualidade 

estipulados por esse modelo - e que, portanto, não deveriam ser anunciados ao 

público infantil - foram: refrigerantes (35,4%); refeições do tipo fast food 

(13,5%); carnes ultraprocessadas (12,0%); sorvetes, chocolate e outros doces 

(8,2%); e outras bebidas adoçadas (7,1%). Além disso, observou-se que os 

anúncios de alimentos menos saudáveis foram mais frequentes nos períodos 

da tarde (44,1%) e da noite (31,8%); e durante a transmissão de programas de 

variedades e entretenimento (29,7%); novelas (25,5%); notícias, comentários e 

programas políticos (19,0%) e programas infantis como desenhos ou outros 

programas voltados para crianças (12,0%). Conclusão: Os resultados dessa 

pesquisa reforçam a necessidade de monitoramento da exposição da 

população brasileira, em especial do público infantil, à publicidade televisiva de 

alimentos e bebidas não saudáveis a fim de determinar políticas públicas e de 

regulação mais apropriadas e efetivas. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - SAÚDE COLETIVA 

 

 

QUALIDADE NUTRICIONAL DOS LANCHES LEVADOS PELOS ALUNOS 

MATRICULADOS NOS CENTROS INFANTIS DA CIDADE DE 

MATOZINHOS-MG 

 

 

Nathália Aparecida Resende Da Silva (nathalia_ap2195@hotmail.com) 

Jordânia Castanheira Diniz (dinizjordania@yahoo.com.br) 

 

 

 

 

 

Introdução: É indiscutível que a alimentação representa uma das principais 

práticas humanas e sociais. A alimentação adequada na infância é de suma 

importância, já que é uma fase mais vulnerável, portanto necessita de 

alimentos com boa qualidade nutricional para contribuir com o crescimento e 

desenvolvimento, além de auxiliar na consolidação de hábitos alimentares 

saudáveis. A escola é um local importante que contribui para a formação de 

hábitos alimentares. A alimentação escolar é uma ferramenta educativa que 

pode ser comprometida pelos alimentos trazidos de casa. Objetivo: Avaliar a 

prevalência de alimentos de baixo valor nutricional nos lanches levados pelos 

alunos e o impacto no consumo da alimentação oferecida na escola. 

Metodologia: Trata-se de um estudo de campo, de delineamento transversal, 

descritivo e de abordagem quantitativa, o qual teve como amostra 178 pré-

escolares dos cinco centros infantis do município de Matozinhos-MG. Para a 

coleta de dados utilizou-se um questionário previamente validado com 

questões que visaram obter o conhecimento sobre a qualidade dos alimentos 

levados para o ambiente escolar e demais fatores envolvidos na escolha dos 

mesmos. Resultados: Os resultados encontrados mostraram que os pré-

escolares levam alimentos de casa para o ambiente escolar, os principais 



motivos são porque a criança pede 26,9% e pela preferência alimentar do filho, 

o responsável envia um alimento (19,9%).   A porcentagem dos alimentos 

saudáveis 48,1% se aproxima dos alimentos que foram classificados como não 

saudáveis e parcialmente saudáveis 51,9%, o que demonstra que melhorias 

devem ser propostas quanto à qualidade nutricional dos alimentos levados de 

casa. Também foi visto que a alimentação escolar tem sido consumida por 

vários alunos juntamente com os alimentos trazidos de casa o que deve ser 

melhor analisado sob o aspecto energético e do estado nutricional. Conclusão: 

Nota-se a importância de se trabalhar em conjunto para que a qualidade dos 

alimentos levados de casa seja de valor nutricional adequado para contribuir 

com a saúde, desenvolvimento das crianças e formação dos hábitos 

alimentares saudáveis. Ressalta-se a necessidade de envolver os pais no 

processo de educação alimentar e nutricional dentro da comunidade escolar. 
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A educação alimentar e nutricional (EAN), contemplada pelo Programa 

Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) se configura como um campo de 

conhecimento e prática contínua e permanente, intersetorial e multiprofissional, 

que utiliza diferentes abordagens educacionais para contribuir para a 

realização do direito humano à alimentação adequada e garantia da segurança 

alimentar e nutricional (SAN [Brasil, 2012]). A SAN tem como princípio a 

promoção do direito humano ao acesso a uma alimentação de qualidade e 

quantidade adequada, através do incentivo de práticas alimentares saudáveis 

que respeitem a cultura regional, econômica, social, ambiental e sustentável, 

através da implementação de ações, programas, planos, estratégias e políticas 

públicas, mediadas pelo poder público e colaboração da sociedade civil (LEÃO, 

2013). Neste sentido, o objetivo do estudo foi promover ações educacionais 

sobre alimentação e nutrição enfatizando a importância da SAN. As ações 



foram realizadas no mês de Outubro do ano de 2017, no período de cinco dias, 

com 57 usuários de cinco Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) 

do município de Lavras do estado de Minas Gerais (MG). Inicialmente, foi 

realizado um levantamento sobre os lanches ofertados nestes locais e 

posteriormente a aplicação de um questionário sobre substituições alimentares 

e safra de alimentos para a mensuração do conhecimento dos participantes. 

Foi elaborada também uma exposição de alimentos benéficos e maléficos 

utilizando o recurso de semáforo nutricional para o desencorajamento do 

consumo excessivo de alimentos industrializados e ultra processados. Além 

disso, foi realizada uma releitura de dois lanches: cachorro quente saudável e 

torta de biomassa de banana verde enfatizando a substituição de produtos 

industrializados por alimentos da safra, in natura e minimamente processados, 

posteriormente foi realizado a avaliação da aceitação de ambos. Por fim, foi 

elaborado e entregue um folder educativo e um livro de receitas, e a 

reaplicação do questionário para avaliação da relevância da ação. Com a 

avaliação inicial, observou-se que 31% dos participantes tinham conhecimento 

sobre a possibilidade das trocas alimentares, e apenas 5,4% da população 

alegou compreensão sobre a safra de alimentos. Por meio da reaplicação do 

questionário, foi visto que os percentuais aumentaram para 79% e 81% 

respectivamente. Em relação à aceitação da releitura do cachorro quente, foi 

visto que os julgamentos foram: “Muito bom” (60%), “Bom” (25%), “Ruim” (8%) 

e 7% não responderam. Já com relação à torta de biomassa de banana verde, 

(59%) dos participantes julgou como “Muito bom”, (25%) “Bom”, (5%) “Ruim” e 

11% não responderam. Ademais, 88% dos participantes afirmaram que 

reproduziriam as receitas em domicílio. A maioria da população (91,3%) foi 

contemplada com os conhecimentos e recursos educativos utilizados para a 

realização deste projeto. Diante desses resultados, conclui-se que as ações 

educativas voltadas para a comunidade foram efetivas e auxiliaram tanto na 

construção de novos conhecimentos quanto na desconstrução de alguns 

conceitos. Todavia, é necessário investir mais esforços na valorização do 

consumo diário de alimentos saudáveis. 
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Introdução: órgãos de saúde mundiais questionam a participação de bebidas 

açucaradas na relação do binômio saúde-doença, uma vez que é expressivo o 

aumento no consumo desse grupo de bebidas e seu impacto negativo na 

saúde pública. Objetivo: comparar o consumo de diferentes bebidas 

açucaradas com indicadores antropométricos em adultos. Métodos: estudo 

transversal com adultos de idade entre 18 e 25 anos. Foram aferidos peso, 

estatura e circunferência da cintura e aplicado Questionário de Frequência 

Alimentar quantitativo validado para avaliar o consumo anual dos mililitros de 

bebidas açucaradas, posteriormente convertidos em consumo diário. Foi 

realizado teste de Mann-Whitney para as comparações do consumo de bebidas 

açucaradas entre os grupos categorizados pelos desvios de Índice de Massa 

Corporal (IMC), Relação Cintura-Estatura (RCE) e Circunferência da Cintura 



(CC). Os valores absolutos foram descritos em mediana e intervalo interquartil. 

Foi utilizado software Stata 13.0 e considerado nível de significância de 5%. 

Resultados: a amostra foi composta por 140 indivíduos com mediana de 21 

(IIQ= 3,0) anos de idade. O índice com maior desvio para obesidade foi o IMC 

com 14% (n= 20), seguido da CC com 13% (n= 19) e a RCE em 10% (n= 14). 

Foi observado um maior consumo de refrigerantes nos grupos com elevada 

RCE (p= 0,016), elevada CC (p= 0,004) e elevado IMC (p= 0,003). Sucos 

adoçados foram mais consumidos no grupo com elevado IMC (p= 0,003) e 

apresentaram tendência ao maior consumo na elevada RCE (p= 0,059). Sucos 

artificiais e bebidas lácteas adoçadas não apresentaram diferenças estatísticas 

para nenhum indicador antropométrico avaliado. Conclusões: o IMC foi o 

indicador de obesidade com maior impacto promovido pelas bebidas adoçadas, 

em principal os refrigerantes e sucos adoçados. Além disso, todos os 

indicadores foram capazes de refletir o maior consumo de bebidas açucaradas, 

em especial os refrigerantes, corroborando o efeito negativo do consumo 

destas à saúde coletiva. 
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Introdução: Os adolescentes são indivíduos que se encontram na faixa etária 

entre 10 e 19 anos, sendo caracterizados por intensas transformações 

fisiológicas, psicossociais, comportamentais e emocionais. A prevalência do 

sobrepeso e obesidade na adolescência está crescendo e representa um 

relevante problema de saúde pública nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. O excesso de gordura corporal, principalmente aquela 

localizada na região central, contribui para a elevação dos níveis de ácidos 

graxos livres na corrente sanguínea, os quais podem prejudicar a sinalização 

da insulina, diminuir a sensibilidade dos receptores nas membranas celulares e 

criar o quadro de resistência à insulina (RI). Os métodos mais usados para 

determinação da RI em estudos epidemiológicos são obtidos a partir de 



fórmulas práticas que usam a glicemia e a insulinemia de jejum, como o 

Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance (HOMA-IR). A RCE 

(Relação Cintura Estatura) é um indicador antropométrico que tem sido 

proposto para avaliar a adiposidade central em adolescentes e na vida adulta. 

Objetivo: Avaliar associação entre RCE elevada e presença de resistência à 

insulina em uma população de adolescentes. Método: Estudo realizado a partir 

de dados secundários de um estudo epidemiológico, de base populacional, do 

tipo observacional, em corte transversal realizado com 523 adolescentes (11 a 

15 anos) de escolas públicas e particulares do município de Alegre (ES) no ano 

de 2010 e 2011. A seleção dos adolescentes ocorreu de forma randomizada 

sendo respeitada a proporcionalidade de alunos por escola, sexo e idade. 

Resultados: A amostra foi composta por 277 (53%) adolescentes do sexo 

feminino, sendo 66,4% (344) eutróficos, 4,2% (22) de baixo peso e 29,3% (152) 

com excesso de peso. A mediana de idade da população estudada foi de 13 

anos para ambos os sexos. A maioria dos adolescentes (87,1%) apresentaram 

a RCE adequada (<0,5), sendo a mediana de 0,43 (IQ; 0,43-0,47). O índice 

HOMA estava inadequado (>2,5) para 116 adolescentes (22,7%) e a glicemia 

de jejum apresentou-se adequada para 85,9% da amostra. Não houve 

diferença significativa na mediana da RCE e IMC entre os sexos, já no HOMA-

IR a mediana foi maior no sexo feminino (1,76) e glicemia de jejum com 

mediana maior no sexo masculino (79,05 mg/dL). Foi observado correlação 

positiva fraca entre RCE e HOMA-IR no sexo feminino (r: 0,193; p:0,001) e 

positiva moderada para o sexo masculino (r: 0,389; p:0,001). Para a amostra 

total essa correlação foi positiva fraca (r: 0,280; p:0,001). Houve diferença na 

RCE entre os estágios de puberdade de Tanner (1, 2 e 3), sendo observado 

valores maiores no estágio 3. Com relação ao HOMA e glicemia de jejum não 

houve diferença nos valores entre os estágios de maturação sexual. 

Conclusão: Ainda que, em sua maioria, os adolescentes avaliados não tinham 

apresentado valores alterados de RCE e RI, a RCE apresentou correlação 

positiva com a RI, mostrando-se uma medida simples e efetiva na avaliação de 

riscos metabólicos no adolescente. 
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Introdução: Inúmeros fatores foram relacionados a desequilíbrios nutricionais e 

entre eles se destacam os transtornos psicológicos como a depressão e 

distúrbios de ansiedade. Em levantamento realizado pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS), em 2015 houve um crescimento mundial de cerca de 14,9 % 

dos casos de depressão, com prevalência estimada de crescimento de 3,6 % a 

cada ano. No Brasil estima-se que 9,3% da população sofre com distúrbios de 

ansiedade, representando 18,6 milhões de pessoas no ano de 2015.  

 

Objetivo: Identificar o estado nutricional de pacientes que fazem uso regular de 

fármacos para ansiedade e depressão assim como identificar padrões 

alimentares relacionados.  

 



Métodos: Realizou-se estudo de coorte transversal quantitativo em uma clínica 

escola situada no Centro Universitário UNA, na cidade de Belo Horizonte/MG, 

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob parecer (CAAE: 

67531517.2.0000.5098). Aplicou-se formulário padrão de anamnese aos 

pacientes. Foram considerados elegíveis a pesquisa unicamente indivíduos 

que ministram medicamentos para controle de ansiedade e depressão. As 

variáveis utilizadas para compor o banco de dados foram: classificação de 

medicamentos por função anti-ansiolitica, faixa etária, nome do fármaco, 

estado nutricional por Índice de Massa Corporal (IMC), Gasto Energético Total 

(GET) do recordatório alimentar e estimado por formula simplificada. 

 

Resultados: Foi identificado maior incidência da utilização de medicamentos 

para ansiedade em pacientes com faixa etária de 51 a 60 anos seguido por 41 

a 50 e 31 a 40. Entre os usuários destas drogas, 43% utilizam Cloridrato de 

fluoxetina, 35 % Cloridrato de Centralina, 7% Cloridrato de Paroxetina, 6% 

Bromídrato de Citalopram, 5% Oxitalato de Escitalopram e 4% outros 

medicamentos. Quanto ao estado nutricional dos participantes foi visto que, se 

encontram em Obesidade II 19%, Obesidade III 14%, Obesidade I 11%, Pré 

Obesidade 8%, Eutrofia 6% e Baixo peso 2%. O gasto energético médio 

relatado foi de 1700 Kcal\dia, já o gasto energético estimado por formula 

simplificada 2300 Kcal\dia. A preferência alimentar dos participantes 

expressou, maior predileção por doces contabilizando 47 %, massas 41% e 

frituras 12%.  

 

Conclusão: O estudo indicou que o grupo mais acometido por distúrbios de 

ansiedade predomina na faixa etária de transição a fase idosa que é a partir 

dos 60 anos segundo OMS. Os dois medicamentos mais utilizados para este 

fim Cloridrato de Fluoxetina que tem entre os efeitos colaterais comuns a perda 

de peso e Cloridrato de Centralina também implica na redução de peso 

corporal, entretanto pode haver o ganho excessivo de peso. Foi indicada maior 

incidência de pacientes em estado de obesidade decaindo de acordo com a 

regressão do estado nutricional. Ao investigar o recordatório alimentar dos 

pacientes, foi visto que em média o teor calórico é baixo ao se comparar com a 

estimativa de gasto calórico indicando possível falta de percepção quanto a 

quantidade de alimentos ingeridos. Quanto a preferência alimentar destes, 

observou-se a presença predominante de alimentos compostos por 



carboidratos simples fortalecendo estudos que indicam este consumo como um 

dos principais causadores de obesidade. 
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A agricultura familiar tem como característica a produção para autoconsumo, 

sendo considerada promotora da Segurança Alimentar e Nutricional e da 

Soberania Alimentar. No entanto, o consumo de alimentos considerados não 

saudáveis, os ultraprocessados, também se faz presente no meio rural. Os 

ultraprocessados, considerados de baixo custo, apresentam alta densidade 

energética, são ricos em gorduras, açúcares e sódio, o que favorece o aumento 

das prevalências de excesso de peso e doenças crônicas não transmissíveis. 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a relação entre consumo de 

ultraprocessados e variáveis sociodemográficas e nutricionais de 

agricultores(as) familiares. Trata-se de um estudo transversal realizado com 

agricultores(as) familiares, em um setor rural de Viçosa-MG, no ano de 2017. 

Foram realizadas visitas domiciliares para coleta das informações 

sociodemográficas e aplicado questionário de frequência do consumo alimentar 

(QFCA), para avaliação do consumo calórico de ultraprocessados, sendo a 

análise realizada no Software Avanutri®. Medidas antropométricas (peso, 

estatura, perímetro da cintura) foram aferidas e o índice de massa corporal 

(IMC) e a relação cintura estatura (RCE) foram calculadas após a obtenção das 



mesmas. O teste Exato de Fisher foi utilizado para verificar a associação entre 

consumo de ultraprocessados e variáveis sociodemográficas e nutricionais e a 

Correlação de Spearman para variáveis numéricas, sendo os dados 

processados no SPSS, versão 20.0. O nível de rejeição da hipótese de 

nulidade foi de 0,05. A participação deu-se 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 

(nº 1.861.963). Participaram do estudo 48 agricultores(as) familiares, sendo 

79,2% (n=38) do sexo masculino. A mediana da idade foi 60 anos (mínimo=32; 

máximo=81), sendo 52,1% (n=25) dos participantes idosos. Verificou-se que 

87,5% (n=42) dos agricultores(as) consumiam algum tipo de alimento 

ultraprocessado. O consumo de ultraprocessados por agricultores(as) 

familiares adultos(as), diferiu entre os sexos (p=0,024). Entre os idosos o 

consumo de ultraprocessados se correlacionou positivamente com os valores 

de IMC (r=0,451; p=0,024) e perímetro da cintura (r=0,438, p=0,029). Conclui-

se que o consumo de ultraprocessados no meio rural apresenta uma relação 

direta com o estado nutricional, podendo diferir entre os sexos. Ações que 

estimulem práticas alimentares saudáveis fazem-se necessárias, visando 

contribuir para a promoção da saúde dos agricultores(as) familiares. 
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Introdução: Evidências apontam associação entre curta duração do sono e 

aumento do Índice de Massa Corporal (IMC). A privação do sono pode resultar 

em alterações hormonais, aumento do apetite e ativação dos mecanismos 

envolvidos na resposta ao estresse. O estresse, por sua vez, aumenta a 

ingestão alimentar e afeta a escolha dos alimentos, sendo preferidos aqueles 

densos caloricamente, ricos em gordura e açúcar, como os ultraprocessados 

(UPP). Objetivo: Avaliar a relação entre duração do sono e excesso de peso 

em brasileiros graduados. Métodos: Trata-se de uma análise transversal na 

linha de base do projeto “Coorte de Universidades Mineiras (CUME). A coleta 

de dados foi realizada por meio de questionário online, auto respondido, no 

qual participantes relataram dados sociodemográficos, antropométricos, 

clínicos, de morbidade individual e familiar, além de estilo de vida, como horas 

de sono por noite. O IMC foi calculado mediante peso e altura auto relatados e 

valores iguais ou superiores a 25Kg/m2 determinaram o excesso de peso. O 

consumo de UPP foi avaliado mediante aplicação online de um questionário de 



frequência de consumo alimentar quantitativo contendo 143 alimentos que 

foram reclassificados de acordo com a classificação NOVA. A duração do sono 

por noite foi categorizada de acordo com as recomendações do National Sleep 

Foundation. Resultados: Dos 2.913 participantes dessa análise, 68,9% eram do 

sexo feminino e 40% apresentaram excesso de peso. A idade média foi de 35,5 

(±8,4) anos. O consumo calórico médio total foi de 2.553,8 (±1408,0) kcal/dia, 

sendo que, em média, 25,3% (±10,8) dessas calorias foram provenientes de 

alimentos ultraprocessados. Menor tempo de sono (< 6 h/noite) aumentou 1,81 

vezes o risco para excesso de peso (95% IC: 1.37 – 2.35). Após ajuste por 

sexo, idade e renda, o menor tempo de sono por noite aumentou 1,49 vezes o 

risco para excesso de peso (95% IC: 1.08 – 2.02). Conclusão: A população 

estudada apresenta alta prevalência de excesso de peso e alto consumo de 

alimentos ultraprocessados. A duração do sono abaixo das recomendações 

aumenta o risco para excesso de peso. 
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Introdução: A Atenção Básica (AB) é desenvolvida por meio de práticas de 

cuidado integrado e gestão, democráticas e participativas, sob a forma de 

trabalho em equipe multiprofissional e dirigidos à populações em territórios 

definidos. Busca-se que a equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e 

Atenção Básica (Nasf-AB), multiprofissional e interdisciplinar, seja membro 

orgânico da Atenção Básica, vivendo integralmente o dia a dia nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS).  O profissional da Nutrição, inserido no Nasf-AB 

compartilha responsabilidades que permeiam conceito de saúde ampliado, 

assim é preciso refletir sobre como cada profissional de saúde do Nasf-AB, 

Equipes de Saúde da Família (eSF) e Equipes de Atenção Básica (eAB), pode 

contribuir para a construção de um entendimento abrangente sobre a 

alimentação. No município de Itapema realizamos uma capacitação nas UBS, 

com enfoque nos fatores que influenciam as escolhas alimentares. Objetivo: 

Relatar uma experiência acadêmica vivenciada em campo prático das 

Nutricionistas do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da 

Família (PRMSF) da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), sob a 

perspectiva da educação permanente, instituída no fluxo de atendimento às 



necessidades da rede de atenção básica. Método: Trata-se de um experiência 

vivenciada em campo prático do PRMSF, conduzido em 8 UBS (totalizando 13 

Estratégia e Saúde da Família), sob a forma de educação permanente. O tema 

foi escolhido a partir de discussão entre a profissional nutricionista responsável 

do Nasf-AB de Itapema junto as nutricionistas residentes do PRMSF. A 

atividade foi realizada a partir de um cronograma junto a reunião de equipe em 

cada uma das oito UBS’s atendidas, com duração de uma hora e meia. A 

capacitação aconteceu em 3 momentos: vídeos com o tema alimentação e 

nutrição; meditação guiada, inspirada na prática de Mindfulness Eating, 

utilizando frutas sazonais para conectar com os sentidos da visão, tato, olfato e 

paladar e montagem de uma flor em que o miolo continha a palavra 

alimentação e junto as pétalas as palavras indústria, padrão, tempo, 

preferencia, dinheiro, acesso, orientação, motivação. O número de 

participantes ficou restrito aos profissionais de saúde presente no dia da 

atividade. Resultados: Foram realizadas 8 capacitações com a participação de 

um mínimo de 7 e um máximo de 28 profissionais de saúde. A sátira dos 

vídeos apresentados reforçou a ideia do quanto o terrorismo nutricional 

praticado pelos profissionais de saúde atrapalha no processo de cuidado em 

saúde. Houve percepção dos participantes sobre o modo como estão se 

alimentando, do quanto estão afastados da atenção plena ao ato de comer. Os 

três momentos geraram reflexão e discussão sobre a relação nutricionista-

paciente-sociedade, o modo de acolher as demandas de alimentação e 

nutrição da população respeitando a individualidade do sujeito. Conclusão: 

Consideramos a importância de repensar o modo de atuação enquanto 

profissional de saúde, e para além disso trazer considerações aos usuários 

com a perspectiva de um atendimento embasado na saúde coletiva e 

promoção de saúde, espaço que constrói conhecimentos e quebra paradigmas 

engessados que não trazem benefícios nem para o usuário, tampouco para o 

profissional e o sistema de saúde. 
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Introdução:  

Os rótulos nutricionais têm a função de promover escolhas alimentares mais 

saudáveis por meio da informação de composição dos produtos ao 

consumidor. Contudo, as informações atuais não são claras, dificultando o 

entendimento e a decisão do consumidor. Diante disso, a Aliança pela 

Alimentação Adequada e Saudável, uma organização da sociedade civil de 

interesse público, em parceria com a Universidade Federal do Paraná, propôs 

um novo modelo de rotulagem nutricional, a partir de resultados de estudos 

visando assegurar o Direito Humano à Alimentação Adequada. A proposta 

inclui a advertência frontal com triângulo, com a sinalização de “ALTO EM”, 

quando o produto possuir grande quantidade de açúcar, gorduras totais, 

gorduras saturadas e/ou sódio; e com a palavra “CONTÉM”, quando houver a 

presença de adoçante e/ou de gordura trans. Ciente da relevância desta 

proposta para a população, o Laboratório de Educação Alimentar e Nutricional 

(LEAN) do Departamento de Nutrição, da Universidade Federal de Sergipe 



(UFS) realizou uma ação educacional para informar a comunidade acadêmica 

e contribuir com a divulgação e fortalecimento da campanha. 

Objetivos:  

Disseminar entre o público universitário a nova proposta para os rótulos 

nutricionais dos produtos alimentícios comercializados no Brasil. 

Métodos:  

Trata-se do relato de experiência, de uma das atividades realizadas pelo 

LEAN/UFS, em agosto/2018. Construiu-se a ‘Tenda da Rotulagem’ em um 

espaço de grande contingente de acadêmicos na universidade, que foram 

abordados para visitar a Tenda, sem distinção de curso. Os materiais 

educativos foram disponibilizados pela Aliança, com adaptação para a 

realidade local. Apresentou-se como são as informações nutricionais nos 

rótulos atualmente e como passariam a ser com a nova proposta, se forem 

aprovadas pela Anvisa. Explicou-se como a proposta foi elaborada, pontuando 

os itens que serão alterados, para facilitar a compreensão do conteúdo dos 

alimentos processados e ultraprocessados, incentivando um maior senso 

crítico para decisão da compra e consumo alimentar. Após estas explicações e 

demonstrações das futuras embalagens, abriu-se espaço para 

questionamentos.    

Resultados:  

Dos 82 visitantes que passaram pela Tenda 75% não conhecia a nova 

proposta de rotulagem e tinha muitas dúvidas quanto à leitura da tabela 

nutricional das embalagens. Aproximadamente 85% não confiam nas 

informações trazidas pelas embalagens dos alimentos que consomem. Os 

participantes ficaram entusiasmados ao saber das possíveis alterações, e 

relataram que a inserção dos alertas com rotulagem frontal evitará que sejam 

enganados, e ajudará a sentirem mais seguros e fazerem melhores escolhas. 

Outro resultado que merece destaque é que cerca de 67% não conseguiram 

associar “evitar” com “menor frequência de consumo”, por não saberem 

quantificar os alimentos, achando melhor eliminar o consumo. Mais de 50 % 

demonstrou desconhecimento quanto à nova classificação dos alimentos 

trazida pelo Guia Alimentar para a População Brasileira. 

Conclusão:  



A proposta da nova rotulagem nutricional cumprirá o direito à informação de 

forma mais clara, visível e compreensível, ajudando o consumidor a fazer 

escolhas alimentares mais saudáveis. A divulgação desta proposta e o 

esclarecimento à população são fundamentais para despertar nos atores 

sociais o engajamento na campanha. 
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A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é uma estratégia que promove o 

debate e a produção de conhecimento sobre a saúde e a nutrição de forma 

contínua que busca o desenvolvimento da autonomia e empoderamento da 

comunidade, resultando numa visão crítica e promotora de saúde, que atenda 

a diversidade nos cenários de prática e demanda da população. Este trabalho 

teve por objetivo descrever o desenvolvimento de uma peça teatral sobre a 

importância da amamentação e alimentação complementar para crianças 

menores de dois anos.  A peça teatral foi desenvolvida pelo Grupo de Extensão 

de Educação Alimentar e Nutricional da Universidade Federal do Tocantins 

(UFT) em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde e de 

Desenvolvimento Social de Palmas-TO, para execução da Semana do Bebê. O 

espetáculo abordou questões sobre a importância do pré-natal, aleitamento 

materno e alimentação complementar para crianças de 6 meses a 2 anos de 

idade. A Estratégia Amamenta Alimenta Brasil orienta a adoção de práticas 

para à alimentação adequada de crianças menores de dois anos, bem como a 



importância de um planejamento familiar, também aborda o modo correto de 

uma boa pega e aleitamento exclusivo até os seis meses de vida, fortalece o 

vínculo mãe e filho, bem como contribui para o desenvolvimento saudável de 

ambos. O teatro despertou interesse das gestantes, mães e pais presentes no 

evento, acerca dos cuidados necessários para o desenvolvimento da gravidez 

saudável, ressaltando os objetivos do Programa de Assistência Integral a 

Saúde da Mulher, minimizando os riscos e complicações gestacionais por meio 

da adesão ao programa de pré-natal.  A apresentação demonstrou-se relevante 

devido abordar temas críticos que envolvem crenças, mitos, e dificuldades do 

dia-a-dia, que podem contribuir para os baixos índices de aleitamento materno 

exclusivo até os seis meses e introdução inadequada de alimentos. Diante 

disso, faz-se necessário a continuidade da execução do teatro, assim como de 

outras metodologias lúdicas em outros eventos e atividades da atenção básica 

de saúde, pois apresentam grande relevância e efetividade na disseminação do 

conhecimento, sendo uma ferramenta importante para as ações de educação 

em saúde e Educação Alimentar e Nutricional. 
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A segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira preconiza os 

alimentos in natura e minimamente processados como base da alimentação, o 

consumo ponderado dos processados e que se evite os ultraprocessados. 

Dentre os últimos dois grupos de alimentos, é possível encontrar no mercado 

algumas especificidades, tais como: alimentos lights, diets, desnatados e 

integrais. O conhecimento e compreensão dessas características proporcionam 

maior autonomia e segurança para o seu consumo. No Brasil, verifica-se 

aumento da população idosa (>60 anos) se comparado ao crescimento das 

demais faixas etárias. Cerca de 10% dos idosos brasileiros segue uma dieta 

equilibrada, porém a maioria necessita de alterações alimentares que atendam 

às suas necessidades nutricionais e fisiológicas. Portanto, a educação visando 

à compreensão do rótulo nutricional e especificidades de certos alimentos pode 

ser uma ferramenta capaz de contribuir com uma dieta nutricionalmente 

equilibrada, promotora de saúde e de qualidade de vida aos idosos. O presente 



trabalho tem como objetivo descrever a realização, construção e 

operacionalização de uma oficina com a temática: “rótulo nutricional e definição 

de alimentos light, diet, integral, desnatado”, a um grupo de idosas 

matriculadas no Programa de Extensão Universidade Aberta à Terceira Idade 

(UNATI) na Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). Na oficina foi 

realizado o jogo da rotulagem, na qual as participantes foram divididas em 3 

grupos e convidadas a discutirem e responderem perguntas norteadoras de 

discussão, tais como: "O que é um alimento integral? Qual a diferença entre um 

produto light e um diet? Dentre um alimento light e outro diet, qual opção seria 

mais coerente considerando a perda de peso como objetivo?". Foi estabelecido 

tempo de aproximadamente 3 minutos para cada questão e ao final foi 

realizado uma discussão entre os grupos e os facilitadores da oficina, onde as 

participantes puderam esclarecer dúvidas e expor suas opiniões.  A oficina 

realizada teve duração de aproximadamente 1 hora e 30 minutos, e a cada 

questão apresentada foram geradas discussões e colocações dos 

participantes, como a necessidade do consumo de alimentos integrais, visando 

a importância destes para garantia de uma alimentação mais rica em 

nutrientes, consumo de alimentos diet e light visando as particularidades de 

cada indivíduo, junto a isso discutiu sobre a importância dos alimentos 

desnatados para aquelas pessoas com hipercolesterolemia ou objetivando 

perda de peso corpóreo. Posteriormente, foi proposto pelos facilitadores da 

oficina que o grupo de idosas observassem os rótulos dos alimentos 

identificando as informações discutidas durante a oficina e compartilhassem 

com o grupo, quais desses subgrupos de alimentos faziam parte da 

alimentação rotineira. Em suma, a partir da execução da oficina foi possível 

constatar grande dificuldade na interpretação de rótulos de alimentos devida as 

diversas informações presentes e entendimento sobre a necessidade do 

consumo de alimentos integrais, diet, light e desnatados, pois percebeu-se que 

a ingestão destes ocorre sem que o indivíduo tenha consciência e compreenda 

o seu papel em uma dieta para fins especiais. A realização desta oficina 

demonstrou uma carência de informações sobre alimentos para fins especiais 

dentre os idosos participantes do Projeto de Extensão Universitária. 
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Introdução: Diabetes Mellitus é uma das doenças crônicas não-transmissíveis 

(DCNT), caracterizada pela elevação da glicose no sangue, podendo ocorrer 

devido a defeitos na secreção ou ação da insulina produzida no pâncreas. A 

insulina tem como principal função prover a entrada da glicose no organismo 

para que esta seja aproveitada nas atividades celulares. De acordo com 

relatório da Organização Mundial da Saúde sobre dieta, nutrição e prevenção 

de DCNT, hábitos alimentares constituem um dos principais determinantes, 

passíveis de modificação. 

 

Objetivo: Neste estudo, a culinária é abordada em formas de oficinas, 

objetivando estudar hábitos alimentares e nutricionais, promover conhecimento 

e intervenções em portadores de diabetes que visem mudanças no seu 

costume alimentar e o convívio harmonioso com a doença, bem como, 

proporcionar a educação nutricional do grupo de Ouro Preto (MG). 

 



Materiais e Métodos: Para explorar este potencial da culinária, as oficinas 

apresentam um olhar qualitativo, voltado para análise do comer e do prazer em 

alimentar-se e, outro olhar que recorre à culinária como eixo estruturante de um 

método educativo para promoção da alimentação saudável. O projeto é 

executado sob a forma de oficinas de culinária com preparações de receitas 

dietéticas diversas. Participam regularmente das oficinas cerca de 20 

voluntários portadores de diabetes da Associação de Diabéticos de Ouro Preto 

(ASSODIOP) e da Pastoral da Família do bairro Bauxita. O método utilizado 

consiste numa intervenção baseada em atividades de grupo, com encontros 

quinzenais, voltados para a comunidade assistida. Dentro desta perspectiva, os 

discentes são treinados a trabalhar competências e habilidades visando o 

sucesso do trabalho e a motivação do grupo através de uma observação crítica 

do conhecimento dos integrantes, objetivando gerar um aprendizado 

consciente e o incentivo ao auto-cuidado. Após degustação das preparações 

há também um momento onde buscam-se depoimentos e debates entre os 

participantes sobre a relação entre culinária, saúde e prazer, na tentativa de 

construir um objetivo integrado e direcionado ao grupo de trabalho. 

 

Resultados e discussão: Nota-se obtenção de maior entendimento sobre 

dietas, planos alimentares e tamanho de porções de alimentos, bem como 

maior motivação para o tratamento, entrosamento familiar e adesão às 

recomendações dos profissionais envolvidos e ao aconselhamento nutricional 

em portadores de diabetes. As oficinas tem impacto positivo na saúde e 

qualidade de vida dos participantes e os capacitam a promover hábitos 

alimentares saudáveis no seu contexto familiar. Além disso, pode-se observar 

dentre os bolsistas e voluntários do projeto, alunos mais motivados e com 

maior competências, habilidades e maturidade profissional. 

 

Conclusão: Constata-se o potencial da culinária no primeiro olhar, como um 

meio que permite acessar informações sobre alimentos, receitas, substitutos 

alimentares, procedimentos com alimentos que podem melhorar a qualidade da 

informação sobre o consumo e práticas alimentares. No segundo olhar, pode-

se verificar um espaço ativo para intervenções que visem às modificações 

alimentares por abordar suas dimensões práticas, sensoriais, simbólicas e 

cognitivas. O modelo apresentado tem se mostrado eficaz como estratégia 

educativa no contexto das políticas públicas de promoção da alimentação 



saudável. Através dessas ferramentas, motiva-se a mudança e a manutenção 

de bons hábitos alimentares. 
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INTRODUÇÃO: A segregação econômica residencial e sua consequente 

distribuição desigual de estabelecimentos que comercializam alimentos 

saudáveis pode se associar às disparidades no consumo de alimentos in 

natura, como as frutas e hortaliças. OBJETIVO: Examinar a associação entre a 

segregação residencial econômica e a prevalência de consumo regular de 

frutas e hortaliças de população de residentes no entorno geográfico de 

unidades do Programa Academia da Saúde em Belo Horizonte, Minas Gerais. 

MÉTODOS: Estudo transversal utilizando dados do inquérito Move-se 

Academias (2014-2015). A segregação residencial econômica foi medida no 

setor censitário e avaliada a partir da estatística Getis-Ord Local Gi* (estatística 

Gi*), baseada no percentual de chefes de domicílios com renda mensal de 0 a 

3 salários mínimos. A estatística Gi* é um escore z ponderado espacialmente, 

o qual o valores positivos e estatisticamente significativos representam setores 

censitários mais segregados (maior proporção de domicílios com 0-3 salários 



mínimos), em contrapartida escores negativos e estatisticamente significativos 

representam setores censitários menos segregados (menor proporção de 

domicílios com 0-3 salários mínimos). A segregação foi categorizada como alta 

(Gi*>1,96), média (Gi* 0-1,96) e baixa (Gi*<0). A categoria de Alta segregação 

corresponde ao agrupamento com nível de significância de (a = 0,05), e a 

categoria de Baixa segregação à ausência de qualquer agrupamento ou áreas 

em que a proporção de pessoas responsáveis pelo domicílio com renda de 0 a 

3 encontra-se sub-representada (Gi*<-1,96). A prevalência de consumo regular 

de frutas e hortaliças (cinco vezes ou mais/semana) foi calculada de acordo 

com as categorias de segregação. Regressão logística binária usando 

Equações de Estimativa Generalizadas foi aplicada. RESULTADOS: Dos 1.301 

participantes, 18,5% residiam em áreas de alta segregação, 61,2% e 20,3% em 

áreas de média e baixa segregação, respectivamente. O consumo regular de 

frutas foi relatado por 36,7% (IC95%: 33,2-40,3) dos participantes do inquérito, 

sendo menor entre os indivíduos que residem em áreas altamente segregadas 

(34,6%; IC95%: 25.5-44,9). Da mesma forma, o consumo regular de hortaliças 

foi menor nas áreas classificadas como alto segregadas em comparação 

aquelas de baixa segregação (70,1%; IC95%: 62,6-76,7 vs. 87,6%; IC95%: 

81,7-91,7). As associações de vizinhança segregada com consumo de 

hortaliças (OR: 0,58; IC95%: 0,36-0,94) permaneceu significante após ajustes. 

CONCLUSÃO: Tais descobertas sugerem que há diferenças na alimentação de 

indivíduos residentes em áreas mais ou menos segregadas, denotando que 

intervenções nutricionais contextualmente sensíveis são necessárias e 

urgentes, sobretudo aquelas que objetivam a garantia de práticas alimentares 

apropriadas aos aspectos biológicos e socioculturais de residente em áreas 

segregadas. Ademais, esses resultados sugerem que o acesso a frutas e 

hortaliças pode ser diferente nas áreas de áreas de alta segregação, embora 

sejam ambos alimentos in natura e comercializados na mesma seção das lojas 

que comercializam alimentos. De tal modo, evidência que é importante 

compreender outras variáveis que podem ser associados com segregação, 

incluindo características do ambiente alimentar do consumidor e a monotonia 

no consumo de frutas entre as áreas estudadas. É possível que os moradores 

de áreas de alta segregação consomem uma variedade menor de frutas em 

comparação com os mais abastados. 
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Introdução:No Brasil e no mundo, ocorre a transição alimentar e nutricional em 

todos os níveis socioeconômicos inclusive nos de menor renda, sendo 

necessário monitorar o consumo alimentar dos participantes do Programa 

Bolsa Família (PBF). Além das modificações nos hábitos alimentares, o estado 

nutricional também pode ser influenciado pelo elevado tempo de tela, seja pela 

inatividade física e/ou pela publicidade de alimentos que podem influenciar 

negativamente nas escolhas alimentares principalmente para o público infantil 

e vulnerável. 



Objetivo:Avaliar a situação alimentar e nutricional dos pré-escolares e 

escolares participantes PBF do município de Lavras (MG), além de identificar 

se existe associação entre o consumo alimentar e o hábito de realizar as 

refeições diante dispositivos eletrônicos, como televisão, celular e/ou 

computador. 

Métodos: Estudo do tipo transversal, inserido em amplo projeto financiado pelo 

CNPq e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Lavras, 

com amostra probabilística de 244 famílias, e subamostra de 144 famílias. 

Foram incluídas as famílias cadastradas no CadÚnico e usuários do PBF no 

município. Realizou-se a coleta de dados mediante visitas domiciliares aos 

núcleos familiares sorteados. Foi utilizado questionário socioeconômico semi-

estruturado para identificar características das famílias e para avaliar a 

insegurança alimentar utilizou-se a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar 

(EBIA). A avaliação antropométrica foi executada seguindo os Protocolos do 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), gerando-seos 

indicadores antropométricos: peso-para-idade, estatura-para-idade, peso-para-

estatura, índice de massa corporal-para-idade através dos programas WHO 

Anthro e WHO Anthro PLUS. O consumo alimentar no dia anterior e o hábito de 

realizar refeições diante dispositivos eletrônicos foi avaliado utilizando 

questionário adaptado do SISVAN. Para analisar a relação entre os alimentos 

listados no questionário e a variável dispositivo eletrônico, foi realizado teste 

qui-quadrado e o teste de correlação de Pearson, com nível de significância de 

95%. 

Resultados: A maioria das famílias encontra-se em insegurança alimentar 

(74,3%), sendo a do tipo leve a mais prevalente. Foram avaliadas 163 crianças 

sendo 106 pré-escolares (2 a 6 anos) e 57 escolares (7 a 9 anos). Os 

resultados mostraram em sua maioria adequação para os índices 

antropométricos avaliados, todavia há prevalência considerável de excesso de 

peso. Segundo IMC-para-idade 29,4% das crianças encontram-se com risco de 

sobrepeso e/ou excesso de peso. Observa-se o consumo de alimentos que 

compõe uma dieta tradicional e o alto consumo de alimentos ultraprocessados, 

principalmente de bebidas açucaradas (80,4%). Realizar as refeições diante de 

dispositivos eletrônicos foi uma situação frequente (80,4%). O teste qui-

quadrado indicou existir dependência entre o uso dos dispositivos e o consumo 

de guloseimas (p = 0,049). No teste de correlação de Pearson, houve 

correlação estatisticamente significativa entre guloseimas e dispositivos, com 

valor baixo e praticamente desprezível de 0,17 e p = 0,03. 



Conclusão: Diante prevalência considerável de excesso de peso e 

inadequações nos hábitos alimentares infantis, faz-se necessário 

comprometimento intersetorial para fortalecimento de programas de segurança 

alimentar e nutricional, realização de ações regulatórias em alimentação como 

na publicidade de alimentos principalmente para o público infantil e mais 

vulnerável e ações de Educação Alimentar e Nutricional, englobando todo 

núcleo familiar. 
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Introdução: A avaliação do consumo alimentar tem a sua importância já 

estabelecida na literatura, no entanto, os métodos existentes estão sujeitos a 

variações e erros de medida. Um dos principais e mais recorrentes erros em 

inquéritos alimentares o relato da ingestão energética inferior às quantidades 

mínimas necessárias para a manutenção do peso corporal, isto é, é o sub-

relato da ingestão energética. Esse erro de medida será avaliado no estudo de 

validação da versão brasileira do software GloboDiet que é uma plataforma 

informatizada de coleta e análise de recordatórios alimentares de 24 horas 

(R24h) desenvolvida pela Agência Internacional de Pesquisa do Câncer (IARC) 

e pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Objetivo: Comparar as 

estimativas para identificação de sub-relatores da ingestão energética 

utilizando equações preditivas com as obtidas pelo método da água 



duplamente marcada. Métodos: Trata-se de um estudo desenvolvido com 

participantes da terceira onda do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto-

ELSA-Brasil no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. Serão 

coletados Recordatórios Alimentares de 24 horas (R24h) pelo GloboDiet, 

Questionários de Frequência Alimentar (QFA)e um questionário de 

caracterização geral de 100 voluntários previamente selecionados. Os 

participantes farão ainda uso de água duplamente marcada (ADM) como 

biomarcador da ingestão energética. Para a detecção dos indivíduos sub-

relatores foi inicialmente feito um levantamento na literatura das equações mais 

utilizadas. Posteriormente serão comparadas com os resultados obtidos pelo 

cálculo do gasto energético por meio do método da ADM. Resultados: Até o 

momento, 78 sujeitos foram classificados como elegíveis ao estudo e 10 foram 

recrutados para as primeiras coletas de urina e de R24h. Devido ao pequeno 

tamanho amostral não foi possível calcular o sub-relato. Entretanto, foi 

realizado um levantamento na literatura para entender as equações preditivas 

de gasto energético já estabelecidas. O método de Goldberg é frequentemente 

utilizado para identificar o relato impreciso da ingestão energética por meio da 

razão da Ingestão Energética (IE)/Taxa Metabólica Basal (TMB). Porém, 

apresenta algumas limitações podendo levar a erros nos estudos que utilizam 

esse método. Black et al (2000) sugere novas mudanças para a equação de 

Goldberg em relação ao nível de atividade física. Em 2002, McCrory et al. 

desenvolveu uma abordagem para identificar o relato impreciso da ingestão 

energética, com base no método descrito por Goldberg (1991) e Black (2000) e 

levando em consideração os erros de estimativa da ingestão energética 

relatada (IEr) e do gasto energético total (GET). E também, basearam-se no 

fato que a GET utiliza parâmetros de idade, peso, altura e sexo que podem ser 

usados quando não há informação para atribuir um NAF adequado. Essa 

equação é composta pela razão Ingestão Energética relatada (IEr)/Gasto 

Energético Total predito (GETp) e até o momento é a mais atual e utilizada na 

avaliação do sub-relato da ingestão energética. Conclusão: Com a finalização 

da coleta do presente estudo será possível comparar as estimativas para 

identificação de sub-relatores da ingestão energética utilizando equações 

preditivas com as obtidas pelo método da água duplamente marcada. 
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INTRODUÇÃO: O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) 

brasileiro, instituído em 1990, sofreu várias evoluções, desde versões de 

caráter mais localizados até alcançar a versão atual, que consiste em uma 

proposta de comunicação entre os Sistemas de Informação em Saúde, 

buscando reduzir o retrabalho por parte dos profissionais, definindo um modelo 

integrado de registro de informações. Apesar dos esforços institucionais em 

efetivar a Vigilância Alimentar e Nutricional ao longo da história, grandes 



lacunas ainda são notadas em torno da coleta de dados para avaliação do 

estado nutricional da população. As médias de acompanhamento não são 

suficientes para identificar grupos vulneráveis e possibilitar a construção de 

diálogos, parcerias, ações e responsabilidades necessárias para acabar com 

os desvios nutricionais e resolver os problemas de saúde da população.  

OBJETIVO: Analisar a tendência da cobertura da avaliação do estado 

nutricional da população, registrada no SISVAN Web, entre 2008 e 2017. 

METODOLOGIA: Estudo  ecológico, de série temporal, realizado com dados 

secundários extraídos de Sistemas de Informação em Saúde. Foram 

construídos indicadores de cobertura total por fase do curso da vida, cobertura 

total, cobertura de dados oriundos do Programa Bolsa Família e do e-SUS AB. 

Variáveis sociodemográficas e de saúde foram utilizadas para avaliar a 

associação com a cobertura do SISVAN. A análise da cobertura e das 

estimativas de variação temporal foi realizada por meio da estatística descritiva 

e modelo de regressão linear. O intervalo de confiança de 95% foi utilizado 

para avaliar a significância estatística. Conduziu-se análise de variância de 

medidas repetidas para calcular a influência das variáveis socioeconômicas e 

de saúde em razão do tempo. Os dados foram analisados no software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 21.0. O projeto de pesquisa 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de Viçosa, sob o número 2.370.346 de 08/11/2017, 

financiado pela Coordenação de aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Minas Gerais 

(FAPEMIG) sob o processo número CDS – APQ-01201-14.  

RESULTADOS: A maior variação anual de aumento da cobertura do SISVAN 

Web foi concentrada no grupo de gestantes e a menor nos grupos de 

adolescentes e idosos. Houve tendência de queda de acompanhamentos 

provenientes do Programa Bolsa Família e tendência de aumento dos 

acompanhamentos provenientes do e-SUS AB. A cobertura do SISVAN 

apresentou associação positiva com a proporção de população rural (p < 

0,001) e cobertura de ACS (p < 0,001) e negativa com população total (p < 

0,001), densidade demográfica (p = 0,006) e Produto Interno Bruto per capita 

(p = 0,008).  

CONCLUSÃO: Embora tenha havido aumento da cobertura do sistema, este 

ainda é insuficiente para possibilitar diagnóstico adequado e subsidiar políticas 

de alimentação e nutrição. A incorporação da prática de vigilância alimentar e 



nutricional no cotidiano dos serviços de saúde, a fim de contribuir para o 

aumento da cobertura do SISVAN, depende além de recursos financeiros e 

aspectos relacionados ao território, do comprometimento político dos gestores 

e profissionais responsáveis pelas ações. 
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Introdução: O risco dietético é um dos principais determinantes da 

morbimortalidade por doenças crônicas não transmissíveis na população. No 

Brasil, nas últimas décadas, observa-se um aumento do consumo de alimentos 

ultraprocessados (ricos em sódio, açúcar livre e gorduras totais) em detrimento 

da redução do consumo de alimentos in natura ou minimamente processados. 

Dentre os alimentos marcadores de uma alimentação saudável, o consumo de 

feijão tem se destacado não só pelo seu valor nutricional, mas também pelo 

valor cultural que o mesmo agrega à tradição popular brasileira. Entretanto, a 

prevalência do seu consumo ao longo dos anos ainda permanece incerta. 

Objetivo: Analisar a tendência do consumo regular de feijão entre a população 

adulta nas capitais brasileiras entre 2007 e 2017. Métodos: Dados coletados 

pelo Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), entre 2007 e 2017, foram utilizados. 

A coleta de dados é realizada anualmente em uma amostra representativa da 

população adulta (=18 anos) nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal. 

Cerca de 2.000 entrevistas são realizadas em cada cidade a cada ano, 



totalizando mais de 570 mil entrevistas. O consumo regular (=5 dias/semana) 

de feijão foi obtido por meio da seguinte pergunta: “Em quantos dias da 

semana o(a) sr(a) costuma comer feijão? (1 a 2 dias por semana | 3 a 4 dias 

por semana | 5 a 6 dias por semana | Todos os dias | quase nunca | nunca)”. A 

tendência do consumo regular de feijão foi estimada para o conjunto completo 

da população, segundo variáveis sociodemográficas. A análise temporal 

utilizou modelos de regressão linear, sendo a variável resposta o consumo 

regular de feijão e a variável independente, o ano de realização da pesquisa. O 

nível de significância utilizado foi de 5%. Resultados: A prevalência de 

consumo regular de feijão não apresentou variação significativa no período (de 

65,4% em 2007 para 59,5% em 2017; p = 0,05). Entretanto, considerando o 

período mais recente (2013-2017), observou-se uma redução significativa 

desse consumo (Coef: -1,97; p < 0,05). O consumo regular de feijão foi maior 

entre os homens (cerca de 72,0%), entre aqueles de menor escolaridade (0 a 9 

anos de estudo) (cerca de 70,0%) e residentes na região Centro-oeste (cerca 

de 76,0%). Entre os estratos de idade e de estado civil, essas prevalências 

foram semelhantes. Em relação à análise de tendência, no período completo 

estudado, observou-se uma redução significativa do consumo regular de feijão 

apenas para os adultos com idade entre 35 e 45 anos (Coef: -0,64; p < 0,05) e 

aqueles de menor escolaridade (0 a 9 anos de estudo) (Coef: -0,36; p < 0,05). 

No período mais recente, observou-se redução desse consumo para quase 

todos os estratos analisados, com exceção para os adultos com idade entre 55 

e 65 anos e residentes na região nordeste. Conclusão: A redução do consumo 

regular de feijão nos últimos anos evidencia a importância da adoção de 

políticas de monitoramento e incentivo ao consumo desse alimento saudável e 

tradicional para as famílias brasileiras. 
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Introdução: O padrão alimentar do brasileiro inclui o “feijão com arroz” como 

prato base das principais refeições diárias, revelando uma realidade alimentar 

que privilegia o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados. 

Entretanto, mudanças crescentes no perfil alimentar da população brasileira 

incluem substituições de refeições por lanches e produtos industrializados 

prontos para o consumo, com repercussões em desequilíbrios na oferta de 

nutrientes e na ingestão excessiva de calorias. Nesse contexto, o preço dos 

alimentos pode ser um importante fator contributivo para escolha e aquisição 

de alimentos, especialmente entre as famílias de menor poder aquisitivo. 

Avaliar a tendência de preço do feijão ao longo do tempo pode contribuir para a 

compreensão da prevalência de consumo de feijão entre a população, bem 

como suscitar importantes reflexões acerca do comportamento do padrão 

alimentar tradicional do brasileiro em curto, médio e longo prazo. Objetivo: 

Analisar a tendência do preço do feijão em doze capitais brasileiras e no 

Distrito Federal no período entre 2007 e 2017. Métodos: Dados referentes ao 



Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e da Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF 2008/2009) foram utilizados. Os índices das doze 

capitais (Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MT), Curitiba (PR), 

Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro 

(RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP), Vitória (ES)) e do Distrito Federal (DF), de 

2007 a 2017, foram identificados. A série de preço real do feijão (em R$/Kg) foi 

calculada a partir desses índices regionais mensais, e de informações 

referentes ao preço nacional do feijão e à quantidade adquirida pelas famílias 

brasileiras. A presença de tendência significativa (p<0,05) de aumento ou 

diminuição do preço foi analisada por modelos de regressão linear, sendo a 

variável resposta o preço real do feijão e a variável independente, o ano. 

Resultados: O preço do feijão foi maior entre Goiânia e São Paulo (cerca de 

R$5,87 e R$5,57, respectivamente), e menor entre Rio de Janeiro e Fortaleza 

(cerca de R$4,23 e R$4,32, respectivamente). Em relação à análise de 

tendência, observou-se uma variação do preço do feijão ao longo do período 

(2007-2017) em todas as capitais, entretanto, a magnitude de aumento ou 

redução não pode ser afirmada, pois não houve diferença estatística. A maior 

variação do preço do feijão ocorreu em São Paulo (de R$5,64 em 2007 para 

R$4,29 em 2017; Coef: -0,15; p > 0,05) e a menor em Porto Alegre (de R$3,75 

em 2007 para R$4,88 em 2017; Coef: -0,01; p > 0,05). Conclusão: O preço do 

feijão oscilou ao longo do período, entretanto, não apresentou variação de 

aumento ou de redução. Considerando que o preço dos alimentos é um 

determinante central no processo de escolha alimentar, alimentos não-

saudáveis podem substituir o tradicional consumo do “feijão com arroz” nas 

principais refeições diárias em virtude de seu baixo custo. De tal modo que, 

além de desequilíbrios nutricionais pode haver modificações em toda uma 

cultura e identidade alimentar. 
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INTRODUÇÃO: O excesso de peso tem se destacado como um dos principais 

fatores de risco para o aumento da morbimortalidade da população. Em 2016, 

39% dos adultos com 18 anos ou mais apresentavam excesso de peso e cerca 

de 13% eram obesos em todo o mundo. No Brasil, essas prevalências 

alcançaram 54% e 19%, respectivamente, apresentando-se como um grave 

problema de Saúde Pública, com consequente redução da qualidade de vida 

da população e aumento da carga global de doenças. Dentre os Estados 

brasileiros, Belo Horizonte tem se destacado entre as 10 primeiras colocações 

com menor prevalência de excesso de peso e obesidade, entretanto, ainda 

assim, metade da população está com excesso de peso (49,6%) e cerca de 1 a 

cada 6 já está obeso (16,6%). Assim, o monitoramento local deve ser contínuo 

e estimulado de modo a favorecer o direcionamento das estratégias em saúde 

e subsidiar o planejamento para a prevenção das doenças crônicas. 

OBJETIVO: Analisar a tendência temporal da prevalência de excesso de peso 

e obesidade na população adulta de Belo Horizonte no período entre 2006 e 



2017. MÉTODOS: Uma subamostra dos dados do Vigitel (Sistema de 

Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico) foi utilizada, correspondente às entrevistas realizadas no município 

de Belo Horizonte no período entre os anos de 2006 e 2017. O Vigitel 

entrevista anualmente uma amostra de 2.000 adultos (=18 anos), que residem 

em domicílios com telefone fixo nas 26 capitais brasileiras e DF. Para esse 

estudo, um total de 23.371 entrevistas foram realizadas com residentes de Belo 

Horizonte. As principais informações do Vigitel utilizadas nesse estudo se 

referem ao peso e a altura autorreferidos para o cálculo dos seguintes 

indicadores: i) Excesso de peso: IMC = 25 kg/m2, e ii) Obesidade: IMC = 30 

kg/m2. Para cada um dos anos estudados analisou-se a prevalência de 

excesso de peso e obesidade para o conjunto completo da população estudada 

e segundo sexo. Tendências significativas de aumento ou diminuição dessas 

características no período foram investigadas por meio de regressão de Prais-

Winsten. Valores significativos (p<0,05) desse coeficiente indicam a presença 

de variações consistentes e significativas. RESULTADOS: Verificou-se 

aumento significativo da prevalência de excesso de peso (de 38,5 para 51,1%, 

aumento de 2,35%/ano) e de obesidade (de 9,8% para 16,4%, aumento de 

4,48%/ano) no período estudado. Tais aumentos foram verificados em ambos 

os sexos, com as mulheres apresentando maior magnitude que os homens 

para o indicador de excesso de peso (3,26 %/ano vs. 1,53 %/ano) e homens 

apresentando maior magnitude de aumento para o indicador de obesidade 

(4,85%/ano vs. 4,17%/ano).  CONCLUSÃO: Observou-se aumento da 

prevalência de excesso de peso e obesidade na população adulta de Belo 

Horizonte, destacando a necessidade de implementação de políticas públicas 

que priorizem ambientes mais saudáveis. 
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INTRODUÇÃO: O excesso de peso constitui o sexto fator de risco mais 

importante para a carga global de doenças, e é responsável pela morte de mais 

de 3 milhões de pessoas a cada ano. No Brasil, esse cenário é semelhante. 

Em função de mudanças no estilo de vida da população, caracterizada por uma 

alimentação não saudável e prática insuficiente de atividade física, em 2017, o 

excesso de peso já era o terceiro fator de risco mais importante para a carga 

de doenças do país.   Evidências suficientes mostram que o monitoramento e a 

atualização das informações desses indicadores de saúde podem ajudar a 

identificar oportunidades para a sua prevenção. OBJETIVO: Analisar a 

tendência temporal da prevalência de excesso de peso entre adultos (= 18 

anos) nas capitais brasileiras e no Distrito Federal (DF) entre os anos de 2006 

e 2017. MÉTODOS: Utilizou-se dados coletados pelo Sistema de Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 

(Vigitel) no período entre 2006 e 2017 para a população de adultos nas 26 

capitais brasileiras e no DF. O Vigitel entrevista uma amostra de 

aproximadamente 2.000 indivíduos em cada cidade a cada ano (cerca de 



54.000 entrevistas/ano), totalizando para este estudo 625.471 entrevistas. O 

peso e a altura autorreferidos foram utilizados para calcular o indicador de 

excesso de peso (Índice de Massa Corporal = 25 kg/m2). A prevalência do 

excesso de peso foi estimada para o conjunto completo da população e para 

estratos definidos por sexo, faixa etária e nível de escolaridade. Para identificar 

a variação temporal da tendência do indicador, modelos de regressão de Prais-

Winsten foram utilizados. A prevalência de excesso de peso foi inserida no 

modelo como variável dependente e o ano do levantamento, como variável 

explanatória. Valores significativos (p<0,05) do coeficiente de regressão 

indicam a variação percentual anual média de aumento ou redução da 

prevalência do excesso de peso no período. RESULTADOS: Mais da metade 

(54,0%) da população apresentava excesso de peso no ano de 2017, com 

aumento médio de 2,27%/ano no período (variando de 42,6% em 2006 para 

54,0% em 2017). Tal aumento foi verificado em ambos os sexos, entretanto, 

maior magnitude de aumento foi observado entre as mulheres em relação aos 

homens (2,77%/ano vs. 1,80%/ano, respectivamente). Essa variação de 

aumento também foi identificada para todas as seis faixas de idade (variando 

de 0,85%/ano para indivíduos com idade entre 55 a 64 anos e 4,05%/ano para 

aqueles com 18 a 24 anos de idade) e para todos os níveis de escolaridade 

(mais acentuado entre os indivíduos com 9 a 11 anos de estudo, 3,48%/ano). 

CONCLUSÃO: Observou-se aumento na prevalência de excesso de peso nas 

capitais brasileiras e Distrito Federal no período estudado, demandando 

melhores articulações de políticas públicas que estimulem ambientes 

promotores de saúde. 
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INTRODUÇÃO: A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta para a 

necessidade de melhora nos padrões mundiais de alimentação para a 

promoção da saúde e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT). No Brasil, em 2017, a alimentação inadequada já ocupava a quarta 

posição entre os principais fatores risco para a carga global de doenças no 

país. A alimentação inadequada tem sido caracterizada, principalmente, pela 

substituição de alimentos in natura ou minimamente processados por aqueles 

ultraprocessados, com alto teor de sódio, açúcares livres e gorduras totais, 

além de aditivos e conservantes. Nesse sentido, faz-se necessário o 

monitoramento do consumo alimentar da população para auxiliar no 

planejamento de atividades e políticas públicas de promoção da saúde.  

OBJETIVO: Analisar a tendência temporal da prevalência dos indicadores de 

consumo alimentar na população adulta (= 18 anos) de Belo Horizonte no 

período entre 2006 e 2017. MÉTODOS: Foram utilizados dados do Sistema de 

Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 



Telefônico (Vigitel), correspondentes às entrevistas realizadas no município de 

Belo Horizonte no período entre 2006 e 2017. O Vigitel entrevista anualmente 

uma amostra de adultos (=18 anos) que residem em domicílios com telefone 

fixo em todas as capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal. São 

realizadas cerca de 2.000 entrevistas por ano em cada cidade, totalizando 

23.371 entrevistas realizadas em Belo Horizonte no período estudado. As 

informações do Vigitel utilizadas nesse estudo se referem à prevalência do 

consumo de alimentos (ou grupos de alimentos) marcadores de proteção - o 

consumo regular (=5dias/semana) e recomendado (=5x/dia) de frutas e 

hortaliças e o consumo regular de feijão – e de risco - o consumo de carne com 

excesso de gordura e o consumo regular de refrigerantes - para DCNT. As 

prevalências anuais dos indicadores estudados foram estimadas para o 

conjunto completo da população no período estudado. Tendências temporais 

na variação dessas características foram investigadas por meio de regressão 

de Prais-Winsten. Valores significativos (p<0,05) do coeficiente de regressão 

indicam a presença de aumento ou redução das prevalências no período. 

RESULTADOS: Verificou-se aumento significativo na prevalência de consumo 

regular de frutas e hortaliças (de 40,3% para 44,9%, aumento de 1,52%/ano) e 

de consumo recomendado desse mesmo grupo (de 23,0% para 30,9%, 

aumento de 3,23%/ano). O consumo regular de feijão permaneceu estável 

nesses anos de acompanhamento. Observou-se redução significativa do 

consumo de carnes com excesso de gordura (de 41,9% para 38,0%, 

diminuição de 1,02%/ano) e de refrigerantes (de 35,3% para 14,0%, diminuição 

de 8,09%/ano). CONCLUSÃO: A despeito do aumento do consumo de frutas e 

hortaliças e da diminuição do consumo de carnes com gordura e de 

refrigerantes em Belo Horizonte nos últimos anos, o alcance de metas 

estabelecidas pelo Ministério da Saúde ainda dispõe de ampla margem para 

melhora. 
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INTRODUÇÃO: A obesidade é um dos principais fatores de risco modificáveis 

para as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Nas últimas décadas, o 

aumento da prevalência de obesidade tem sido observado não só em países 

de alta renda, mas também entre aqueles de média e baixa renda. No Brasil, 

segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, um a cada cinco 

brasileiros de 18 anos ou mais (20,8%) estão obesos. As altas prevalências de 

obesidade podem ser justificadas pela sua etiologia multifatorial, atribuída, por 

exemplo, às mudanças nos padrões comportamentais da população, com 

prática insuficiente de atividade física e alimentação não saudável. Nessa 

perspectiva, estima-se que em 2020, cerca de 5 milhões de óbitos ocorrerão 

devido à obesidade. Dessa forma, programas de monitoramento e vigilância 

podem contribuir para a formulação de políticas públicas de promoção à saúde 

e combate a obesidade. OBJETIVO: Analisar a tendência temporal da 

prevalência de obesidade entre adultos (=18 anos) nas capitais brasileiras e no 

Distrito Federal (DF) entre os anos de 2006 e 2017. MÉTODOS: Foram 

utilizados dados coletados pelo Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e 



Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) entre 2006 e 

2017. Anualmente é entrevistada uma amostra representativa dos adultos em 

cada uma das 26 capitais de estado do país e DF. Cerca de 2.000 entrevistas 

anuais são conduzidas em cada local de estudo, totalizando 625.471 

entrevistas no período estudado. As prevalências analisadas nesse estudo 

foram calculadas com base nas informações autorreferidas sobre peso e altura, 

considerando-se como obeso aqueles indivíduos com Índice de Massa 

Corporal = 30 kg/m2. A tendência temporal da prevalência de obesidade foi 

estimada para o conjunto completo da população, segundo sexo, idade e 

escolaridade. A presença de tendência significativa (p<0,05) de aumento ou 

diminuição da prevalência do indicador no período foi analisada por modelos de 

regressão de Prais-Winsten. RESULTADOS: A prevalência de obesidade na 

população adulta residente nas capitais dos 26 estados brasileiros e no DF 

aumentou de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2017, sendo de 4,14% o 

incremento anual médio calculado para o período. Tal aumento foi verificado 

entre homens e mulheres, em todas as faixas etárias e em todos os níveis de 

escolaridade. O incremento médio anual nas prevalências foi maior para os 

homens (4,17%/ano vs. 4,08%/ano), para as faixas etárias mais jovens 

(6,96%/ano para 18 a 24 anos e 5,01%/ano para 25 a 34 anos) e para os 

estratos de maior escolaridade (6,04%/ano para 9 a 11 anos de estudo e 

4,91%/ano para 12 e mais anos de estudo). CONCLUSÃO: Observou-se 

aumento na prevalência de obesidade nas capitais brasileiras e DF durante o 

período estudado. Considerando que a tendência de aumento foi verificada 

principalmente entre os estratos com menor prevalência de obesidade no início 

do período, pode-se sugerir uma equiparação da vulnerabilidade da população 

à obesidade, independente das suas características sociodemográficas. 
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A realização do pré-natal é de extrema importância, pois permite a identificação 

dos fatores de risco biológicos, comportamentais e sociais, que podem interferir 

na saúde da mulher, bem como atua na prevenção precoce de patologias 

maternas e fetais, favorecendo uma gestação saudável. No pré-natal, a 

participação das gestantes em atividades educativas é uma recomendação do 

Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento, do Ministério da Saúde. 

Uma proposta metodológica bastante utilizada para a realização de atividades 

educativas no pré-natal é a roda de conversa que permite a construção de um 

espaço de diálogo para a troca de conhecimentos e experiências entre as 

gestantes, acompanhantes e profissionais de saúde, o que possibilita melhor 

compreensão do processo de gestação, parto, autocuidado e cuidados com o 

recém-nascido.  

O objetivo principal desse projeto é empoderar as gestantes, nas rodas de 

conversa, para que se sintam capazes e corresponsáveis pelo autocuidado na 

gestação, sobretudo com relação à nutrição nesta fase, se beneficiem do parto 

normal, desejem amamentar e saibam quando e como introduzir a alimentação 

complementar saudável para o bebê.  



Desse modo são realizados encontros semanais no Centro de Saúde da UFOP 

com gestantes e acompanhantes, na sala de espera pela consulta médica do 

pré-natal. Nesses encontros, são abordados temas como: a importância da 

alimentação saudável e de um bom estado nutricional na gestação, as 

intercorrências relacionadas à nutrição como: anemia, diabetes gestacional e 

hipovitaminose A, além de apresentar os benefícios do parto normal, as reais 

indicações de cesariana, os benéficos da amamentação, e a adequada nutrição 

da criança.  

Durante o dedo de prosa, é observada uma grande participação das gestantes 

e seus acompanhantes, uma vez que fazem perguntas para sanar dúvidas, 

relatam suas vivências sobre o tema abordado, expõem suas preocupações, 

medos e buscam mais conhecimentos. Ao final dos encontros, os participantes 

se mostram satisfeitos relatando ficarem à vontade para conversar sobre suas 

dúvidas naquele momento, pois não tinham tempo ou coragem de perguntar 

nas consultas médicas.  

Percebe-se, com o avançar da gestação, que as gestantes tornam-se, mais 

sábias sobre a importância do ganho de peso adequado, os riscos da anemia e 

diabetes gestacionais, os benefícios do parto normal e do aleitamento materno 

para elas e seus bebês, assim como aprendem técnicas para sucesso na 

amamentação. Fica sempre evidente a falta de conhecimentos científicos pela 

maioria das mulheres sobre os temas abordados nos encontros.  

Dessa forma, um diálogo atencioso e oportuno sobre gestação faz com que 

elas se sintam mais confiantes e empoderadas. Assim, esse projeto contribui 

significativamente para garantir informações necessárias à saúde e bem-estar 

da mãe e bebê. 
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INTRODUÇÃO 

O sistema de Vigitel avalia a prevalência do excesso de peso e da obesidade 

na população brasileira por meio do Índice de Massa Corporal (IMC) utilizando 

informações autorreferidas de peso e estatura. Considerando que possíveis 

erros nessas medidas podem comprometer as estimativas de prevalência e 

evolução do excesso de peso na população adulta brasileira, com impactos na  

formulação e avaliação das políticas públicas de saúde, o presente estudo teve 

o objetivo de analisar a validade do peso e estatura autorreferidos e do IMC 

obtidos pelo sistema Vigitel.  

METODOLOGIA 

Foi aferido o peso e estatura de uma subamostra de 51 indivíduos 

entrevistados pelo sistema Vigitel na cidade de Belo Horizonte. A concordância 

entre os métodos foi determinada por Coeficiente de Correlação Intraclasse 

(CCI), método de Altman-Bland e gráficos de concordância-sobrevivência. 

Foram estimadas a sensibilidade e a especificidade dos dados autorreferidos 



na classificação dos indivíduos com excesso de peso (IMC=25kg/m²). O nível 

de significância utilizado foi p <0,05. Todas as análises foram realizadas no 

software STATA versão 14.0.  

RESULTADOS 

Dos 51 participantes 72,6% eram de sexo masculino e a idade média foi de 

48,0 (DP 14,5) anos. Considerando as medidas objetivas, peso médio foi 69,8 

Kg (DP 16,4), a estatura 1,63m (DP 0,11) e IMC 26,31 kg/m2 (DP 5,02).  

Os valores de CCI foram elevados para as três variáveis >0,81, indicando forte 

concordância entre as medidas, sendo que o peso apresentou melhor 

correlação. Na análise dos gráficos observou-se que a estatura autorreferida 

foi, em média, maior que a estatura aferida objetivamente. Em relação ao IMC, 

além da subestimação nas medidas autorrelatadas principalmente 

influenciadas pelas medidas de estatura, também observou-se maiores 

discrepâncias em valores mais altos de IMC. .A sensibilidade (81,5%; IC95%: 

66,8-96,1) e especificidade (95,8%; IC95%: 87,8- 100,0) para excesso de peso 

foram consideradas altas. 

CONCLUSÃO 

Esses resultados indicam a confiabilidade de utilização de medidas 

autorreferidas por telefone, que são de fácil obtenção e baixo custo, com 

grande potencial de utilização em estudos populacionais. Recomenda-se a 

realização de estudos futuros com uma amostra maior a fim de determinar a 

sensibilidade e especificidade do indicador obesidade (IMC=30 Kg/m2) e de 

avaliar a confiabilidade do método nos diferentes grupos populacionais. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - SAÚDE COLETIVA 

 

 

VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA E (IN) SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

ATENDIDOS EM DOIS PROJETOS SOCIAIS DE LAVRAS-MG 

 

 

Monique Louise Cassimiro Inácio (moniquelavras@hotmail.com) 

Fernanda Costa Pereira (fernandacostanutri@hotmail.com) 

Isabela Casarine Almeida (isabelacasarine@yahoo.com.br) 

Lidiane Batista Fernandes (lidi.batista23@gmail.com) 

Débora Souza Garcia (debora_lms@hotmail.com) 

Tatiane Aparecida Ferreira Silva (tatianeferreirapa@gmail.com) 

Kelly Aparecida Da Cunha Pereira (kellyacunha@gmail.com) 

Nathália De Fátima Joaquim (nathalia.joaquim@dae.ufla.br) 

Rafaela Corrêa Pereira (rafacpereira@gmail.com) 

Michel Cardoso De Angelis Pereira (deangelis@ufla.br) 

 

 

 

 

 

A vulnerabilidade social e econômica atingem não somente os adultos, mas 

também crianças e adolescentes. Há de ser destacado que neste período da 

vida, as vulnerabilidades de maior recorrência são as ameaças inerentes aos 

problemas relativos ao alcoolismo e conflitos entre casais, fazendo com que 

essas crianças e adolescentes se tornem testemunhas de agressões e toda 

forma de violência, sendo a população negra, a mais afetada. A moradia 

também é apontada como uma das principais vulnerabilidades, visto que pode 



existir a proximidade com os pontos de venda controlados pelo tráfico de 

drogas. Isso reflete ainda na incapacidade de acesso a alimentos em 

quantidade e qualidade suficientes, determinada, muitas vezes, pelo baixo 

poder aquisitivo da família, caracterizando uma faceta da Insegurança 

Alimentar (IA). Nesta perspectiva, buscou-se no presente estudo, caracterizar 

quanto a situação de vulnerabilidade social e econômica, crianças e 

adolescentes integrantes de dois projetos sociais de fortalecimento de vínculos 

da cidade de Lavras, MG. Para tanto, foram coletadas variáveis relacionadas 

ao estado nutricional, frequência de atividades recreativas, cor da pele, 

segurança pessoal e do local de moradia. Participaram do estudo 246 crianças 

e adolescentes que responderam a um questionário semiestruturado sobre 

percepções e características do local de moradia e segurança pessoal. A cor 

da pele foi autodeclarada pelos voluntários e o estado nutricional foi acessado 

pela aferição do peso e altura. Os dados referentes à Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN), foram coletados por meio da Escala Brasileira de 

Insegurança Alimentar e Nutricional (EBIA), aplicada a 63 responsáveis pelas 

crianças e adolescentes participantes. Para a análise dos dados, utilizou-se o 

software SPSS e o teste qui-quadrado foi conduzido. Constatou-se que dos 

246 participantes, 203 (82,5%) estavam em eutrofia e esses foram aqueles que 

praticavam atividades recreativas (como futebol) com maior frequência (81,3%) 

(p=0,003), quando comparados aos demais participantes com diferentes 

estados nutricionais (magros, sobrepesos e obesos). A população em estudo 

foi predominantemente negra (43,9%) e parda (40,6%). Não foram observadas 

diferenças no padrão de respostas referentes ao local de moradia entre os 

sujeitos dos diferentes tipos de cor de pele. Constatou-se que a população em 

estudo possui percepções positivas a respeito das condições de moradia. Por 

outro lado, mais de 50% dos participantes com diferentes cor de pele (negro, 

pardo e branco) relataram sentir medo do ataque de animais e também de 

pessoas estranhas na rua. Por fim, após análise dos dados provenientes da 

EBIA, identificou-se que 69,9% dos responsáveis pelas crianças e 

adolescentes se encontravam em situação de IA, não possuindo portanto 

alimento em quantidade e qualidade suficientes para consumo. Estes 

resultados demonstram a necessidade de se trabalhar a consciência do público 

de estudo, de modo a se construir sujeitos mais críticos e autônomos, 

conhecedores de seus direitos e deveres enquanto cidadãos, principalmente no 

que se refere à alimentação e nutrição. A Educação Alimentar e Nutricional, 

neste caso, pode ser estratégia eficaz, juntamente com sua ação integrada 



com gestores locais para que políticas e programas sejam criadas com base 

nos princípios do DHAA para a transformação da presente realidade. 
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A alimentação saudável na infância é fator determinante para o crescimento e 

desenvolvimento adequados, bem como para a prevenção de doenças em 

todas as fases da vida. Para a adoção de uma alimentação saudável, 

recomenda-se priorizar alimentos in natura, minimamente processados e 

preparações culinárias em detrimento aos produtos ultraprocessados prontos 

para o consumo. Dessa forma, este projeto visou promover a alimentação 

saudável na infância, em especial ao público vinculado a uma unidade de 

educação infantil de uma Instituição Federal de Ensino Superior de Minas 

Gerais. As atividades de extensão compreenderam avaliações antropométricas 

das crianças no início e ao final do ano letivo de 2018; confecção de um mural 

abordando o tema promoção da alimentação saudável e contendo sugestões 

de receitas e, também, orientações para redução do desperdício de alimentos; 

revisão do livro de receitas executadas em sala de aula, como parte dos 

conteúdos de ciências; elaboração de fichas técnicas de preparo dos 



alimentos, detalhando os per capitas e as porções para cada sala, de acordo 

com a faixa etária; revisão do Manual de Boas Práticas; capacitação de 

colaboradores e manipuladores de alimentos; realização de oficinas culinárias 

com as crianças, pais e/ou responsáveis e colaboradores da instituição. Foram 

realizadas avaliação antropométrica de todas as crianças que estavam 

frequentando regularmente a instituição. Os pais e/ou responsáveis pelas 

crianças identificadas com desvios nutricionais foram orientados a buscar 

acompanhamento nutricional em parceria com outros projetos de extensão da 

instituição. O mural foi atualizado semanalmente e exposto na entrada da 

instituição, para que os pais e/ou responsáveis visualizassem as informações 

no momento de entrada e saída dos mesmos. Foram revisadas onze 

preparações culinárias e elaboradas as respectivas fichas técnicas que foram 

disponibilizadas para a profissional responsável pela alimentação da instituição. 

Foram realizadas duas oficinas culinárias envolvendo o tema alimentação 

saudável. Conclui-se que as ações de extensão desenvolvidas no projeto são 

abrangentes e importantes para a promoção da alimentação saudável das 

crianças. A integração com os colaboradores da instituição, pais e/ou 

responsáveis pelas crianças bem como com outros projetos de extensão da 

instituição são importantes para a promoção da alimentação saudável a longo 

prazo. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - ALIMENTAÇÃO COLETIVA 

 

 

A UTILIZAÇÃO DE MÍDIAS SOCIAIS PARA A DIVULGAÇÃO DE UMA 

CAMPANHA DE SUSTENTABILIDADE NOS RESTAURANTES 

UNIVERSITÁRIOS DA UFRJ 

 

 

Renata Santos Pereira Machado (renata_nut@hotmail.com) 

Julia Medeiros Ramalho (jumramalho@hotmail.com) 

Gisele Ferreira Santos (gisele.sia.ufrj@gmail.com) 

Viviane França De Oliveira Vidal (viviane.sia.ufrj@gmail.com) 

Raquel Zacarias Dos Pilares Matos (raquelacarias@hotmail.com) 

David Ribeiro Campos (david.sia.ufrj@gmail.com) 

Carla Barbosa Batista (carlasiaufrj@gmail.com) 

Lara De Araripe De Paula Fonseca (lara.sia.ufrj@gmail.com) 

 

 

 

 

 

Introdução: Segundo a ONU (2018) 80% da poluição dos oceanos é gerada em 

terra e, em relação ao lixo plástico são 13 milhões de toneladas que levam à 

poluição marinha anualmente.Os Restaurantes Universitários (RU) são 

Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) de espaços privilegiados para 

ações de ensino, pesquisa e extensão, bem como de uma produção em larga 

escala de refeições que gera grande quantidade de resíduos diariamente. 

Atualmente, ideias e notícias são difundidas quase que instantaneamente 

através de recursos das redes sociais e, neste sentido, estas mídias podem 

contribuir com a divulgação de ações de sustentabilidade. Objetivo: O presente 

trabalho aborda os resultados da utilização das redes sociais como ferramenta 



de divulgação de campanha de sustentabilidade, visando o engajamento dos 

usuários de um restaurante universitário. Método: Os nutricionistas do Sistema 

de Alimentação da UFRJ (SIA/UFRJ), onde os Restaurantes Universitários 

(RU) estão inseridos, realizaram a Campanha “Eu faço a diferença” visando 

diminuir a utilização de copos plásticos do RU. A campanha foi iniciada no dia 

14 de março de 2019 com duração de 15 dias’. Buscou-se, com esta ação, 

conscientizar os usuários do RU sobre a importância da sustentabilidade, bem 

como estimular que cada indivíduo leve seu próprio copo no momento da 

refeição, visando reduzir a utilização de copos plásticos. Uma das estratégias 

de divulgação e conscientização utilizada foi a criação da hashtag “traga seu 

copo” (#tragaseucopo). Resultado:, o Facebook do Restaurante Universitário 

(@UFRJRU) possui 4432 seguidores, 65% mulheres e 35% homens, 

destes79,5% localizado na cidade do Rio de Janeiro. O Instagram (@ufrjru) 

possui 1159 seguidores, sendo 66% mulheres e 34% homens, onde 68% do 

total de seguidores estálocalizado na cidade do Rio de Janeiro. A primeira 

divulgação realizada para a campanha foi um vídeo institucional para a 

conscientização sobre a poluição plástica no meio ambiente, o tempo de 

degradação deste material, a estimativa de utilização de copos plásticos pelos 

estudantes no RU diariamente e ao longo da graduação. No fim do vídeo foi 

mostrada uma filmagem do entorno do RU com os resíduos gerados no 

ambiente e os usuários do RU foram chamados à ação. Essa publicação 

obteve alcance de 1.948 pessoas e 258 de envolvimentos no Facebook 

alcance de 529 contas no Instagram. Foi a terceira publicação com maior 

envolvimento no mês de março e não houve nenhum feedback negativo. As 

unidades dos Restaurantes Universitários disponibilizaram copos medidores 

para servir os usuários que aderiram à campanha. Conclusão: As redes sociais 

propiciam maior engajamento com os usuários do RU, inclusive para a 

realização de campanhas. Integrar Facebook e Instagram demonstrou ser uma 

boa estratégia para maior alcance e otimização do tempo de divulgação. A 

análise das mídias mostra que os usuários recorrem cada vez mais a estes 

recursos tanto para informação quanto para comunicação, o que pode ser 

melhor explorado pela equipe técnica. 
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Introdução: Os testes de aceitabilidade são procedimentos metodológicos 

aceitos cientificamente, destinados a avaliar a aceitação da alimentação 

oferecida aos escolares, a fim de evitar desperdícios de alimentos, financeiros 

e mão de obra e como forma de garantir a distribuição de refeições 

balanceadas nutricionalmente. Além disso, uma alimentação saudável e com 

bons índices de aceitação pelas crianças contribui para a adesão escolar, o 

desenvolvimento em sala de aula e a formação de bons hábitos alimentares. 

Objetivo: Avaliar a aceitabilidade do almoço em instituições filantrópicas de 

educação infantil. Métodos: Trata-se de um estudo transversal realizado com 

crianças de 3 a 6 anos de duas instituições filantrópicas de Aracaju, Sergipe, 

que atendem a famílias de baixa renda. Foram avaliadas a aceitabilidade do 



almoço pelo método de Pesagem Direta Individual (análise resto ingestão), 

durante três dias não consecutivos. Os cardápios foram: 1o dia) arroz, feijão, 

macarrão e carne cozida; 2o dia) arroz com cenoura, feijão, abóbora e frango 

desfiado; 3o dia) arroz, feijão, frango e abóbora). Calculou-se o índice de 

aceitação (=100 – (resto – 100/oferta)) e classificou-se como baixa aceitação 

valores <90%. Foram calculadas medidas de tendência central e frequências. 

O Teste Mann Whitney foi aplicado para comparar grupos com menor e maior 

aceitação, adotando-se valor de p<0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética da UFS (parecer no 643.499). Resultados: Do total de 175 crianças, 

52,6% eram sexo masculino, com média de idade de 55,84 meses (±10,7). A 

baixa estatura das crianças foi de 2,9% e o excesso de peso de 6,4%. A 

mediana da ingestão de alimentos no almoço foi de 215,35g. O percentual 

médio do índice de aceitabilidade foi de 84,4% (±23,6) no 1o dia, 86,2% (±23,0) 

no 2o dia e 90,6% (±17,0) no 3o dia. O percentual de crianças com índice de 

aceitabilidade <90% foi de 40,2%, 34,0% e 28,3% nos dias avaliados, 

respectivamente. A menor aceitabilidade se relacionou com menor IMC para 

idade no 1o (p=0,06) e 2o dia (p=0,003), ao passo que no 3o dia (p=0,041) 

associou-se à maior idade. Conclusão: Conclui-se que houve grande 

variabilidade na aceitação do almoço entre os pré escolares, apenas no 3° dia 

atingiu-se a recomendação (<90%). O estado nutricional e a idade foram 

fatores associados à aceitabilidade do almoço. Faz-se necessária revisão do 

cardápio e ações de educação alimentar a fim de melhorar a aceitabilidade do 

almoço nestas instituições. Apoio: CNPq/MDS-SESAN, PIBIC/UFS 
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Durante o processo de produção de refeições, as Unidades de Alimentação e 

Nutrição (UAN) podem gerar impactos negativos ao ambiente. Desta forma, 

além da manutenção da qualidade das refeições e do serviço prestado, as 

UANs possuem um importante papel para a promoção da sustentabilidade 

ambiental, devendo, portanto, adotar práticas sustentáveis desde o 

planejamento e a gestão da estrutura físico-funcional do estabelecimento até a 

gestão de resíduos. Embora as UANs possuam elevado potencial para a 

promoção da sustentabilidade ambiental, o conhecimento sobre as práticas 

atualmente adotadas é incipiente. Diante do exposto, este estudo analisou as 

ações realizadas por UANs hospitalares para a promoção da sustentabilidade 

ambiental. Todas as UANs de hospitais do município de Governador Valadares 

(n=6) foram convidadas a participar do estudo. A coleta de dados foi realizada 

online utilizando questionário composto por setenta e três questões 

estruturadas dicotômicas, agrupadas em um eixo de identificação e 

caracterização do estabelecimento e seis eixos sobre práticas de 

sustentabilidade ambiental em UAN (estrutura física; planejamento de 

cardápios; aquisição e armazenamento de insumos; preparação de refeições; 



distribuição e consumo de refeições; e gestão de resíduos). Este estudo foi 

aprovado pelo comitê de ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (CAAE no 77985117.1.0000.5147). A 

adesão das UANs às ações relacionadas à estrutura-física foi de, em média, 

41,4%, sendo as ações menos prevalentes aquelas relacionadas a edificação 

(18,8%), energia e iluminação (25%) e ventilação (38%). Aproximadamente 

94% das ações relacionadas ao planejamento de cardápio eram realizadas nas 

UANs, porém, 25% dos estabelecimentos não possuíam fichas técnicas de 

preparação de alimentos. Apenas 29,1% das ações passíveis de implantação 

durante a aquisição e a recepção de insumos eram realizadas pelas UANs, 

sendo que nenhum dos estabelecimentos utilizava alimentos da agricultura 

familiar ou orgânicos, bem como, adquiria materiais de limpeza biodegradáveis. 

Durante o preparo, a distribuição e o consumo das refeições, a adesão média 

às ações para a promoção da sustentabilidade ambiental foi 75,0%. Neste eixo, 

as ações menos prevalentes foram o aproveitamento integral dos alimentos e o 

controle de temperatura durante a distribuição de refeições, os quais eram 

realizados em 50% das UANs hospitalares avaliadas. Em relação a geração, 

coleta, armazenamento e destinação de resíduos, em média, 52,2% ações 

eram adotadas pelas UANs. Neste eixo, verificou-se que o uso de cálculos para 

o controle do resto de alimentos era realizado em 50% dos estabelecimentos e 

para o controle das sobras realizado em 25% das UANs. As ações menos 

prevalentes foram aquelas relacionadas a destinação de resíduos (25%). 

Conclui-se que as UANs dos hospitais de Governador Valadares adotam 

medidas para a promoção da sustentabilidade ambiental, porém, estas devem 

ser intensificadas, especialmente, as relacionadas a capacitação da equipe, 

estrutura física, aquisição e recepção de insumos e gestão de resíduos. 
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O setor de alimentação coletiva apresenta demanda crescente na produção de 

refeições ao longo dos anos, sendo um campo propício para geração de 

emprego. Entretanto, as condições inerentes ao processo de trabalho e as 

características estruturais das unidades produtoras de refeições podem 

comprometer a saúde do funcionário. Assim, o mapeamento dos riscos 

ocupacionais nesse setor é de extrema relevância para a adequação de 

problemas. O objetivo desse trabalho foi avaliar o ambiente laboral e o estilo de 

vida adotado por funcionários de um restaurante institucional para identificação 

de riscos à saúde. Trata-se de um estudo transversal, realizado em uma 

unidade produtora de refeições vinculada a uma instituição de ensino superior 

do município de Vitória - ES. Realizou-se a análise ergonômica do trabalho que 

consiste na caracterização dos postos de trabalho e identificação de riscos 

ocupacionais segundo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho 

e Emprego. Para tal, foram realizadas visitas técnicas que consistiram da 



observação e registro das características do ambiente de trabalho, da postura, 

das atividades realizadas e dos riscos oferecidos pelas mesmas. Os 

funcionários foram convidados e, após consentimento, responderam a um 

questionário para caracterização sociodemográfica, de estilo de vida e de 

saúde. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal do Espírito Santo sob o número 

859.500/2014.  Foi possível perceber a presença de ruídos excessivos; 

temperaturas, ventilação e iluminação inadequadas; exposição à agentes 

químicos (produtos de limpeza), risco de acidentes, posturas e mobiliário 

inadequados, além da realização de atividades repetitivas pelos funcionários. 

Verificou-se que entre os postos de trabalho do restaurante avaliado, os 

setores de pré-preparo de vegetais, de cocção e a copa de higienização de 

utensílios de refeitório foram os que apresentaram maior número e diversidade 

de riscos laborais: ergonômicos, físicos, químicos e de acidente. Do total de 62 

funcionários que responderam ao questionário, a idade média + DP foi de 37,9 

± 9,26 anos e 85,4% (n=53) eram do sexo feminino. Quanto ao estilo de vida, 

72,6% (n=45) relataram não praticar atividade física, 46,8% (n=29) consumiam 

bebida alcóolica e 24,2% eram fumantes (n=15). Além disso, 71,0% (n=44) 

relataram sentir dor associada ao trabalho. Dessa forma, nota-se que o 

ambiente laboral do restaurante institucional avaliado apresenta diferentes tipos 

de riscos que poderão comprometer a saúde do trabalhador, sendo necessário 

e urgente a adoção de medidas corretivas e preventivas para a adequação da 

situação. Somado a isso, o estímulo à adoção de um estilo de vida saudável 

deverá ser contemplado nas ações de promoção da saúde para esse público. 
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Introdução: O aumento da demanda pela alimentação fora do lar tem 

sobrecarregado os serviços de alimentação e nutrição propiciando situações de 

insegurança alimentar que, em muitos casos, pode conduzir à surtos de 

Doenças Veiculadas por Alimentos. Diante da prevalência e consequências 

dessas doenças faz-se necessária a garantia da qualidade microbiológica, com 

cumprimento das boas práticas de fabricação. Uma das formas de limitar o 

crescimento microbiano é por meio do monitorando do tempo em que o 

alimento se encontra à uma determinada temperatura, ou seja, pelo controle do 

binômio tempo/temperatura.  

Objetivo: Analisar a adequação do binômio tempo/temperatura de preparações 

prontas para consumo à espera para serem servidas, em um restaurante 

universitário. 

Método: Foram aferidas as temperaturas de preparações frias e quentes em 

seis dias de abril e seis dias de julho, respectivamente, em duas unidades de 

um restaurante universitário. As aferições aconteceram durante o 

armazenamento e a espera para a distribuição do almoço. A primeira aferição 



de cada preparação ocorreu imediatamente após o preparo e armazenamento 

no equipamento de destino, com sucessivas aferições a cada hora.  

Resultados: Foram avaliadas 35 preparações quentes e 18 frias (seis saladas 

de folhosos, seis saladas de legumes crus e seis saladas de legumes cozidos). 

Das saladas cruas (folhosos e legumes), 41,7% estavam adequadas para 

consumo em relação à temperatura, pois estavam abaixo de 21°C. Em 

compensação, quando se analisou a relação tempo/temperatura, nenhuma 

delas esteve adequada, uma vez que a média de tempo de armazenamento foi 

de 4 horas e 45 minutos, e a legislação preconiza o máximo de 2 horas, 

quando a temperatura do alimento for menor que 21°C, mas acima de 10°C. 

Diante disso, verificou-se que a maior parte das saladas cruas (58,3%), 

principalmente  folhosos (83,0%), e todas as saladas cozidas estavam 

impróprias para consumo. Entre as preparações quentes, 65,7% estiveram 

acima de 60°C, respeitando o binômio tempo/temperatura pois foram 

armazenadas e consumidas em um tempo inferior a 6 horas. O restante das 

preparações (34,3%) estiveram abaixo de 60°C e não respeitaram o binômio 

tempo/temperatura, pois foram armazenadas por mais de uma hora. Todas as 

preparações de feijão, seguidas de 83,0% das de arroz branco e integral, 

apresentaram as maiores adequações de tempo/temperatura. Em 

contrapartida, todas as opções vegetarianas e 60,0% das guarnições foram as 

que menos respeitaram o binômio tempo/temperatura, estando inadequadas 

para consumo.  

Conclusões: As preparações analisadas estiveram, em grande parte, 

inadequadas, o que indica a necessidade de adoção de medidas para maior 

controle do binômio tempo/temperatura, garantindo a segurança alimentar dos 

comensais. 
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Introdução: as unidades de alimentação e nutrição apresentam considerável 

volume de resíduos sólidos, devido sua grande produção de refeições. 

Contudo, ações de sustentabilidade não são atividades prioritárias nesses 

espaços. Objetivo: quantificar e analisar a geração e o destino de resíduos 

sólidos orgânicos e inorgânicos produzidos no Restaurante Popular Dom 

Mauro Bastos no município de Belo Horizonte, Minas Gerais. Métodos: trata-se 

de um estudo transversal e descritivo, realizado no Restaurante Popular Dom 

Mauro Bastos, situado no município de Belo Horizonte - Minas Gerais, que 

oferece em média 1800 almoços/dia. Os dados foram coletados nos meses de 

maio e junho de 2017, totalizando 29 dias. Todos os resíduos foram 

identificados e pesados separadamente pelos próprios colaboradores. Para a 

pesagem utilizou-se uma balança plataforma mecânica, marca Balmak com 

capacidade de 500kg e sensibilidade de 0,2 kg. Foram pesados os resíduos 

inorgânicos provenientes dos setores de açougue, refeitório, almoxarifado, 



higienização de utensílios e da cozinha. Resíduos reciclados derivados das 

embalagens plásticas e caixas de papelão, garrafas plásticas e caixas de 

madeiras de hortifrutis. Resíduos orgânicos oriundos dos setores de 

higienização de folhosos, higienização de badejas e talheres, sendo 

descontado e anotado à parte os pesos das cascas de frutas e ossos presentes 

no resto ingesta, higienização de utensílios, preparo de salada, preparo de 

ovos e o óleo encaminhado para reciclagem. Os dados coletados foram 

tabulados no software Microsoft Excel® e verificados pesos, percentuais, 

médias e desvio padrão. Resultados: durante o período avaliado a unidade 

gerou um total de 8464,14 kg de resíduos sólidos, dos quais foram compostos 

por 7,2% de resíduos inorgânicos; 70,7% de resíduos orgânicos e 22,1% de 

resíduos reciclados. Do total de lixo inorgânico produzido os maiores volumes 

gerados são provenientes dos setores de almoxarifado e cozinha 

representando 30,0% (6,3±4,0) e 21,4% (4,51±3,6), respectivamente, composto 

por guardanapos, papel toalha, colheres, luvas e máscaras descartáveis que 

não são reciclados. Quanto aos resíduos orgânicos que são encaminhados 

para a compostagem os maiores volumes produzidos são 57,1% (117,8±37,5) 

e 22,5% (46,5±19,8) originados dos setores de higienização de bandejas e 

talheres, higienização de utensílios, sendo constituído por alimentos deixados 

nas bandejas pelos clientes, sobras sujas do balcão de distribuição, limpeza de 

utensílios e caldeirões industriais. Conclusão: Mesmo diante do volume de 

resíduos sólidos gerados pela unidade, observou-se que são realizadas 

importantes ações sustentáveis, bem como medidas de monitoramento e 

acompanhamento de indicadores diários para controlar o volume de resíduos 

produzidos. Entretanto, outros esforços tornam-se necessários para a 

construção de processos ainda mais eficientes do ponto de vista sustentável, 

como: indicação no processo licitatório de produtos com embalagens primárias 

adequadas ao volume de refeição produzida e sustentáveis, aquisição de 

produtos orgânicos, treinamentos periódicos para colaboradores sobre práticas 

ambientais sustentáveis. Diante disso, destaca a importância do papel do 

nutricionista e técnicos em nutrição nos serviços de alimentação e nutrição, 

para além dos controles de qualidade e segurança dos alimentos. Sendo 

promotores de práticas ambientalmente sustentáveis, visando a proteção e 

redução de impactos ambientais causados principalmente por resíduos sólidos 

não reciclados. 
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Introdução: Na nutrição hospitalar, é primordial a garantia da qualidade 

higienicossanitária dos alimentos ofertados. O controle de temperatura é uma 

das principais etapas no monitoramento para o controle da qualidade no 

serviço de nutrição hospitalar em todos os processos desde a produção até a 

distribuição das refeições ao paciente. As aferições das temperaturas devem 

ser realizadas tanto no alimento quanto nos equipamentos a fim de prevenir 

riscos de contaminação microbiológica. Conforme preconizado em legislação 

na Portaria SES-RS nº 78/2009 da Secretaria de Saúde do Estado do Rio 

Grande do Sul, os alimentos preparados e conservados a quente deve ser 

superior a 60°C, enquanto que para os alimentos resfriados consta apenas o 

registro de que armazenamento deve ser sob refrigeração e inferior a 5ºC.  

Objetivo: Avaliar as temperaturas dos alimentos quentes e dos equipamentos 

utilizados na conservação das temperaturas em todos os processos de 

distribuição da refeição almoço e jantar, das preparações quentes do Serviço 

de Nutrição e Dietética de uma hospital universitário no sul do Brasil. 



Métodos: O procedimento foi realizado de segunda a sexta-feira, nos turnos 

manhã e tarde, no período de abril a junho de 2018. O controle das 

temperaturas dos equipamentos foi  feito por meio da análise do termostato de 

cada equipamento e dos alimentos por meio de aferição com termômetro digital 

infravermelho Incontem Scantemp ST-600. Para a etapa de avaliação no 

alimento, a aferição se divide em quatro etapas: 1) após ser servido na 

centralização; 2) ao chegar na copa, antes do reaquecimento; 3) após o 

reaquecimento e; 4) ao fim da distribuição aos pacientes. Nas copas, utiliza-se 

uma estação fixa de aquecimento e resfriamento simultâneo na qual é 

acoplado o carro térmico que possui capacidade de 30 bandejas. 

Resultados: No período investigado foram realizadas 26 aferições num total de 

13 copas. A média das temperaturas dos alimentos nas etapas 1(52,4º C no 

almoço e 47,4ºC  no jantar) e 2 (40,2ºC no almoço e 37,5ºC no jantar)  foi de 

38±1,2ºC para alimentos quentes. Após o reaquecimento e resfriamento (etapa 

3), com tempo de 20 minutos para térmicos descartáveis e 30 minutos para 

térmicos de porcelana, as temperaturas resultaram em (62,6ºC no almoço e 

63,6ºC no jantar) 61,6±4,34ºC para alimentos quentes. Por sua vez estudos 

apontaram que os dados coletados com termômetro de infravermelho divergem 

das temperaturas com termômetro do tipo espeto, sendo esse um possível 

viés.  

Conclusão: Conforme a Portaria SES-RS nº 78/2009, as temperaturas dos 

alimentos distribuídos aos pacientes apresentaram nas etapas 1 e 2 

apresentaram  índices de inadequação. Possíveis falhas em pontos críticos do 

processo estão sendo avaliadas, como a temperatura do alimento entregue na 

centralização, o tempo de exposição dos alimentos por tempo maior que 30 

minutos em temperatura ambiente e a variabilidade de temperatura de 

aquecimento dos equipamentos. Faz-se necessário a identificação e medidas 

corretivas das falhas nos pontos críticos do processo de distribuição a fim de 

garantir a qualidade em todos os processos de distribuição dos alimentos 

entregue ao paciente visando contribuir com a recuperação e a manutenção da 

saúde. 
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Introdução: As hortaliças e frutas são constituídas, em sua maioria, por partes 

comestíveis e não comestíveis. Estas últimas geralmente são descartadas, 

gerando desperdício de alimentos e trazendo para Unidades de Alimentação e 

Nutrição um aumento de custos e aquisição de gêneros acima do realmente 

necessário. O desperdício pode ser detectado no pré-preparo dos alimentos, e 

o fator de correção (FC) é um dos instrumentos para sua verificação. Este 

índice pode sofrer influência de vários fatores, sejam eles questões 

psicológicas ou nível de treinamento dos manipuladores, alterações no ritmo da 

unidade e qualidade e eficiência dos equipamentos e utensílios utilizados na 

preparação da salada. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo a 

determinação dos fatores de correção de frutas e hortaliças ofertadas no 

Restaurante Universitário da Universidade Federal de Sergipe (UFS), e 

compará-los com a literatura existente. Métodos: Para realizar o estudo, foram 

coletadas informações de peso (kg) dos 15 tipos de hortifrútis utilizados no 

Restaurante Universitário da UFS por uma semana a cada mês, durante um 

ano, devido à repetição semanal do cardápio de salada e sobremesas da 

unidade, e à disponibilidade da UAN para colaboração com a coleta dos dados.  



Foram obtidos os pesos brutos (PB) totais diários de cada gênero e ao longo 

do dia, durante a produção, após a higienização e pré-preparo de cada item, 

foram separadas as partes não comestíveis de todas as hortaliças para 

pesagem, obtendo-se assim o peso líquido (PL) por diferença. A partir dos 

dados de PB e PL foi calculado o fator de correção de cada item da salada 

segundo Ornellas (2007). Resultados: Entre as frutas, o abacaxi obteve fatores 

de correção mais altos em relação à literatura, enquanto a laranja e a manga 

se assemelharam ao padrão utilizado. Entre as hortaliças, pôde-se perceber 

que na manipulação da alface há um desperdício acima do esperado, 

caracterizado por altas perdas quando se compara com a literatura. Em 

contraponto, o pepino e a cebola apresentaram valores favoráveis à UAN, 

menores em relação à literatura. Já o repolho, a acelga, a couve e o tomate 

encontraram-se na média esperada. Quanto aos legumes, a beterraba se 

mostra adequadamente manipulada, sendo um ponto positivo para a UAN, em 

contradição à cenoura, que não apresentou resultados satisfatórios, 

possivelmente devido à UAN não dispor de máquinas descascadoras, sendo as 

aparas feitas com o auxílio de facas. Uma alternativa para reduzir o desperdício 

observado seria realizar um treinamento específico com as colaboradoras, visto 

que este método de redução de fator de correção se mostrou efetivo em estudo 

realizado por Novello et. al (2008), o que poderia refletir positivamente sobre a 

questão dos altos FC obtidos ao longo desse período de observação. 

Conclusão: Foram encontrados fatores de correção em acordo ou não com a 

literatura para todas as classes de vegetais avaliadas. Tal achado sugere a 

necessidade de ajustes em relação ao pré-preparo destes alimentos, 

verificando-se em qual ou quais etapas do processo podem ser otimizadas. 
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Na contemporaneidade, observa-se mudanças nos hábitos alimentares, 

estresse e uma transição demográfica, que geram consequências como 

aumento na prevalência de doenças crônicas não transmissíveis. Essas 

doenças necessitam de um tratamento medicamentoso eficiente e um plano 

alimentar que se adeque às restrições alimentares de cada caso para evitar 

possíveis complicações e melhoria na qualidade de vida. O objetivo do trabalho 

foi desenvolver 3 preparações, sendo elas: 1 salgada, 1 “doce” e 1 líquida, 

acessíveis e saborosas, para um indivíduo com diversas patologias 

associadas. A atividade foi desenvolvida na disciplina Técnica Dietética II do 

curso de Nutrição na Universidade Federal de Viçosa (UFV). O público alvo 

dessa atividade foi um paciente celíaco, em hemodiálise, diabético, hipertenso 



e com colesterol elevado, que necessita de um plano alimentar visando a 

promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida. Os pratos foram 

pesquisados, adaptados e preparados por um grupo de estudantes que tiveram 

como critérios serem saborosos e atenderem às necessidades do paciente em 

questão. As preparações escolhidas foram: 1 - Torta de Grão de Bico com 

Legumes, 2 - Creme de Manga com Coco e 3 - Suchá de Melancia e Hortelã. 

Para cada preparação, elaboraram-se as fichas técnicas de preparo, que 

continham: per capita, peso bruto, medida caseira, custo, fator de correção e 

composição nutricional. As preparações foram testadas e posteriormente 

executadas para avaliação. A avaliação foi feita por uma banca composta por 

professores e nutricionistas do departamento de Nutrição e Saúde da UFV, e 

consistiu em uma apresentação sobre a escolha de cada preparação e 

ingredientes utilizados, seguida por degustação. A banca conferiu notas aos 

atributos sensoriais (gosto, textura, temperatura, cor e impressão global) e 

outros parâmetros (aparência da refeição, adequação ao paciente, fichas 

técnicas, técnicas dietéticas utilizadas; apresentação), utilizando uma escala 

hedônica estruturada de 5 pontos, na qual 5 corresponde a “gostei muito” e 1 

corresponde a “desgostei muito”. Obtiveram-se as seguintes médias como 

resultados dos avaliadores a respeito dos atributos sensoriais: Preparação 

salgada: gosto: 5, textura: 5; Temperatura: 3,67; Cor: 5; Impressão global: 5. 

Preparação “doce”: gosto: 4,33; textura: 4,33; temperatura: 4,67; cor: 4; 

impressão global: 4. Preparação líquida: gosto: 5; textura: 5; temperatura: 5; 

cor: 5; impressão global: 5. Por fim, as médias finais das preparações foram:  

salgada 4,73, doce: 4,26 e líquida 5. Outros parâmetros também foram 

avaliados e obtiveram as seguintes médias: aparência da refeição: 5; 

adequação ao paciente: 4,67; fichas técnicas das preparações: 4,67; técnicas 

dietéticas utilizadas: 4,67; apresentação/explicação oral: 5, logo, a média final 

obtida foi de 4,8. Todos os quesitos avaliados receberam notas, aproximadas, 

entre o gostei muito (5) e gostei (4). Os resultados sugerem que as 

preparações são adequadas e saborosas, sendo assim, atendem às diversas 

restrições alimentares, podendo contribuir para a qualidade de vida de  

pacientes com restrições alimentares. 
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Introdução 

No âmbito das Ciências Sociais a alimentação encontrou um campo profícuo 

devido a seus atributos simbólicos e às formas pelas quais culturas e grupos 

sociais distintos atribuem significados às diferentes etapas que permitem a 

transformação da natureza em cultura ou do alimento em comida. Comer, 

como já mostraram os antropólogos, não se restringe ao ato biológico de se 

nutrir, mas remete à sociabilidade, às trocas sociais, aos vínculos com as 

origens culturais e geográficas, ao status, às identidades e à memória. 

Estudos recentes têm destacado a importância das tradições culinárias na 

construção de memórias gustativas e olfativas, ou seja, na construção de um 

habitus alimentar que configura o gosto e o paladar e serve como referência na 

ativação de lembranças sobre o passado familiar, sobre os produtos 

locais/regionais e sobre os lugares pelos quais os indivíduos circulam.  



Partindo dessas considerações, o objetivo deste trabalho é analisar dados de 

uma pesquisa financiada pela FAPEMIG sobre trajetórias migracionais de 

famílias rurais da Zona da Mata Mineira, destacando-se aspectos da 

alimentação que são mencionados como ausentes durante o período de 

deslocamento geográfico. 

  

Metodologia 

Foram aplicados 68 questionários e entrevistas com jovens e famílias rurais 

que apresentam trajetórias migratórias em três gerações. A pesquisa de campo 

ocorreu na Zona da Mata Mineira. As idades variaram entre 18 e 65 anos, 

sendo a maioria mulheres, 57%. 

  

Resultados 

Foram identificadas 21 etnovariedades de plantas alimentares distribuídas 

entre: grãos, frutas, verduras e legumes. Já os alimentos de origem animal 

foram 6: carnes, queijos e ovos. 

A comida preparada no fogão a lenha era composta por ingredientes da 

atividade agrícola e do trabalho familiar. A gordura de porco, o feijão, o angu, e 

as verduras, compunham o que se convencionou chamar de “mistura”, que são 

os alimentos de maior relevância para os hábitos alimentares do grupo 

pesquisado. 

Denominados pelos entrevistados como “coisas da roça”, estes alimentos 

encontram-se associados ao saudável, ao fresco e ao natural. Colher a couve 

na hora do almoço ou “pegar a fruta direto do pé” são considerados por eles 

hábitos ligados à identidade rural. 

As narrativas destacam o poder do sabor em reavivar a memória. A cachaça e 

o frango com quiabo são capazes transporta-los para os interiores das Minas 

Gerais. Ao migrarem para as cidades eles buscam, minimamente, manter estes 

hábitos por serem parte do sistema sociocultural, mas também como um 

componente da memória afetiva. 

Quando possível, levam consigo produtos de origem rural e procuram adaptar 

a alimentação segundo as possibilidades de acesso. Mesclam a tradição ao 

cenário encontrado. Já aqueles que são impossibilitados de cozinhar devido à 



rotina de trabalho buscam pratos que relembrem suas origens, como o virado 

paulistana e o sarapatel. 

 

Conclusão 

A alimentação está intimamente relacionada com a cultura, classe social e às 

tradições familiares. A dimensão simbólica da alimentação amplia a discussão 

para além de seu caráter biológico/nutricional e permite analisar a herança 

alimentar, a memória gustativa evocada nos movimentos migratórios. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - ALIMENTAÇÃO COLETIVA 

 

 

AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DE CARDÁPIOS EM 

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS EM BELO 

HORIZONTE E CONTAGEM, MINAS GERAIS. 

 

 

Rebeca Braz Felipe (rebecab.felipe@gmail.com) 

Izabella Ferreira Gomes Carneiro Brom (izabellabrom@gmail.com) 

Juliana Caixeta De Oliveira Penna (jucaixetaoliveira@gmail.com) 

Pâmella Rodrigues Saldanha Pereira (pamella.rodrigues.bh@gmail.com) 

Rafaella Cristina Dias Da Silva (rafaellac87@gmail.com) 

Maria Marta Amâncio Amorim (martamorim@hotmail.com) 

Daniela Almeida Amaral (dan.amaral@gmail.com) 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO E OBJETIVO:  

Nos últimos anos a proporção de idosos cresce mais que outras faixas etárias, 

situação denominada transição demográfica.  Observando o crescente 

aumento do número de idosos, o surgimento de doenças crônicas, este 

trabalho tem como objetivo analisar a composição nutricional dos cardápios de 

instituições de longa permanência para idosos públicas de Belo Horizonte e 

Contagem, Minas Gerais. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 



Trata-se de um estudo de campo experimental, de natureza quantitativa, 

descritivo e exploratório. 

Foram avaliadas oito ILPI´s públicas, localizadas em Belo Horizonte e 

Contagem cujo critério de inclusão foi o aceite do administrador, atendendo um 

total de 316 idosos, homens e mulheres, com grau de dependência I e II. 

Considerou-se a presença ou não de nutricionistas na instituição. Foram 

coletados, durante visita técnica, cinco cardápios diários por instituição, 

totalizando 40, excluindo-se os dias festivos, no período de março a abril de 

2018, sendo todos compostos por seis refeições diárias, sendo: café da manhã, 

colação/lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Nesse 

critério, os cardápios contemplam 211 idosos. 

A coleta de dados foi realizada empregando formulário elaborado, registrando a 

quantidade per capita dos alimentos servidos e a respectiva medida caseira, 

pesados em balança digital. O software utilizado para cálculo da composição 

nutricional foi o Dietbox®, utilizando as informações das tabelas Philippi e 

Unicamp.  Foram quantificados o valor energético total, carboidratos, proteínas, 

lipídios, fibras, vitamina A, C, D, cálcio, magnésio, ferro e zinco. 

 

RESULTADOS: 

Constatou-se que, das oito instituições, em apenas três há nutricionista 

presente. Em relação ao valor energético total, 25% das instituições atingiram a 

recomendação de 1873 kcal para mulheres e 2054 kcal para homens. 

Observou-se adequação para os seguintes nutrientes: proteínas em 100% das 

instituições, carboidratos, em 50%; lipídios, 75%, fibras, em 37,5%; vitamina A, 

87,5%; vitamina C, 100%; vitamina D, 12,5%; cálcio, 0%; magnésio, 12,5%; 

ferro, 75%; zinco, 12,5%. 

 

DISCUSSÃO: 

A baixa frequência de nutricionistas em instituições também foi verificada em 

outros estudos. A presença do nutricionista visa garantir o acompanhamento 

individual do idoso, monitorar a segurança no armazenamento, preparo e 

distribuição dos alimentos, de acordo com o estabelecido pela ANVISA, na 

Resolução Diretiva Colegiada (RDC) número 216. 



A oferta energética insuficiente reforça a necessidade do nutricionista nas 

instituições. Resultados similares foram encontrados em vários estudos. O 

consumo energético inadequado é preditor de vários fatores relevantes de 

morbimortalidade em idosos. A distribuição dos macronutrientes é bem 

irregular. Apenas os valores de proteínas atingiram a adequação, sendo maior 

parte dos carboidratos simples e gorduras saturadas. Quanto às fibras, o baixo 

percentual de adequação deve considerar a funcionalidade mastigatória e de 

deglutição. 

A oferta adequada das vitaminas A e C é corroborada em estudo realizado em 

Belo Horizonte/MG. A vitamina D apresentou baixa oferta, situação encontrada 

mundialmente. A baixa oferta de cálcio e magnésio, ferro e zinco são 

encontradas em vários estudos. 

 

CONCLUSÃO:  

Tais resultados retratam a situação precária encontrada nos cardápios destas 

instituições, evidenciando a necessidade da presença do nutricionista. 
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INTRODUÇÃO:  

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) visa suplementar a 

alimentação do aluno para melhorar suas condições nutricionais e sua 

capacidade de aprendizagem, além de formar bons hábitos alimentares. 

 

OBJETIVO:  

Avaliar a adequação da composição nutricional dos cardápios em relação ao 

PNAE e a aceitabilidade das preparações oferecidas em uma escola da rede 

Municipal de São José do Calçado - ES. 

 

MÉTODOS:  

Avaliou-se a alimentação escolar durante cinco dias consecutivos, o almoço foi 

escolhido como a refeição “padrão”e a quantidade de alimentos consumida 

pelos alunos foi obtida através da pesagem direta. 



Para análise da composição química das refeições, adotou-se a Tabela de 

Composição Nutricional dos Alimentos Consumidos no Brasil da Pesquisa de 

Orçamentos Familiares. Foi realizada análise de energia, 

macronutrientes(carboidrato, proteína e lipídio), micronutrientes (vitamina A e 

C, cálcio, ferro, magnésio e zinco) e fibras dos cardápios, utilizando o peso da 

porção dos alimentos para o cálculo.  

Os valores obtidos foram, comparados aos de referência estabelecidos pelo 

PNAE, de modo a suprir no mínimo 20% das necessidades diárias dos 

escolares, referente a uma refeição para alunos com idade entre 6 a 10 anos.A 

pesquisa de aceitabilidade foi realizada com os alunos cujos pais assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando a participação do 

aluno no estudo. 

Para avaliação da aceitabilidade do cardápio, foi aplicada uma escala hedônica 

facial de cinco pontos, na qual os alunos deveriam marcar a opção que mais 

representasse sua opinião em relação a alimentação servida na escola. 

Foi realizada análise descritiva dos dados da composição nutricional dos 

cardápios. Na avaliação de aceitabilidade foram calculadas as frequências de 

cada nota e atribuído um termo hedônico apropriado para cada expressão 

facial. Foi utilizado o software Microsoft Excel 2007 para os cálculos. 

 

RESULTADOS: 

O cardápio disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação, o qual foi 

planejado por uma nutricionista, não foi executado na escola nos dias de 

avaliação.  

Observou-se que a quantidade de energia, carboidrato, proteína, ferro e zinco 

ultrapassaram o recomendado pelo programa. A oferta de lipídios e fibras 

oferecidos no cardápio atingiu, aproximadamente, 70% do valor recomendado 

pelo PNAE. O magnésio ficou próximo de 100% de adequação. As quantidades 

de vitamina A, vitamina C e cálcio estavam muito abaixo do recomendado pela 

legislação.   

O índice de aceitabilidade das refeições oferecidas realizado com 63 crianças 

foi de 75%, somando a porcentagem de alunos que gostaram e adoraram as 

refeições. 

 



CONCLUSÃO 

A alimentação oferecida na escola avaliada não estava adequada para a 

maioria dos requerimentos nutricionais estabelecidos pelo PNAE e a 

aceitabilidade das refeições apresentou índice inferior ao parâmetro 

estabelecido pela legislação brasileira, o que evidencia a necessidade do 

acompanhamento sistemático da alimentação que é oferecida na escola para 

que as preparações servidas se tornem mais atrativas e possa garantir 

quantidades adequadas de nutrientes para o crescimento e desenvolvimento 

dos alunos. 
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A metodologia da Análise da Qualidade Nutricional e Sensorial de preparações 

aponta os principais pontos de controle da preparação para garantir a 

qualidade nutricional e sensorial, além das possibilidades de análise do teor de 

sal das preparações. O Guia Alimentar Para a População Brasileira indica que 

em carnes vermelhas, assim como outros alimentos, deve-se utilizar menores 

teores possíveis de sal, uma vez que o consumo excessivo de sal é um dos 

principais fatores de risco para a ocorrência de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis. O objetivo desse trabalho foi de avaliar a qualidade nutricional 

e sensorial e do teor de sódio das preparações de carnes grelhadas em um 

restaurante. Trata-se de um estudo transversal, realizado num restaurante 

comercial no município de Ouro Preto/MG e por meio de um roteiro, avaliou-se 

as etapas de recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, montagem, 

distribuição e sobras das preparações de carne bovina, suína, frango e peixes 

grelhados, além da análise do teor de sódio pelo método de fotometria de 

chama de 9 amostras de cada tipo de carne pesquisado. As etapas de 

recebimento e preparo das carnes bovina, suína, de frango e de peixe, 



apresentaram 50% dos critérios atendidos. Na etapa de armazenamento e 

distribuição todos os critérios foram atendidos. Na etapa de pré-preparo, 60% 

dos critérios foram atendidos. Na etapa de montagem 30% dos critérios foram 

atendidos para as carnes bovina, suína, de frango, enquanto, nessa mesma 

etapa, 60% dos critérios foram atendidos para a carne de peixe. Na etapa de 

montagem 42,86% dos critérios foram atendidos. Quinze amostras 

apresentaram teor de sódio acima de 920 mg, teor de sódio máximo para as 

preparações de almoço e jantar, segundo o Guia de Boas Práticas Nutricionais 

Para Restaurante Coletivos, sendo três de peixe, cinco de frango, seis de carne 

suína e uma de carne bovina, compondo 41,66 % do total de amostras 

avaliadas. Na elaboração da descrição dos perigos nutricionais e sensoriais 

das preparações proteicas, percebe-se que a maioria dos itens analisados 

atenderam as especificações da metodologia aplicada. Conclui-se que, mesmo 

que o aspecto sensorial relacionado ao sabor da carne não seja um ponto 

negativo de avaliação pelos clientes, é necessário rever o per capita do sal 

utilizado no pré-preparo das carnes e paralelamente treinar os funcionários 

objetivando a padronização do processo operacional na etapa de pré-preparo, 

garantindo assim uma qualidade nutricional das preparações. 
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Introdução 

O crescimento e desenvolvimento da população mundial têm colaborado para 

que as pessoas façam as principais refeições fora de casa, com consequente 

aumento na procura de estabelecimentos comerciais ou institucionais que 

forneçam alimentação coletiva. À medida que há aumento na produção de 

alimentos, há também maior geração de resíduos sólidos. Na cadeia de 

produção da alimentação coletiva há geração de resíduos, e quando essa 

produção não é controlada ocorre o desperdício de alimentos e de recursos 

naturais.  

 

Objetivo 

Avaliar as boas práticas ambientais em uma unidade de alimentação e 

nutrição. 

 



Materiais e Métodos 

Foi conduzido estudo transversal de período de junho de 2018 a outubro de 

2018 em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) localizada em Vitória-

ES. Realizou-se contato prévio com a UAN para autorização do 

desenvolvimento da pesquisa. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal do Espírito Santo, sob 

número CAAE: 89342218.7.0000.5060. Foi aplicada a lista de verificação de 

boas práticas ambientais para serviços de alimentação baseada no estudo de  

Colares et al. 2018. A mesma era dividida em quatro blocos: Bloco Resíduos 

(60 itens); Bloco Água  (16 itens); Bloco Energia (15 itens) e, Bloco 

Documentação (23 itens) – Documentação. Cada item avaliado foi classificado 

como adequado, inadequado e não se aplica. A partir das informações 

coletadas foram calculados os percentuais de adequação geral (de toda a lista) 

e por blocos de itens avaliados.  

 

Resultados 

Dos itens presentes na lista, foram avaliados 100 itens aplicáveis e a UAN 

obteve 49% de adequação. Na avaliação por bloco, o de Resíduos Sólidos 

obteve 56,3% de adequação. Entre as inadequações observadas neste bloco 

destacam-se a ausência de ficha técnica de preparações, de aproveitamento 

integral dos alimentos, de controle de temperatura das áreas de recepção de 

gêneros e preparo, de educação ambiental com colaboradores, além de existir 

uma mesma entrada e saída de lixo e matéria prima.  

 

No bloco Água foi registrado o menor percentual de adequação (8,3%) entre 

todos blocos avaliados. Dentre as inadequações observadas destacaram-se: 

ausência de controle da quantidade de água utilizada em procedimentos de 

higienização e enxague de equipamentos e superfícies; ausência de 

capacitação e educação ambiental dos colaboradores sobre o uso racional de 

água e controle de desperdício de materiais de limpeza e o reaproveitamento 

de água e; ausência de procedimentos para permitir o reaproveitamento da 

água. 

 



Quanto ao Bloco Energia, observou-se 16,7% de adequação e foram 

registradas inadequações como ausência de capacitação e educação 

ambiental dos colaboradores para uso racional de energia. O Bloco de 

Documentação apresentou 20,83% de adequação. As inadequações 

registradas no presente bloco foi ausência de programa de gestão integrada e 

sustentável dos resíduos gerados no processo produtivo de refeições e de 

Procedimentos Operacionais Padronizados de manutenção dos equipamentos 

envolvidos no processo produtivo de refeições. 

 

Conclusão 

A UAN avaliada apresentou baixa adequação quanto as boas práticas 

ambientais sendo necessária intervenção promover mudança nos processos de 

produção e ação dos colaboradores da unidade. 
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Introdução: O setor de panificação é um mercado em ascensão com 

faturamento anual aproximado de R$ 20 bilhões. Paralelamente a este avanço, 

as padarias apresentam envolvimento crescente em surtos de doenças 

transmitidas por alimentos. Portanto, para garantir que tais produtos sejam 

preparados de forma adequada, sem colocar em risco a saúde do consumidor, 

devem ser adotadas as Boas Práticas de Fabricação (BPF). Objetivo: Avaliar, 

através de um roteiro de inspeção, a aplicação das Boas Práticas de 

Fabricação em padarias da região central de Viçosa - MG. Metodologia: 

Elaborou-se um roteiro de inspeção, baseado na RDC 275, que foi aplicado 

nas sete padarias participantes do estudo, as quais foram avaliadas e 

classificadas em relação às condições higiênico-sanitárias e físico-funcionais, 

de acordo com esta legislação. Resultados: Nenhuma das padarias avaliadas 

apresentou condições higiênico-sanitárias e físico-funcionais satisfatórias, 

sendo quatro classificadas no grupo 2 (regular) e três classificadas no grupo 3 

(insatisfatório).  Ademais, os itens avaliados com cerca de 70% de adequação 

foram relacionados à edificação e às instalações de cozinha e despensas; 

controle de pragas; ventilação e climatização. Já os referentes às instalações 

sanitárias e vestiários para os manipuladores, lavatórios na área de produção e 

higienização do ambiente obtiveram cerca de 40% de adequação, aos critérios 



exigidos na RDC 275. Todas as padarias apresentaram abastecimento de água 

oriundo da rede pública. Quanto à iluminação e instalação elétrica, higiene e 

saúde dos manipuladores, higienização dos equipamentos, móveis e utensílios 

os critérios avaliados alcançaram 60% de adequação. Conclusão: Diante das 

determinações da legislação vigente, a maioria das padarias da região central 

de Viçosa-MG apresentam-se em condições físico-funcionais aquém das 

exigências das legislações, colocando em risco a saúde dos consumidores. As 

BPF devem ser executadas efetivamente para melhora da qualidade dos 

produtos comercializados e das condições de trabalho dos funcionários. Além 

disso, esse estudo ratifica a importância do aperfeiçoamento das ações de 

controle sanitário, buscando adequação à legislação vigente. 
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Introdução: Condições ambientais adequadas devem ser consideradas na 

concepção de serviços de alimentação, visando melhor realização das 

atividades, conforto do trabalhador e menor custo humano. Objetivo: Avaliar as 

características dos trabalhadores e as condições ambientais de trabalho em 

restaurantes comerciais de Alegre. Método: Foi realizado estudo transversal de 

caráter descritivo em cinco restaurantes, por meio da caracterização dos 

trabalhadores em relação à idade, sexo, estatura e altura do cotovelo e de 

avaliação das condições de trabalho relacionadas à altura das superfícies de 

trabalho e altura do cotovelo dos trabalhadores, utilizando fita métrica não 

extensível, e medição dos níveis de ruídos e iluminação, utilizando 

decibelímetro e luxímetro, com posterior análise descritiva. O estudo foi 

submetido ao CEP/CCS/UFES, sob o CAAE 31449614.1.0000.5060. 

Resultados: O total de 13 trabalhadores participaram do estudo, com a média 

de idade de 31,9 ± 5,7 anos, sendo 23% do sexo masculino e 77% do sexo 

feminino. De acordo com Matos (2000), para realização de trabalho manual, é 

necessário que a bancada esteja de 10 a 15 cm abaixo do cotovelo. Para 

61,5% dos funcionários a altura bancada estava inadequada. A diferença da 

altura da bancada em relação ao cotovelo dos trabalhadores variou de -2,3 cm 

a 16 cm. A inadequação da altura das bancadas pode causar prejuízos à 



postura e agravos à coluna vertebral, com queixas de dores. O limite de 

tolerância para ruído contínuo e intermitente, segundo NR15/TEM (1999), é 

85dB por 08h. As medições feitas durante 60 segundos registraram valores 

abaixo deste limite, não obstante, sugere-se o registro ao longo da jornada de 

trabalho. Durante a coleta de dados, os ruídos, eram provenientes de exaustor, 

liquidificador, extrator de suco, rádios ligados e conversas entre os 

trabalhadores. Os valores de nível de iluminação foram medidos, comparados 

e classificados de acordo com recomendação ABERC (2003), que preconiza o 

mínimo de 220 lux em áreas de processamento. Nos restaurantes estudados, 

40% das áreas de preparo e 60% de pré-preparo possuíam o nível de 

iluminação abaixo do preconizado, devido a insuficientes fontes de luz natural e 

artificial. Conclusão: Os restaurantes estudados apresentaram condições 

ambientais e ergonômicas que podem interferir no bem-estar e na saúde dos 

trabalhadores. Sugere-se a adoção de estratégias de ajuste da altura das 

superfícies de trabalho à estatura dos trabalhadores, vigilância em relação aos 

níveis de ruídos e aumento dos níveis de luminosidade nas cozinhas, para que 

sejam registradas condições mais confortáveis e menos deletérias aos 

funcionários. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS 

(ABERC). Manual ABERC de práticas de elaboração e serviço de refeições 

para coletividade. 8ªed. São Paulo: ABERC, 2003, 288p. 

MATOS, C.H.; PROENÇA, R.P.C. Condições de trabalho e estado nutricional 

de operadores do setor de alimentação coletiva: um estudo de caso. Rev.Nutr., 

Campinas, v.16, n.4, p.493-502, out./dez.2003. 

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO. Normas regulamentadoras de segurança e 

saúde no trabalho. NR 15 - Atividades e operações Insalubres, 1999. 

Disponível em: http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/05/mtb/15.htm  
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Introdução: As Unidades de Alimentação e Nutrição Escolares (UANEs) tem 

como função principal a oferta de refeições seguras, adequadas do ponto de 

vista nutricional, em quantidade e higiênico-sanitárias. Ademais a Segurança 

Alimentar e Nutricional para coletividade torna-se ainda mais importante 

quando se refere ao Programa de Alimentação Escolar pois, os clientes são 

alunos de escolas públicas e entidades filantrópicas, considerados grupos 

potencialmente vulneráveis, principalmente socioeconomicamente. Objetivo: 

Avaliar as condições física e sanitária em Unidades de Alimentação e Nutrição 

de escolas e creches do município de Viçosa- MG, a fim de contribuir com a 

melhoria da condição física e higiênico-sanitária das cozinhas. Metodologia: 

Consiste em um estudo transversal, em que foram realizadas visitas técnicas 

por nutricionista à 3 UANEs de escolas ou creches sorteadas de acordo com a 

localização no município (bairro central, periferia e zona rural). Foi utilizado o 

aplicativo com as ferramentas para as Boas Práticas na Alimentação Escolar 

desenvolvido pelo Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CECANE UFRGS) e pelo 

Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade 

Federal de São Paulo (CECANE UNIFESP). Onde preencheu-se a lista de 

verificação do aplicativo e ao final do preenchimento gerou-se um relatório, que 



forneceu a classificação geral do risco sanitário da cozinha da escola 

separados por blocos. Foi feito também o retorno dos dados para as escolas e 

Secretaria de Educação e realizadas correções possíveis. Resultados: Na 

escola 1 encontrou-se as seguintes porcentagens de adequação por blocos: 

Edifícios e Instalações da Área de Preparo de Alimentos, 51,65%; 

Equipamentos para Temperatura Controlada, 41,18%; Manipuladores, 76,92%; 

Recebimento,100%; Processos e Produções, 65,03%; Higienização Ambiental, 

84,21%. Com isso o risco sanitário desta escola foi de 68,50%, classificado 

como risco sanitário regular. A escola 2 foi: Edifícios e Instalações da Área de 

Preparo de Alimentos, 72,53%; Equipamentos para Temperatura Controlada, 

81,82%; Manipuladores, 84,62%; Recebimento,100%; Processos e Produções, 

92,31%; Higienização Ambiental, 100%. Com isso, o risco sanitário desta 

escola foi de 88,37%, sendo risco sanitário baixo. Já na escola 3 foi: Edifícios e 

Instalações da Área de Preparo de Alimentos, 67,03%; Equipamentos para 

Temperatura Controlada, 41,18%; Manipuladores, 61,59%; 

Recebimento,100%; Processos e Produções, 93,15%; Higienização Ambiental, 

100%. Com isso o risco sanitário desta escola foi de 76,21%, sendo risco 

sanitário baixo. Tem-se uma média do percentual final igual a 77,69%, sendo 

classificada como risco sanitário baixo. Pode se concluir que essas escolas 

analisadas estão bem próximo do que a legislação recomenda. E por ter 

sorteado escolas de acordo com a localização, pode nos indicar como estão a 

realidade das escolas deste município. Sendo assim, algumas medidas 

corretivas tornam-se importantes para a melhoria das condições físicas e 

higiênico-sanitárias nas UANEs do município, como: reformas estruturais, 

instalação de telas milimétricas nas janelas, aquisição de termômetros e de 

balcões térmicos e outras. Além disso, é importante ressaltar a necessidade de 

desenvolvimento de um instrumento avaliador de boas práticas de fabricação 

em UANE que leve em conta as características peculiares que estes locais 

apresentam. 
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O aumento da procura e crescente oferta de alimentos produzidos fora do 

domicílio tornou o número de casos de doenças transmitidas por alimentos 

mais freqüentes, visto que a alimentação preparada em Unidades Produtoras 

de Refeições (UPRs) não acata as Boas Práticas de Fabricação (BPF), 

colocando em risco a saúde dos comensais. Ao avaliar as condições higiênico-

sanitárias dessas unidades é possível constatar a não conformidade em que se 

faz necessário intervir. O presente projeto objetivou avaliar as condições 

higiênico-sanitárias de UPRs comerciais em municípios do interior de Minas 

Gerais. Trata-se de um estudo transversal realizado em restaurantes, bares e 

lanchonetes comerciais, cadastrados no festival gastronômico realizado em 

2018 pelo Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas, que compreende treze 

cidades (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). Em cada UPR 

participante foi aplicado in loco um check list contendo 99 questões, divididas 



em seis blocos temáticos: instalações da área de preparo de alimentos; 

equipamentos para temperatura controlada; manipuladores; recebimento; 

processos e produções; higienização ambiental; elaborado com base nas 

resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  As UPRs foram 

classificadas em situação de risco sanitário muito alto (0-25%), alto (26-50%), 

regular (51-75%), baixo (76-90%) ou muito baixo (91-100%), com auxílio do 

software “Ferramentas para as Boas Práticas na Alimentação Escolar”, versão 

1.0, 2012. Os proprietários dos estabelecimentos assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

da Faculdade Santa Rita pelo parecer: 99388918.8.0000.8122. Foram 

excluídos quatro estabelecimentos, cujos proprietários não consentiram 

participação no estudo, totalizando 45 UPRs avaliadas, das quais 22,22% 

foram classificadas em risco sanitário muito alto, 48,89% em risco alto, 22,22% 

em risco regular e 6,67% em risco baixo. O percentual de adequação dos itens 

pesquisados variou de 6,09% a 79,85%. Considerando os critérios específicos 

avaliados, 48,89% das UPRs foram classificadas em risco alto e 42,22% em 

risco regular quanto às instalações da área de preparo de alimentos. O bloco 

temático equipamentos para temperatura controlada apresentou 28,89% das 

UPRs em situação de risco muito alto, 33,33% em risco alto e 20,00% regular. 

Para os manipuladores, 37,78% estavam em risco muito alto, enquanto 20,00% 

em risco alto e 20,00% regular. O recebimento foi o critério que apresentou 

melhores resultados: 57,78% das UPRs estavam em risco muito baixo; 

enquanto o bloco processos e produções apresentou os resultados mais 

preocupantes:  a maioria (77,78%) das UPRs apresentaram  risco sanitário 

muito alto e 11,11% risco sanitário alto. Por fim, 54,55% estavam em risco 

muito alto e 29,55% em risco alto na higienização ambiental. Os resultados 

demonstraram a necessidade de melhorias nas condições higiênico-sanitários 

de forma a assegurar os critérios de qualidade estabelecidos pelas legislações, 

uma vez que foram detectadas deficiências em todos os aspectos avaliados. 

Ressalta-se a necessidade do Manual de BPF e dos Procedimentos 

Operacionais Padronizados, além de treinamentos aos manipuladores com 

supervisão das atividades realizadas, evidenciando a importância do 

nutricionista na garantia da segurança alimentar. 
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A higiene na produção de alimentos é um fator significativo para prevenção de 

Doenças de Origem Alimentar (DOAs). O cuidado com a alimentação de 

escolares se faz necessário, pois as crianças são mais susceptíveis às DOAs, 

justificando o estudo. O objetivo deste trabalho foi avaliar as condições 

higiênico-sanitárias em cantinas escolares da educação infantil e creches 

públicas do município de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. Trata-se de um 

estudo transversal e observacional realizado durante os anos de 2017 e 2018 

em todas as escolas da educação infantil e creches municipais localizadas na 

zona urbana de Conselheiro Lafaiete. Foi aplicado in loco um check list 

contendo 99 questões divididas em seis blocos temáticos: condições higiênico-



sanitárias dos edifícios e instalações da área de preparo de alimentos; 

equipamentos para temperatura controlada; manipuladores; recebimento; 

processos e produções; higienização ambiental; disponibilizado pelo software 

“Ferramentas para as Boas Práticas na Alimentação Escolar”, versão 1.0, 

2012, proposto pelo Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar 

(CECANE) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). As 

cantinas foram classificadas pelo próprio software em situação de risco 

sanitário muito alto (0-25%), alto (26-50%), regular (51-75%), baixo (76-90%) 

ou muito baixo (91-100%). Para realização da pesquisa foi encaminhada uma 

carta de autorização para o Secretário de Educação do município. Os diretores 

das escolas e creches assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade 

Santa Rita (FASAR), mediante parecer número 74014117.5.0000.8122. Os 

resultados demonstraram que das seis escolas da educação infantil avaliadas, 

todas (100%) foram classificadas com um risco sanitário regular, sendo que o 

percentual de adequação dos itens pesquisados variou de 66,10% a 75%. 

Considerando os critérios específicos avaliados, 66,67% das escolas 

apresentaram-se regulares quanto à higienização ambiental, enquanto 33,33% 

das escolas apresentaram risco alto. Das oito creches avaliadas, 75% foram 

classificadas em risco sanitário alto e 25% foram classificadas em risco 

sanitário regular. Observou-se que a pontuação geral das creches públicas 

variou de 44,17% a 68,52%, ou seja, todas as creches avaliadas tiveram 

porcentagens abaixo de 75% indicando que há risco sanitário. Os resultados 

mais preocupantes foram em relação ao bloco temático de processos e 

produções, que apresentou 87,5% das creches em situação de alto risco 

sanitário e 12,5% das creches em situação de risco sanitário regular. O bloco 

temático de equipamentos para temperatura controlada apresentou 25% das 

creches em situação de risco sanitário muito alto, 62,5% das creches em 

situação de alto risco sanitário e 12,5% das creches em situação de baixo risco 

sanitário. Conclui-se que há uma grande necessidade de se dar maior atenção 

às condições higiênico-sanitárias nas cantinas das escolas da educação infantil 

e creches, tendo em vista que todas apresentaram pontuação abaixo da 

porcentagem preconizada pela legislação sanitária, podendo assim colocar a 

saúde das crianças em risco. Os resultados demonstram a necessidade de 

medidas corretivas, bem como a capacitação dos manipuladores. A presença 

do nutricionista é indispensável para assegurar a segurança alimentar das 

merendas servidas nas escolas e creches municipais. 
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Introdução: O objetivo da alimentação escolar é sanar parcialmente as 

necessidades nutricionais dos alunos, proporcionando maior permanência na 

escola, melhorar capacidade de aprendizagem e estimular hábitos alimentares 

mais adequados. Objetivo: Trata-se de um estudo transversal cujo objetivo foi 

avaliar as refeições servidas aos alunos do tempo parcial em escola rural com 

relação as necessidades preconizadas pelo Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE). Métodos: As preparações foram individualmente pesadas em 

triplicata e com auxilio de uma balança portátil com peso máximo de 5 kg, com 

unidade de 1g. Foram coletados dados de 8 cardápios em dias alternados  que 

foram oferecidos com mais frequência. A análise da alimentação escolar foi 

realizada para energia (Kcal), carboidratos (g), proteínas (g), lipídios (g), fibras 

(g), vitamina A (µg), vitamina C (mg), Ca (mg), Fe (mg), Mg (mg) e Zn(mg). Os 

resultados foram avaliados segundo os valores preconizados pelo PNAE para 

atendimento de 20% das necessidades nutricionais. As preparações que 

envolveram mais de um grupo de alimentos foram desmembradas e seus 

ingredientes analisados. Foi utilizado o software Excel (2008) para elaboração 

e análise do banco de dados e o software AVANUTRI para avaliação dos 



cardápios. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos da Universidade Federal de Viçosa, sob o n° de parecer 778.653. 

Resultados: Pode-se observar que a quantidade de energia (kcal) para faixa 

etária de 4-5 anos e 6-10 anos se encontrou adequada para 50% dos 

cardápios, quando confrontados com o que é preconizado para atendimento de 

20% das necessidades do PNAE, para o estudante do tempo parcial. Para os 

macronutrientes (carboidratos, proteínas, lipídios), o carboidrato e a proteína 

encontraram-se adequados para 50% dos cardápios para faixa etária de 4-5 

anos e 37,5% para faixa etária de 6-10 anos e o lipídio atingiu adequação em 

37,5% dos cardápios para faixa etária de 4-5 anos e 25% para faixa etária de 

6-10 anos. Para as fibras, analisou-se que 50% dos cardápios para faixa etária 

de 4-5 anos e 25% para faixa etária de 6-10 anos estão adequados de acordo 

com as recomendações do PNAE (20%) para período parcial. Analisando os 

micronutrientes, observou-se que a vitamina A atingiu adequação do PNAE em 

50% e a vitamina C em 62,5% dos cardápios tanto para as faixas etárias de 4-5 

quanto para 6-10 anos. Com relação aos minerais, o cálcio obteve 0% e o ferro 

87,5% de adequação dos cardápios analisados tanto para faixa etária de 4-5 

anos quanto para 6-10 anos. O magnésio atingiu 75% de adequação dos 

cardápios para faixa etária de 4-5 anos e 87,5% para faixa de 6-10 anos e para 

o zinco 75% dos cardápios analisados para faixa de 4-5 anos e 37,5% para 

faixa de 6-10 anos estão adequados. Conclusão: Ao analisar a alimentação 

escolar oferecida aos alunos do tempo parcial, pôde-se observar que é 

necessária melhorias quanto ao oferecimento de macro, micronutrientes, fibra e 

energia, uma vez que os valores fornecidos não atingiram o preconizado pelo 

PNAE. 
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No ano de 2017, foram notificados 441 surtos e 6.559 doentes por doenças 

transmitidas por alimentos (DTA) (MS, 2018). A contaminação pode ocorrer 

durante todo o processo de manipulação dos alimentos. Um dos fatores 

imprescindíveis para inibição e/ou proliferação de microrganismos é o controle 

da temperatura dos alimentos (MAZALLI, 2010 apud DALPUBEL et al., 2012). 

 

Esse estudo analisou a temperatura do balcão e das preparações durante a 

distribuição em um restaurante comercial do tipo self-service da cidade de 

Muriaé-MG. 

 

As aferições das temperaturas foram realizadas no período de maio a setembro 

de 2018, em um restaurante comercial, durante seis dias consecutivos, em três 

momentos diferentes: início, metade e final da distribuição; Utilizando-se 

termômetro espeto digital marca Multi-Thermometer®. 



 Como critérios de exclusão foram utilizados: preparações que cessaram 

antes das três aferições do dia e preparações que não foram servidas no 

mínimo três dias na semana da coleta.  

Os dados obtidos foram comparados com a Portaria CVS 5/2013 (SÃO 

PAULO, 2013).  

Após a análise dos dados, foram pontuadas e entregues medidas 

corretivas/melhorias para o responsável pelo estabelecimento.  

Aguardado o prazo de duas semanas, foram realizadas novas aferições das 

temperaturas, conforme metodologia utilizada anteriormente. 

 

A temperatura média dos alimentos servidos frios avaliados durante a 1ª coleta 

variou de 13 a 19,6°C; e de 11,5 a 17,4°C na 2ª coleta; ambos superiores ao 

limite de 10°C.  

A temperatura média dos alimentos servidos quentes variou de 37,6 a 68,1°C 

durante a 1ª coleta, sendo que 60% das preparações apresentaram 

temperatura inferior à 60ºC. Na 2ª coleta, variaram de 38,9 a 63ºC, sendo que 

57% estavam em não conformidade com a legislação.  

A temperatura média do balcão térmico quente apresentou-se inadequada, 

inferior a 80°C, nos dois períodos de coleta. Já a temperatura média do balcão 

frio foi inferior a 10°C nos dois períodos de coleta, conforme recomendado pela 

legislação.   

 

As temperaturas médias de distribuição de todas as preparações frias e mais 

da metade das preparações quentes avaliadas apresentaram-se inadequadas, 

pode-se notar pequenas melhorias na temperatura da segunda coleta. Por falta 

de adequação de todas medidas corretivas/melhorias sugeridas ao local, não 

foi possível observar melhores resultados, o que representa riscos de 

contaminação microbiológica, podendo acarretar surtos de origem alimentar. 
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Uma Unidade de Alimentação e Nutrição tem como objetivo o fornecimento de 

uma refeição equilibrada nutricionalmente, que tenha um bom nível de 

sanidade, e que seja adequada ao usuário. Para o bom funcionamento da 

unidade, todos os processos e etapas devem ser bem planejados. Uma dessas 

etapas consiste na programação do número de refeições a serem oferecidas, 

sendo esta etapa de fundamental importância para que não haja sobras de 

alimentos e nem perdas financeiras, tal planejamento deve ser realizado pelo 

nutricionista responsável. Este estudo teve como objetivo avaliar 

quantitativamente o índice de desperdício em duas unidades de alimentação 

universitárias em uma cidade de Minas Gerais. Foi analisado o planejamento 

das refeições em relação ao que foi distribuído utilizando para a coleta de 

dados os formulários para controle das refeições. Os formulários continham 

informações sobre o cardápio, porção, tipo de recipiente, orientação técnica e 

número de refeições. Os dados foram coletados totalizando quatro meses, 

tempo correspondente ao período letivo da universidade. Verificou-se que nos 

dois restaurantes analisados ocorreram grandes sobras de alimentos durante 

todo o período estudado, variando entre 60% a 80% do que foi produzido, 

sendo necessário reavaliar o planejamento e com o acompanhamento correto 



das fichas de controle, incluindo o per capita e modo de preparo, evitando 

assim o desperdício de alimentos consequentemente os recursos financeiros 

investidos na produção das refeições. Apesar de neste estudo não ter sido 

avaliado as sobras limpas, os resultados apresentados do planejamento e 

distribuição das refeições mostraram uma grande variação, o que contribui para 

o aumento do desperdício. A avaliação diária das sobras pode indicar falhas no 

porcionamento, planejamento e qualidade da refeição servida. Esta avaliação 

deve ser diária e incluir, não apenas as sobras limpas como também a de resto 

ingestão, e, relacioná-las ao número de refeições servidas. Diante dos 

resultados obtidos, foram propostas sugestões, como: melhora no processo de 

planejamento do cardápio proposto e também das refeições, bem como um 

acompanhamento correto das fichas de controle, visando à redução do 

desperdício. 
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Resto é definido como a quantidade de alimento devolvido no prato ou bandeja 

pelos clientes. É um indicativo de desperdício no restaurante, pois o alimento 

foi servido, mas não consumido. Já o termo desperdício embute o conceito de 

prejuízo e deve ser uma constante preocupação dos administradores das 

unidades. O desperdício de alimentos afeta ainda a sustentabilidade dos 

sistemas alimentares, reduz a disponibilidade de alimentos locais e globais, 

eleva os preços dos alimentos aos consumidores, comprometendo seu estado 

nutricional, além de ser prejudicial para o meio ambiente. Assim, a prevenção 

do desperdício de alimentos é fundamental para que os indivíduos tenham 

acesso a uma alimentação adequada e segura. Com isso, o objetivo deste 

estudo foi avaliar o resto-ingesta de um restaurante corporativo em Lavras/MG, 

e realizar a conscientização dos comensais com relação ao desperdício de 

alimentos. O projeto foi realizado em duas fases, sendo primeiramente 

recolhido, durante cinco dias, todo alimento desprezado no período do almoço 

e jantar, onde este foi pesado para cálculo do resto-ingesta usando a seguinte 



fórmula: RI per capita (g) = peso do resto (g)/ número total de refeições 

servidas. Em seguida, foi calculado o total de alimentos desperdiçados durante 

o período avaliado, o valor final obtido foi convertido no número de pessoas 

que poderiam ter sido alimentadas considerando consumo médio de 600 g por 

indivíduo em uma refeição. Posteriormente, cartazes e displays foram afixados 

nas mesas e ao redor da UAN como estratégia de educação alimentar 

alertando contra o desperdício e incitando quantas pessoas poderiam ter sido 

alimentadas com o desperdício. Na segunda fase do projeto, após uma 

semana da campanha de conscientização, foi realizada novamente a pesagem 

do resto-ingesta e distribuição de cartazes contendo o antes e o depois da 

quantidade de pessoas que poderiam ter sido alimentadas com o resto-ingesta 

encontrado. Na primeira etapa, o resto-ingesta per capita apresentou-se entre 

10,89 a 16,02 g, com uma média de 13,49 g. Segundo os valores de referência 

o resto ingesta aceitável é de 15 a 45 g. Contabilizando o total de 100 kg de 

alimentos desperdiçados na UAN, encontrou-se um total de 167 pessoas que 

poderiam ter sido alimentadas com o desperdício antes da campanha de 

conscientização. Após a campanha, observou-se um resto-ingesta per capita 

entre 11,49 a 16,57 g e média de 14,33 g, sendo 173, o número indivíduos que 

poderiam ser alimentados com o desperdício. O resto-ingesta é um método 

eficaz no controle contra o desperdício alimentar e para verificar a satisfação 

do cliente. Entretanto, no presente estudo, não apresentou efeito positivo com 

relação à quantidade de alimentos desprezados, esse resultado pode ter 

ocorrido devido ao fato de que a campanha de conscientização deveria ter sido 

realizada por um período maior. Ademais, durante a intervenção, a UAN estava 

em processo de reinauguração, fato que interferiu na visibilidade dos cartazes 

e displays. Uma nova ação deve ser implantada considerando as falhas 

ocorridas no primeiro momento para que se tenha uma avaliação mais 

fidedigna. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - ALIMENTAÇÃO COLETIVA 

 

 

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE COLABORADORES DE UM HOTEL 

CONVENTION – CURITIBA/PR 

 

 

Andrea Pissatto Peres (andrea@linhalivre.com.br) 

Tatiana Bering (tatianabering@yahoo.com.br) 

Paulo Rogério Melo Rodrigues (prmr84@gmail.com) 

Elissy Purciliana (elissypurciliana@hotmail.com) 

 

 

 

 

 

Introdução: Em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), o cardápio 

oferecido deve priorizar a saúde dos seus usuários produzindo refeições 

nutricionalmente equilibradas auxiliando no desenvolvimento de hábitos 

alimentares saudáveis. Objetivo: Realizar avaliação nutricional de 

colaboradores de um Hotel Convention em Curitiba/PR que realizam suas 

refeições no local. Métodos: A UAN citada fornece um sistema de distribuição 

self-service total e os participantes responderam um questionário sobre o 

consumo alimentar do almoço, autopercepção de ganho de peso após iniciar o 

trabalho no Hotel e sobre hábitos alimentares, tais como, repetir a refeição. 

Durante 7 dias corridos, o cardápio foi analisado quantitativamente para 

comparar com a recomendação calórica preconizada pelo Programa de 

Alimentação do Trabalhador (PAT). Por fim, foram coletados dados 

antropométricos: peso e circunferência abdominal. Para cálculo do Índice de 

Massa Corporal (IMC), utilizou-se destes dados e da altura referida pelo 

colaborador. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro Universitário Autônomo do Brasil. Resultados: Foram avaliados 50 



funcionários, sendo 56% do gênero feminino, com idade média de 38 anos e 

34% trabalhavam no local há mais de dez anos. Por meio do questionário, 

observou-se que 70% dos entrevistados relatou ganho de peso de 5 a 10 kg 

após o ingresso na empresa, 58% consumiam os doces ofertados no almoço e 

17% respondeu que tem o costume de se servir mais de uma vez a mesma 

refeição. Analisando a composição do cardápio, o valor calórico estava de 

acordo com as recomendações preconizadas pelo PAT de até 1,200 Kcal no 

almoço. Porém, deve-se levar em consideração que o sistema distribuição é 

self-service total, colocando autonomia na quantidade das porções colocadas 

em seus pratos. Além disso, a UAN localiza-se em um Hotel Convention, onde 

realiza também eventos gastronômicos. As sobras limpas destes eventos são 

destinadas ao refeitório dos colaboradores que tem acesso a preparações de 

alta densidade energética, tais como: pizza, sanduíche e grande variedade de 

sobremesas. Durante a pesquisa, foi observado que os colaboradores realizam 

suas refeições e, logo em seguida, das sobras limpas dos eventos. Avaliando o 

IMC, verificou-se que 54% dos participantes tinham sobrepeso e 16% 

obesidade grau I. Já os valores de circunferência abdominal estavam acima do 

recomendado pela Organização Mundial da Saúde em 82% das mulheres 

avaliadas. Conclusão: Em virtude dos resultados observados, conclui-se que 

ações em educação alimentar e nutricional aos colaboradores são necessárias 

e podem ser realizadas pelo nutricionista responsável técnico da referida UAN. 

É importante também, planejar de forma mais responsável o destino dos 

alimentos não consumidos nos eventos deste Hotel a fim de proteger a saúde 

de seus colaboradores. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - ALIMENTAÇÃO COLETIVA 

 

 

CAPACITAÇÃO SOBRE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE 

ALIMENTOS PARA COMERCIANTES DA 89ª SEMANA DO FAZENDEIRO 

 

 

Luciana Figueiredo Dos Santos (lucianafigueiredo77@hotmail.com) 

Maria Inês Dantas Bastiani (inesbastiani61@gmail.com) 

Fatima Ladeira Mendes Duarte (fmduarte@ufv.br) 

Luiza Fernandes Oliveira Batista (lufeoli@live.com) 

Thiago Barboza Salvador (thbsalvador@gmail.com) 

Yasmin Soares Magalhães (yasmin.magalhaes@ufv.br) 

Giovana Almeida (giovanaramosalmeida@gmail.com) 

Larissa Souza Ferreira (lari.souzaf@hotmail.com) 

Laise Carolina De Freitas Moreira (lfreitasmoreira@gmail.com) 

Juliana Farias De Novaes (julianafnovaes@yahoo.com.br) 

 

 

 

 

 

A Semana do Fazendeiro é um dos maiores e mais tradicionais eventos de 

extensão realizado pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Este reúne 

produtores, empresários rurais e familiares, além de atrair expressivo número 

de visitantes. Com isso, muitos comerciantes trabalham em quiosques com o 

objetivo de comercializar alimentos ao longo da semana em uma praça de 

alimentação. O intenso fluxo de pessoas proporciona uma maior preocupação 

com a higiene, o armazenamento e a conservação dos alimentos a serem 

oferecidos, a fim de evitar as Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs). 



Estas são causadas por agentes biológicos, químicos e físicos, e ocorrem pela 

manipulação errônea dos alimentos, que podem ser evitadas com a aplicação 

das Boas Práticas de Fabricação (BPF), conforme preconizado pela ANVISA. 

O objetivo desse estudo foi realizar a capacitação sobre BPF de alimentos para 

os comerciantes dos quiosques na 89ª Semana do Fazendeiro. A capacitação 

foi realizada de maneira expositiva para os comerciantes de alimentos, de 

acordo com a legislação vigente da ANVISA, no Departamento de Nutrição e 

Saúde (DNS) da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Ela foi conduzida 

pelos integrantes do Programa de Educação Tutorial em Nutrição (PET-NUT) e 

por duas nutricionistas do DNS. O grupo de comerciantes foi dividido em 

veteranos e novatos. Para os veteranos, em um primeiro momento, foi 

realizada uma dinâmica com objetivo de se apresentarem e aumentar a 

integração do grupo. Em segundo momento, foram entregues e discutidos 

alguns resultados sobre os principais erros obtidos no evento anterior. No 

terceiro momento, foi proposta outra dinâmica com o objetivo de avaliar a 

capacidade dos comerciantes de transmitir e receber informações. 

Posteriormente, iniciou-se a capacitação sobre BPF ministrada pelos 

integrantes do PETNUT/UFV, de acordo com a Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC) 43 de 2015. Em outra sala, ocorreu simultaneamente a 

capacitação para os comerciantes novatos. Nesta última, os comerciantes 

apresentaram-se e mencionaram o quiosque e o produto que comercializavam. 

Posteriormente, foi proposta uma dinâmica que explorou a capacidade de 

liderança. Em seguida, deu-se início a capacitação sobre BPF, realizada com 

uma linguagem clara. Terminada as capacitações, os veteranos e novatos 

reuniram-se para ouvirem juntos informações sobre a aplicação do Check List 

durante o evento pela Empresa Júnior de Nutrição (EmpNut). Também 

receberam uma fiscal da Vigilância Sanitária que falou sobre a importância de 

oferecer alimentos seguros aos clientes e, após esse momento, o coordenador 

do projeto InterAção/UFV explicou como ocorreria a separação do lixo e coleta 

do mesmo no evento. Para finalizar, os comerciantes tiveram suas dúvidas 

sanadas pelos facilitadores e também pelo assessor da Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura da UFV. Os comerciantes veteranos tiveram ciência sobre 

seu percentual de adequação no evento anterior, relembraram e sanaram 

dúvidas sobre as BPF. Os feirantes novatos aprenderam sobre a manipulação 

correta dos alimentos, além de compreenderem melhor sobre o modo de 

funcionamento dos quiosques durante a semana do evento. Conclui-se que é 

fundamental a capacitação para comerciantes novatos e veteranos para maior 



conhecimento sobre as BPF, visando a produção de alimentos seguros para os 

consumidores. 
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Esta pesquisa tem por objetivo uma análise do estado da arte do conceito de 

comida de rua, considerando os seus usos práticos no cotidiano, seu uso 

acadêmico e pelas instituições públicas, em leis e regulamentações. Vendida 

em locais públicos e marcada por grandes variedades de produtos, multiplicam-

se também os seus significados, o que torna polissemico o conceito. Em 

seguida, a pesquisa se desdobra para a investigação etnográfica dos sentidos 

e usos das noções de comida de rua por meio de entrevistas e observações 

das interações das situações de comida de rua, notadamente os cafés da 

manhã em paradas de ônibus, as marmitas de almoço, os ambulantes nas 

portas de escolas e faculdades. A etnografia se caracteriza como um método 

de pesquisa qualitativa que propicia a interpretação de relações e interações 

sociais, como é o caso das práticas de produção e de consumo de comida de 



rua. A partir da percepção do uso variado do conceito em artigos acadêmicos e 

instituições públicas, buscamos verificar as semelhanças e diferenças dos 

sentidos constitutivos do termo. Por outro lado, o trabalho de campo destacado 

pela pesquisa etnográfica pretende interpretar as concepções produzidas pelos 

sujeitos sociais envolvidos nas práticas de comida de rua. Os resultados desta 

pesquisa deve subsidiar reflexões e narrativas sobre os aspectos sociais, 

culturais e políticos desta prática alimentar da nossa contemporaneidade. 

Agrupados em torno de um grupo de pesquisa do curso de Gastronomia do 

UniCEUB - DF, procuramos desenvolver um banco de dados para pesquisas e 

discussões em torno das temáticas que envolvem a gastronomia e as teorias 

sociais, propiciando o auxílio às pesquisas técnicas dos trabalhos de sala de 

aula e a reflexão acadêmica sobre a relação entre comida e cultura. Ainda em 

processo de organização e de desenvolvimento, o grupo de pesquisa dispõe de 

relatórios e sistematização de dados voltados para a produção de artigos 

previstos para o segundo semestre de 2019. 
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Introdução: A regulação das compras públicas no âmbito do Programa 

Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) tem o potencial de afetar a produção local e a 

oferta de 

alimentos saudáveis nas escolas por meio da compra de gêneros da agricultura 

familiar 

(AF), contudo a complexidade do contexto brasileiro impõe desafios e 

oportunidades 



diferenciadas dos estados e municípios com diferentes características sócio 

demográficas e de gestão pública. Objetivo: O objetivo desse estudo foi 

analisar o 

perfil de compra de alimentos da AF e os documentos de Chamadas Públicas 

(CP) das 

AF nas capitais brasileiras. Método: O estudo transversal e descritivo foi 

baseado em 

dados secundários referentes aos anos de 2016 e 2017 disponíveis nos sítios 

eletrônicos 

do governo brasileiro. O estudo incluiu informações referentes ao perfil 

demográfico e 

socioeconômico das capitais, o valor do recurso repassado pelo Fundo 

Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o percentual utilizado para compras 

de 

alimentos provenientes da AF pelas capitais brasileiras, bem como os 

alimentos 

incluídos nas CP disponíveis. Os alimentos solicitados foram listados e 

posteriormente 

classificados em função do grau de processamento. Resultados: O valor médio 

utilizado na compra de gêneros da AF por meio do PNAE foi superior ao 

exigido pela 

legislação, isto é, superior a 30% da verba repassada pelo FNDE, em 12 

capitais 

brasileiras no ano de 2016. As capitais Boa Vista e Maceió utilizaram 100% do 

recurso 

repassado pelo FNDE, enquanto Rio de Janeiro e Recife não utilizaram 

nenhum recurso 

com a AF. A análise apontou que as capitais situadas no maior quartil de Índice 

de 

 



Desenvolvimento Humano (IDH) e de recursos repassados pelo FNDE 

encontram-se no 

grupo que utilizou menos de 30% do recurso para a compra de gêneros da AF 

(p=0.005; 

p=0.023, respectivamente). Todas as capitais da região norte utilizaram acima 

de 30% 

do recurso com a compra de alimentos da AF em 2016, e as demais regiões do 

país 

menos de 30%. Foram encontrados apenas editais de três capitais de CP para 

a compra 

da AF, onde os gêneros in natura estiveram majoritariamente presentes. 

Conclusão: As 

capitais mais desenvolvidas e que recebem maior volume de recursos do 

FNDE são as 

que possuem mais dificuldade em cumprir os critérios mínimos estabelecidos 

na 

legislação do PNAE quanto a utilização dos recursos para AF. Ainda encontra 

disponível um número reduzido de CP ao acesso público, mas os alimentos in 

natura 

vêm sendo priorizados nos editais, aspecto que pode favorecer melhor 

qualidade na 

alimentação escolar. Os municípios de regiões metropolitanas, como é o caso 

das 

capitais possuem especificidades que podem demandar investimento adicional 

e 

diferenciado na gestão do PNAE para garantir o pleno potencial dessa política 

pública. 
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Na culinária japonesa muitos alimentos são consumidos crus, sem passar por 

tratamento térmico capaz de eliminar possíveis microrganismos patogênicos 

presentes. Com isso, esses alimentos podem oferecer risco à saúde dos 

consumidores quando não são preparados e armazenados de maneira correta, 

devido à possível ocorrência de doenças transmitidas por alimentos (DTA). 

Diante disso, o presente estudo teve como objetivo avaliar as condições 

higiênico-sanitárias em estabelecimentos que produzem comida japonesa e 

avaliar o conhecimento dos seus colaboradores sobre manipulação segura dos 

alimentos. O estudo foi realizado em março de 2018 em seis estabelecimentos 

que produzem comida japonesa, situados no município de Sete Lagoas - Minas 

Gerais. Os estabelecimentos foram nomeados por letras de A a F, sendo que 

A, B, C e E eram restaurantes especializados em comida japonesa, enquanto o 

D era um supermercado e o F uma padaria que produzem e comercializam 

esse tipo de alimento. A avaliação das boas práticas do local de produção da 

comida japonesa foi realizada por meio de um Check-list baseado na RDC nº 

216/2004. Os estabelecimentos foram classificados de acordo com os critérios 

estabelecidos no item D da RDC n° 275/2002: Adequado, quando 76 a 100% 

dos itens estavam de acordo; Adequado com restrição, quando estavam entre 



51 e 75%; e Inadequado quando houve de 0 a 50% de atendimento dos itens. 

A avaliação do conhecimento dos manipuladores foi realizada por meio de um 

questionário elaborado por MELLO et.al (2010), composto por 17 perguntas 

(sete sobre idade, escolaridade, renda mensal; oito sobre contaminação de 

alimentos e boas práticas; e duas sobre capacitação). O nível de conhecimento 

foi classificado como Deficiente se o manipulador acertou de 0 a 50%, Regular 

se acertou de 51 a 75% e Bom se acertou de 76 a 100% das perguntas. Em 

relação às condições sanitárias, apenas os estabelecimentos A, B e C foram 

classificados como Adequados, com 76,6%, 80,9% e 78,7% dos itens de 

acordo, respectivamente. Os outros estabelecimentos foram classificados como 

Adequados com restrição (D= 70,2%, E= 66% e F= 53% dos itens de acordo). 

Os principais problemas encontrados estavam relacionados aos manipuladores 

de alimentos (estabelecimentos B, E e F), as edificações e instalações 

(estabelecimentos D, E e F); e ao abastecimento de água (estabelecimentos A, 

B, C, D e F). No total, os estabelecimentos tinham 12 manipuladores de 

alimentos com idade entre 20 e 29 anos, a maioria (83,3%) possuía ensino 

médio completo e 50% recebiam até 2 salários mínimos. Todos os 

manipuladores relataram ter recebido capacitação para exercer o cargo, mas 

não receberam treinamento nos últimos seis meses. O conhecimento dos 

manipuladores foi classificado como deficiente, pois todos acertaram menos de 

50% das questões. Em relação aos temas do questionário, apenas 54,2% dos 

manipuladores responderam corretamente sobre DTA, 50% sobre 

contaminação de alimentos, 25% sobre boas práticas, 50% sobre higiene 

pessoal e 33,3% sobre higiene das mãos. Diante do exposto, pôde-se concluir 

que apenas metade dos estabelecimentos possuía condições sanitárias 

adequadas e todos os manipuladores possuíam conhecimento deficiente sobre 

manipulação segura de alimentos. 
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Introdução: Trabalhadores do setor de alimentação coletiva são 

frequentemente, submetidos ao trabalho braçal, caracterizados por uma alta 

demanda física e psicológica e baixo controle sobre o trabalho. Acredita-se que 

estas experiências contribuam para o consumo abusivo de bebida alcoólica, 

configurando-se um dos principais problemas de saúde pública no Brasil.  

Objetivo: Estimar a prevalência e os fatores associados ao consumo abusivo 

de bebidas alcoólicas entre os trabalhadores dos Restaurantes Populares de 

Belo Horizonte, Minas Gerais. 

Métodos: Estudo transversal, realizado com os trabalhadores (n=288) das 

quatro unidades dos Restaurantes Populares (RP) em funcionamento em Belo 

Horizonte (MG), de junho a julho de 2017. Foram considerados elegíveis 

trabalhadores ativos e inelegíveis as gestantes e aqueles afastados do trabalho 

no momento da coleta de dados. O consumo de bebida alcoólica foi 

considerado abusivo quando consumido cinco ou mais doses para o homem ou 



quatro ou mais doses para a mulher, em uma única ocasião, nos últimos 30 

dias, conforme o estudo Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. oram investigadas variáveis 

sociodemográficas (sexo, idade, estado civil, escolaridade e renda) condições 

de trabalho (tempo de trabalho, cargo, hora-extra, condições ambientais e 

fatores psicossociais) e condições de saúde (autoavaliação da qualidade de 

vida e estado de saúde, tabagismo). Os fatores psicossociais foram coletados 

conforme o modelo Job Stress Scale de demanda-controle (JSS). Os dados 

foram analisados pelo teste Chi-Square de Pearson (p< 0,05). 

Resultados: Participaram do estudo 214 trabalhadores (taxa de resposta = 

74,3%), sendo a maioria do sexo feminino (62,8%), sem companheiro (53,0%), 

com idade acima da mediana de 42 anos (52,1%) e que exercia  cargo de 

manipulador de alimentos (69,3%). A escala JSS revelou que 30,2% dos 

participantes, apresentavam alta demanda psicológica sob alto controle 

(trabalho ativo). Enquanto 25,6% mostravam baixa demanda sob baixo controle 

(trabalho passivo). As condições ambientais foram relatadas como precárias 

(37,2%) e razoáveis (14,9%). Com relação à saúde, 13,0% eram tabagistas e 

70% relataram boa qualidade de vida e estado de saúde. O consumo abusivo 

de bebidas alcoólicas foi prevalente em 30,7% dos trabalhadores, sendo maior 

entre homens (38,8% vs. 26,1%; p= 0,05), nos mais jovens, com idade = 42 

anos, (37,9% vs. 24,3%; p= 0,03), nos que viviam sem companheiro (37,2% vs. 

23,8%; p= 0,03) e que fumavam (59,5% vs. 26,7%; p= 0,001). No âmbito 

ocupacional, o consumo abusivo de bebida alcoólica foi maior entre aqueles 

que realizavam trabalho passivo (43,6% vs. 18,5%, p= 0,003) e de baixa 

exigência (43,6% vs. 25,9%, p= 0,047) em comparação ao trabalho ativo.  

Conclusão: A prevalência de consumo abusivo de bebidas alcoólicas na 

população estudada foi alta, principalmente entre os homens, nos mais jovens, 

tabagistas, entre aqueles que não tinham companheiro e que apresentavam 

trabalho passivo e alta exigência. O consumo abusivo de bebidas alcoólicas 

merece atenção dos empregadores e dos órgãos governamentais dado que as 

diversas alterações metabólicas e comportamentais podem causar impactos na 

saúde do indivíduo, além de gerar prejuízos sociais e econômicos significativos 

para a sociedade. 
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Introdução: A industrialização e a inserção da mulher no mercado de trabalho 

acabou por gerar um mercado de alimentação com preparações prontas ou 

semi prontas, que podem ser consumidas em casa ou fora e que, em grande 

parte das vezes, não atende corretamente às necessidades dos indivíduos. Os 

hábitos alimentares vêm sofrendo mudanças tanto na questão da qualidade 

quanto na da quantidade, pois houve um aumento excessivo no consumo de 

alimentos hipercalóricos, que unidos ao sedentarismo, tem levado grande parte 

da população a ficar acima do peso. Sendo a situação econômica, a 

urbanização e a globalização os principais fatores causadores destes novos 

consumos alimentícios Objetivo: Avaliar a composição nutricional de refeições 

prontas (marmitex) de 10 (dez) estabelecimentos em relação aos 

macronutrientes e VCT diário, quantidade de fibras e temperatura. Materiais e 

métodos: A presente pesquisa foi exploratória e qualitativa, onde foram 



analisados os marmitex comercializados na cidade de Patrocínio – MG e 

avaliados os macronutrientes (CHO, PTN E LIP), as fibras e o valor calórico 

total (VCT) diário e comparado ao preconizado pelo PAT (Programa de 

Alimentação do Trabalhador), aferida a temperatura de chegada de cada 

marmita e classificada a adequação. Resultados: Foi encontrado o valor 

calórico de 732 kcal a 2.131 kcal nos marmitex analisados. Na contagem de 

carboidratos obteve-se uma média de 150,21gr (50,07%), de proteínas uma 

média de 61,74gr(20,58%), e lipídeos a média de 34,50gr  e (25,87%), por fim 

uma média de Fibras de 20,22gr por marmita. As temperaturas encontradas 

foram mínima de 32,5°C e máxima de 54,4°C. Conclusão: pôde-se constatar o 

desequilíbrio dos cardápios analisados quanto à oferta de nutrientes e 

principalmente em relação à temperatura encontrada, alertando sobre as 

consequências que podem ser desencadeadas na saúde humana. Os valores 

ofertados de todos os nutrientes, em alguns dos marmitex analisados 

mostraram-se em desacordo com os parâmetros estabelecidos pelo PAT, 

apresentando excessos destes. Quanto às temperaturas encontradas todas se 

mostraram abaixo de 60°C, estando assim mais propensas ao crescimento de 

microrganismos nocivos à saúde. 
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O desperdício de alimentos é um quadro comumente identificado nas unidades 

produtoras de refeições, o que remete a necessidade de avaliação permanente 

para o direcionamento de intervenções. Em instituições que atendem crianças, 

a quantidade de alimento rejeitadopode indicar baixa aceitação das 

preparações ofertadas, falhas no processo de produção ou no porcionamento, 

comprometendo a ingestão de energia e nutrientes por esse público. O objetivo 

desse estudo foi avaliar o desperdício de alimentos em umainstituição de 

educação infantil. Trata-se de um estudo transversal, realizado em uma 

instituição de ensino privada que atende crianças de 0 a 6 anos, no município 

de Vitória-ES. Os dados foram coletados no período de dez dias, durante o 

turno do almoço, no setor de produção que atende crianças de 0 a 2 anos de 

idade. As preparações do diaeram previamente porcionadas por uma 

cozinheira, compondo o prato servido para as crianças, o qual foi pesado após 

pronto. Quantificou-se ainda o resto-ingestão, o total de alimentos produzidos e 

a sobra limpa. A pesagem foi feita em uma balança digital da marca Clink®, 



com capacidade máxima de 10 kg, e o peso dos recipientes vazios foi 

descontado. Calculou-se o peso da refeição distribuída por meio da subtração 

da quantidade produzida pelo peso da sobra limpa. O percentual de resto-

ingestão foi obtido dividindo-se o peso do resto-ingestão pelo peso da refeição 

distribuída e multiplicando por cem.Os dados foram armazenados e analisados 

de forma descritiva no softwareSPSS 21.0. No período de avaliação, a 

quantidade total de resto-ingestão encontrada foi de 23,95 kg, com média+DP 

de 2,39+ 0,34 kg por dia, sendo que o percentual variou de 26,0 a 54,0%. O 

peso médio da refeição ofertada para as crianças foi de 182 + 18 g. Assim, o 

resto-ingestão total seria suficiente para alimentar treze crianças atendidas no 

local. Os resultados encontrados demonstraram que o desperdício de 

alimentos foi elevado na instituição estudada, reforçando a necessidade de 

estratégias de intervenção para melhoria da situação, além do monitoramento 

constante do resto-ingestão. 
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INTRODUÇÃO: A Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) é definida como 

uma unidade de trabalho ou órgão de uma empresa que realiza atividades 

relacionadas à alimentação e à nutrição. Em uma UAN hospitalar, os serviços 

apresentados devem estar de acordo com a área física disponível, fluxogramas 

e equipamentos na qual ela se enquadra. No entanto, ocorre uma diferença 

entre os sistemas de distribuição de refeição hospitalar, que se caracteriza em 

diferentes tipos de serviços que podem ser implantados na unidade. A escolha 

do sistema de distribuição pode interferir no percentual de restos de ingesta. O 

desperdício envolve perdas que variam desde alimentos que não são 

utilizados, até preparações prontas, que não chegam a ser vendidas e/ou 

servidas e ainda as que sobram nos pratos dos comensais e têm como destino 

o lixo. OBJETIVO: Analisar o desperdício de alimentos no sistema de 



distribuição de refeição em UAN hospitalar em Teresina, PI. METODOS: 

Realizada em uma instituição hospitalar da rede privada que fornece em média 

cerca de 100 refeições/dia no almoço para comensais com faixa etária 

prevalente de adultos. Os cardápios oferecidos durante a semana coincidem 

em quase todas as preparações, havendo alteração, basicamente, na proteína 

oferecida. Os dados foram coletados no horário do almoço, entre 11h e 13h, 

em cinco dias alternado, contemplando dias úteis e finais de semana. Foi 

solicitado ao comensal seu prato em dois momentos, ao finalizar o 

porcionamento para mensurar o peso da preparação e ao finalizar a refeição, 

sendo assim analisado todos os comensais servidos, em um total de 100 

pratos. Utilizou-se de planilhas pré-definidas para coleta de dados, balança 

balmak – economic linenext, com capacidade mínima de 0,2 gramas e máxima 

de 15 kilogramas para aferir o peso das refeições distribuídas, e adesivos 

numéricos para identificação dos pratos. O desperdício foi encontrado após a 

pesagem dos restos dos alimentos em per capta média, ao final de cada dia, 

diminuiu-se o valor dos utensílios  e obteve-se valor do desperdício final. Os 

dados foram avaliados tomando-se como base as formulas de Vaz (2006) e 

quantificado em médias e percentuais para cada preparação. RESULTADO: A 

porcentagem de resto de ingestão, em todos os dias, apresentou variação de 

6,15% a 11,72%, com média de 8,72%, segundo Vaz (2006) que preconiza 

valor máximo de 10% de desperdício. Esse resultado pode ser justificado pela 

diferença dos pratos, uns com capacidade maior, o que possibilita o comensal 

se servir mais. O índice de resto de ingestão encontrado no estudo em questão 

reflete algumas possibilidades de falhas: no planejamento do número de 

refeições, temperatura do alimento, do tipo de preparação, do número de 

comensais, da baixa aceitação e preparações repetidas em um curto espaço 

de tempo. CONCLUSÃO: Apesar do resto de ingesta da unidade estar regular 

de acordo a literatura estudada, a quantidade de alimentos desprezados é 

grande, contribuindo para o aumento do desperdício e gerando um aumento de 

custo na unidade. Observou-se que a ausência de treinamento dos 

colaboradores e conscientização dos comensais influenciou diretamente com 

desperdício encontrado. 
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Objetivo: Determinar o índice glicêmico e carga glicêmica de preparações 

típicas da região norte brasileira. 

Metodologia: Foi realizado um estudo experimental. As preparações foram 

elaboradas ao laboratório de técnica dietética de um Centro Universitário 

localizado em Brasília – DF. As três preparações selecionadas para 

identificação do índice glicêmico e da carga glicêmica foram o pão de açaí, 

docinho de cupuaçu e o bolo de buriti. Os ingredientes, para realização das 

receitas, foram adquiridos em supermercados e feiras da região de Brasília. O 

modo de preparo das receitas foi baseado no livro do Ministério da Saúde, 

Alimentos Regionais Brasileiros 2ª edição, 2015. Os voluntários foram 

recrutados em uma instituição pública de Brasília, assim como a coleta das 

informações. A amostra foi composta por indivíduos saudáveis, adultos entre 

19 a 59 anos, com IMC indicando eutrofia, de ambos os sexos e que 

concordaram e assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. Para 

determinação do índice glicêmico e da carga glicêmica das preparações, os 



voluntários foram submetidos a um jejum de dez horas, foi ofertado aos 

voluntários 50g de carboidrato disponível de um alimento padrão (pão francês) 

após o consumo os valores glicêmicos foram aferidos com o auxílio do 

glicosímetro a cada quinze minutos durante as duas horas subsequentes ao 

consumo do alimento padrão. Em outro momento, foi ofertado aos voluntários, 

as receitas típicas escolhidas e após seu consumo os níveis de glicose capilar 

sanguínea foram coletados com o auxílio do glicosímetro, a cada quinze 

minutos durante as duas horas subsequentes ao consumo das preparações. 

Os valores coletados foram tabulados em planilhas, analisados 

estatisticamente. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em pesquisa 

do Centro Universitário Unieuro, apresentando o número do CAAE: 

9136618.8.0000.5056. 

Resultados: As análises estatísticas induzem que o bolo de buriti, pão de açaí, 

docinho de cupuaçu possuem alto índice glicêmico e alta carga glicêmica.  o IG 

do bolo de buriti foi alto (103) e a CG alta (51), em uma porção de 133g. O pão 

de açaí exibiu alto IG (103) e a CG alta (51) em uma porção de 69g, o docinho 

de cupuaçu IG alto (101) e a CG alta (50) em uma porção de 128g.  

Conclusão: O IG e CG do pão de açaí, bolo de buriti e docinho de cupuaçu, 

classificados segundo como alto, indicam que a resposta glicêmica após o 

consumo das três preparações, apresentou rápida digestão intestinal, 

desencadeando imediata resposta insulinêmica, fazendo com que haja uma 

rápida absorção de glicose pelos tecidos responsivos ao estímulo da insulina. 

Cabe registrar ainda que são necessários maiores estudos uma vez que a 

presente pesquisa apresenta algumas limitações metodológicas como o 

número da amostra foi por conveniência 
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Introdução: É cada vez maior a preocupação com a geração de resíduos 

sólidos e, nesse sentido, em dezembro de 2010 foi regulamentada a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), trazendo importantes diretrizes para o 

gerenciamento de resíduos no país.  Maior atenção tem sido dada à geração 

de resíduos sólidos orgânicos devido ao seu potencial poluidor, sendo o 

tratamento por compostagem uma das tecnologias utilizadas como tratamento 

desses resíduos. 

Objetivo: Realizar diagnóstico da geração de resíduos sólidos orgânicos em 

uma escola municipal na cidade de Niterói/RJ, de forma que futuramente tais 



resíduos possam ser tratados por compostagem e utilizados na horta escolar 

da própria unidade. 

Método: O estudo foi realizado durante 5 dias, em que pesou-se todas as 

preparações ofertadas para os escolares dos turnos da manhã e tarde. A 

pesagem foi realizada utilizando-se uma balança plataforma, em que foram 

anotados os pesos de resíduos do pré-preparo, preparações, sobras e restos 

do almoço dos dois turnos. No turno da manhã foram observados os resíduos 

gerados no café da manhã e almoço, enquanto no turno da tarde observou-se 

os resíduos gerados no almoço e lanche da tarde. 

Resultado: Observou-se, ao longo dos 5 dias, uma média de 62 e 61 refeições 

oferecidas por dia para o turno da manhã e tarde, respectivamente. Uma média 

de 45,20Kg e de 36,86Kg de preparações ofertadas na escola no turno da 

manhã e tarde, respectivamente. Quanto aos resíduos sólidos orgânicos, foram 

levados em consideração a pesagem do pré-preparo, sobra e resto e notou-se, 

em média, os seguintes valores:  2,95Kg e 2,66Kg de pré-preparo no turno da 

manhã e tarde respectivamente; 7,74Kg e 9,54Kg de sobra no turno da manhã 

e tarde respectivamente; e 3,34Kg e 1,87kg de resto no turno da manhã e 

tarde, respectivamente. Diante desses valores, foi verificada a porcentagem de 

sobras, a qual apresentou o valor de 23,88% para o turno da manhã e 38,84% 

para o turno da tarde; enquanto o índice de restos obtido foi de 11,09% para  

turno da manhã e 7,08% para o turno da tarde. 

Conclusão: Diante do estudo feito na escola durante os 5 dias, notou-se que há 

um valor considerável de resíduos sólidos orgânicos que são descartados 

diariamente tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde. Tais resíduos 

podem ter um bom destino, tratado por compostagem e utilizado na horta 

escolar, a fim de tornar o solo rico em nutrientes e minerais para as futuras 

mudas que ali serão plantadas e mostrar para os alunos que através da 

educação ambiental o lixo pode ter uma nova direção. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO 

A alimentação do brasileiro é baseada em uma pequena parcela de alimentos, 

juntamente com uma substituição da alimentação natural da terra por um alto 

consumo de alimentos ultraprocessados. O país apresenta uma situação em 

que cada vez mais se perde a rica diversidade de fauna e flora, tendo como 

consequência grande parte das espécies botânicas desconhecidas pela 

população. As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC’s) estão entre 

essas espécies, o aumento do conhecimento e a utilização dessas plantas na 

culinária são boas opções para proteção da saúde e do meio ambiente, por 

crescerem espontaneamente sem a utilização de agrotóxicos e fertilizantes. A 

Taioba é uma planta brasileira incluída nesse grupo, apresenta elevado valor 



nutricional, fonte de ferro, pode se comer as folhas, talo e raiz sendo facilmente 

adicionada em receitas do dia-a-dia.  

OBJETIVO 

Elaborar e verificar a aceitabilidade quanto ao sabor, cor, textura e aroma de 

uma receita a base da Taioba uma planta alimentícia não convencional.  

MÉTODOS 

Foi realizada a preparação de um bolinho de Taioba no Laboratório de 

Habilidades Culinárias do Centro Universitário de Brasília, Campus Asa Norte, 

onde foi preparada a receita ao mesmo tempo da realização da Ficha Técnica 

de Preparação utilizando os dados da Tabela Brasileira de composição de 

alimentos (TACO). O teste de aceitação de atributos (aparência, aroma, sabor 

e textura) foi realizado por uma equipe composta por 30 julgadores não 

treinados, voluntários de ambos os sexos. Cada julgador recebeu uma unidade 

de bolinho e respondeu ao Teste Afetivo que expressa o grau de gostar ou 

desgostar do produto quanto a impressão de características como aparência, 

aroma, textura e sabor. As fichas são compostas por escala hedônica 

estruturada de cinco pontos, abrangendo de “desgostei muito” (nota 1) a “gostei 

muito” (nota 5).  O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética e todos 

participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).  

RESULTADOS 

A amostra foi composta por 24 (80%) mulheres e 6 (20%) homens. 

A partir dos resultados foi possível concluir que a preparação foi bem avaliada 

pelos julgadores, tendo como principal resultado em relação ao sabor 50% 

(n=15) deram nota 5 e a aparência foi obtido que 50% (n=15) deram nota 4. No 

geral foram obtidos bons resultados, a receita foi bem aceita e relatada que 

poucos há conheciam. Os participantes demonstraram interesse e curiosidade 

sobre a Taioba. Assim também, a ficha técnica de preparação da receita de 

bolinho de Taioba (20g) mostrou um produto com boa fonte de proteína 2,4g, 

fibra alimentar 0,9g, cálcio 200mg dentre outros. 

 

CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos foi possível concluir que a Taioba apresentou 

boas características nutricionais e teve uma boa aceitação na sua avaliação e 



na forma de consumo apresentada. Porém por ser uma planta pouco 

conhecida, precisa ser mais divulgada, tanto entre consumidores quanto entre 

produtores, com o intuito de ser adicionada as refeições diárias da população. 

O resgate cultural do consumo de Plantas Alimentícias não Convencionais, 

pela população brasileira poderá melhorar a condição nutricional e de renda de 

pessoas menos favorecidas economicamente. 
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Introdução: A prevalência da obesidade em vários países tem aumentado 

gradualmente há quase quatro décadas na população adulta. No âmbito 

ocupacional, este cenário não é diferente, e pode estar associado a diversos 

fatores. Considerando o setor ocupacional de alimentação coletiva, o contato 

frequente do trabalhador com o alimento, somado às características 

ocupacionais específicas, tais como seguimento de rotinas rígidas e 

padronizadas e instalações ambientais inadequadas marcadas por excesso de 

ruído, iluminação insuficiente e elevadas temperaturas, aumentam as chances 

de ocorrência de excesso de peso. O estudo dos fatores é importante para o 

norteamento de programas e ações específicos que almejem a prevenção e 

controle da obesidade e a promoção de hábitos de vida saudáveis entre 

trabalhadores do setor de alimentação coletiva. 



Objetivo: Descrever a prevalência de obesidade entre trabalhadores de 

Restaurantes Populares (RP) de Belo Horizonte e analisar os fatores 

sociodemográficos, ocupacionais e de saúde associados. 

Métodos: Trata-se de um estudo de desenho transversal, conduzido com 

trabalhadores do setor de alimentação coletiva, da cidade de Belo Horizonte, 

capital do Estado de Minas Gerais, Brasil. Foram convidados a participar do 

estudo todos os trabalhadores (n=238), de turnos diurnos e noturnos, das 

quatro unidades do restaurante popular em funcionamento no município, em 

julho de 2017. Por meio de entrevista face-a-face, aplicou-se um questionário 

validado. Peso e altura foram mensurados, o que possibilitou o cálculo do 

índice de massa corporal (IMC). Foram considerados obesos, os trabalhadores 

que apresentaram IMC = 30 kg/m². As variáveis explicativas investigadas 

foram: sociodemográficas (sexo, idade, estado civil, escolaridade e renda per 

capita), condições de trabalho (demanda física do cargo, tempo de trabalho no 

local, tipo de vínculo, hora-extra, condições ambientais, demanda psicológica e 

fatores psicossociais) e condições de saúde (absenteísmo por problemas 

emocionais e satisfação corporal). Foi realizada a análise de Regressão de 

Poisson com variância robusta, tendo como variável dependente a obesidade. 

Resultados: Foram avaliados 215 indivíduos, 37,2% do sexo feminino e com 

uma média de 41,9±10,9 anos de idade. Verificou-se que 33,0% da amostra 

apresentava obesidade, que foi maior nas mulheres (RP: 1,68; IC 95%: 1,04-

2,69), entre aqueles que trabalhavam principalmente sentado (RP: 2,89; IC 

95%: 1,12-7,43) ou com tarefas extenuantes (RP: 3,26; IC 95%: 1,46-7,31) em 

relação aos indivíduos que referiram trabalhar em pé ou em pé não extenuante, 

e entre os indivíduos com insatisfação corporal (RP: 6,39; IC 95%: 2,90-14,00). 

Conclusão: Em cada dez trabalhadores, três apresentavam obesidade, que foi 

maior entre indivíduos do sexo feminino, com insatisfação corporal e entre 

aqueles que trabalham principalmente sentados ou com tarefas extenuantes no 

trabalho. Esses achados devem ser considerados no delineamento de 

intervenções futuras. 
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INTRODUÇÃO 

A alimentação escolar tem como objetivo suprir, parcialmente, as necessidades 

nutricionais dos alunos, melhorar a capacidade de aprendizagem, formar bons 

hábitos alimentares e manter o aluno na escola. No setor público a alimentação 

escolar normalmente é subsidiada parcial ou integralmente pela instituição de 

ensino. Um adequado sistema de gestão de custos da alimentação escolar 

contribui para a maximização da eficiência financeira sem que haja perda na 

qualidade do alimento oferecido, buscando, entre outras medidas, a redução do 

custo da refeição e do desperdício. 

 

OBJETIVO 

Analisar a gestão de custos da alimentação escolar do campus Baturité do 

IFCE, propondo medidas que possam aumentar eficiência sem comprometer 

sua eficácia. 



 

MÉTODO 

A pesquisa foi desenvolvida entre os meses de maio e outubro de 2018, tendo 

como objeto de estudo os custos de alimentação escolar do campus do IFCE 

em Baturité. A unidade de análise é o programa de alimentação escolar 

desenvolvido pela gestão do campus como parte do programa de assistência 

estudantil. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas 

semiestruturadas, observação não participante, análise de documentos e 

revisão de literatura. A análise de dados consistiu em duas etapas: 

identificação dos controles de custos existentes no campus; e proposição de 

um modelo conceitual de gestão de custos com alimentação escolar. 

 

RESULTADOS 

A gestão da alimentação escolar é responsabilidade da nutricionista do 

campus, que elabora o cardápio e controla o estoque e o consumo dos 

insumos utilizados e o número de alunos atendidos por dia/turno. O controle 

dos equipamentos é feito pelo setor de patrimônio, enquanto o setor financeiro 

é responsável pela compra de insumos e gás de cozinha e contratação de 

mão-de-obra. 

Com base nos controles de custos existentes no campus e na revisão de 

literatura foi proposto um modelo conceitual que permitisse o acompanhamento 

dos custos dispendidos e a mensuração de indicadores de eficiência e eficácia 

do gasto público com alimentação escolar: custo padrão por refeição, custo real 

por refeição, diferença entre custo-padrão e custo e custo-aluno mensal. Por 

meio da elaboração de fichas técnicas das preparações, calcula-se o custo-

padrão de cada refeição. Com base no controle de insumos utilizados e de 

alunos atendidos, é calculado o custo real por refeição.  A diferença percentual 

entre o custo padrão e o custo real indica a eficiência no consumo de insumos. 

O custo-aluno mensal da alimentação escolar é medido pela razão entre o 

montante de custos de alimentação escolar consumidos no mês (insumos, 

depreciação de equipamentos, gás de cozinha e mão-de-obra) e o número total 

de alunos atendidos. 

 

CONCLUSÃO 



O modelo proposto, além de servir para a própria administração do campus, 

pode ser utilizado como subsídio na formulação de sistemas de gestão de 

custos em outras instituições de ensino que mantêm ações de alimentação 

escolar, e agregar na discussão teórica sobre sistemas de gestão de custos no 

setor público. A próxima etapa da pesquisa, em desenvolvimento, objetiva 

simular a implantação das medidas propostas durante o período de dois 

meses. 
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Introdução: Profissionais da saúde, pacientes, manipuladores de alimentos e 

todas as pessoas que circulam no meio hospitalar são portadores de 

microrganismos, sejam eles patogênicos ou não. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde, “infecções relacionadas à assistência à saúde afetam 

centenas de milhares de doentes em todo o mundo todos os anos. Como 

resultado indesejado, estas infecções levam a doenças mais graves, 

prolongam a permanência dos doentes nos hospitais e levam a incapacitações 

por longos períodos. Elas não apenas infligem altos custos inesperados aos 

doentes e suas famílias, como também levam a uma pesada carga financeira 

adicional sobre os sistemas de assistência à saúde e contribuem para mortes 

desnecessárias de doentes”. Já foi demonstrado que a higienização correta 

das mãos reduz a transmissão de patógenos, por conseguinte, reduz o risco de 



contaminação dos enfermos. Infelizmente, por diversas razões, medidas 

preventivas não estão sendo tomadas com frequência. O pouco treinamento e 

a falta de adesão a técnicas comprovadas em higienização das mãos são 

algumas das razões (OMS, 2005).  Objetivos: Analisar a adesão à higiene de 

mãos (HM), de que forma os funcionários a realizam e identificar o 

conhecimento sobre HM dos funcionários no Serviço de Nutrição e Dietética 

(SND) de um Hospital Público de Porto Alegre. Métodos: Foram realizadas 

observações para avaliação da HM, tanto com água e sabão quanto com álcool 

em gel. Foi considerado o momento em que era feita ou deveria ser feita a HM: 

antes de manipular alimentos, após qualquer interrupção do serviço e após 

tocar em superfície contaminada. A fim de comparar o conhecimento dos 

funcionários sobre necessidades de HM e a observação no trabalho prático, foi 

aplicado um questionário aos funcionários. Resultados: observou-se que os 

funcionários da Distribuição dos alimentos tiveram 246 necessidades de HM e, 

destas, a HM com a técnica correta foi realizada em apenas 42 (17,1%) vezes 

em que foi necessária. Em relação ao questionário, 99% dos funcionários 

responderam que sempre higienizam as mãos com a técnica correta e 98% dos 

funcionários responderam corretamente a pergunta sobre quando é necessário 

higienizar as mãos. A pergunta: “Por que é necessário higienizar as mãos?” foi 

respondida corretamente por 98% dos funcionários. Na Produção de alimentos, 

observou-se 108 necessidades de HM entre os funcionários, destas, apenas 14 

(12,9%) vezes foram realizadas com a técnica correta. Em relação ao 

questionário, 68% dos funcionários responderam que sempre higienizam as 

mãos com a técnica correta e 83% dos funcionários responderam corretamente 

a pergunta sobre quando é necessário higienizar as mãos. A pergunta: “Por 

que é necessário higienizar as mãos?” foi respondida corretamente por 92% 

dos funcionários. Conclusão: foi possível observar que a adesão à HM ainda é 

muito baixa no SND. A análise das respostas ao questionário demonstrou que 

os funcionários reconhecem a necessidade e a importância da HM, porém na 

prática do dia a dia, isso não foi observado durante a pesquisa. Dessa forma, é 

necessário desenvolver estratégias de adesão para que os funcionários 

pratiquem as técnicas corretas nos momentos necessários, como um hábito. 
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 Introdução 

Atualmente, na cozinha profissional, há dois tipos de cozinheiros: os grandes 

chefs e seus seguidores, e aqueles que trabalham nos restaurantes mais 

simples e passam despercebidos pelos comensais.Esses últimos seguem os 

saberes advindos da prática cotidiana, do aprendizado passado pelos mais 

experientes, praticando a arte culinária de forma anônima, sua obra não tem 

assinatura e eles não sabem que seu trabalho também é uma arte (FREITAS, 

2008).  



Assim esse estudo teve como importância a ampliação do reconhecimento da 

profissão de cozinheiro, especialmente das mulheres que trabalharam no 

Restaurante Universitário de Ouro Preto. O resgate da vida laboral dessas 

mulheres auxiliará na valorização da história de cada uma para as gerações 

futuras e na preservação da memória culinária. 

 

Objetivo 

Resgatar e registrar aspectos da história de vida e laboral de cozinheiras do 

Restaurante Universitário de Ouro Preto- MG. 

Métodos 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFOP, sob o 

número CAAE:73935417.8.0000.5150.As entrevistas foram realizadas por meio 

de um roteiro semiestruturado,de acordo com a disponibilidade das 

cozinheiras.  

 

Resultados  

 Foram transcritas e analisadas as histórias de 16 cozinheiras, As 

análises permitiram constatar que a maioria das cozinheiras aprendeu a 

cozinhar ainda criança, dentro de casa ou no próprio emprego com a patroa: 

“Assim que minha mãe morreu, fui pra casa do meu pai, aí eu tinha que 

cozinhar para ele no fogão de lenha, subia no banquinho para fazer comida 

para ele”. “A mulher que eu trabalhava pra ela, me mandou fazer um chuchu, a 

primeira vez que eu fiz comida para ela. Aí mandou afogar o chuchu...aí fiz o 

arroz direitinho, o angu eu não sabia fazer, mandou fazer o chuchu aí eu enchi 

a panela de água para fazer o chuchu, né? Pra mim tinha que cozinhar, aí o 

trem derreteu tudo...”  

 Revelou também a importância do Restaurante Universitário da UFOP 

em suas vidas profissionais, na melhoria da estabilidade financeira e no grau 

de escolaridade. As cozinheiras demonstraram ainda o amor que possuem pela 

profissão: “Sempre gostei de cozinha, ah... aquele gosto de cozinha”. “Ser 

cozinheira é tudo, minha fia! Graças a Deus, foi nessa profissão que eu tenho 

minha casa hoje, se eu sou aposentada foi como cozinheira, então pra mim é 

maravilhoso.”  



 

Conclusão 

As histórias demonstraram que a origem da profissão é diretamente 

relacionada às condições de vida, com um contato precoce com a cozinha 

domiciliar que acabou proporcionando uma oportunidade profissional. Também 

mostrou a importância da universidade na vida dessas cozinheiras, o quanto 

um emprego foi capaz de modificar o sentido da vida delas. Ainda apresentou a 

paixão que as cozinheiras possuem pela profissão, sentimento de extrema 

importância no resgate e preservação da memória culinária. 
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O excesso de consumo de alimentos, juntamente com a inatividade física, é um 

dos principais motivos para o desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis. Esse excesso pode acarretar quadros de sobrepeso e 

obesidade, os quais estão ligados a uma série de consequências para o 

indivíduo, como hipertensão arterial e diabetes. De forma geral, pode-se 

observar hábitos de vida e alimentação inadequados na população brasileira, 

sendo essa ocorrência cada vez mais precoce, o que gera distúrbios 

relacionados a alimentação em grupos de indivíduos cada vez mais jovens, 



como os estudantes universitários, com faixa etária predominante entre 19 e 25 

anos. Estudo prévio verificou que, em média, os usuários do Restaurante 

Universitário da Universidade Federal de Ouro Preto (RU-UFOP), consomem 

475,5 g de comida (arroz, feijão, guarnição, salada e prato principal) por 

refeição (almoço). Levando-se em consideração que entre os usuários há 

estudantes de ambos os sexos e que muitas vezes fazem as demais refeições 

de forma inadequada, com alto consumo de alimentos industrializados e/ou 

com alta densidade energética, essa quantidade pode ser alta para grande 

parte deles. Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi verificar o efeito de 

ações de educação nutricional sobre o consumo de alimentos pelos usuários 

do RU-UFOP campus Morro do Cruzeiro. Primeiramente, para sensibilizar os 

usuários foram expostos cartazes com informações sobre os malefícios que 

uma alimentação inadequada pode causar a saúde. Esses foram fixados em 

lugares de grande visibilidade no salão de distribuição de refeições do 

restaurante. Em seguida, colocou-se duas balanças digitais em local acessível 

aos usuários durante o almoço, os quais foram convidados a pesarem suas 

bandejas logo após servirem-se. Nesse momento, os membros da equipe do 

projeto estavam disponíveis para fazerem quaisquer esclarecimentos para 

quem se interessasse. As quantidades em gramas das refeições e o sexo dos 

usuários foram registrados. Encontrou-se que a quantidade de comida servida 

variou de 210 g a 1195 g, sendo que a média para os usuários do sexo 

masculino foi de 1195 g e do sexo feminino de 407,45 g. Foi possível observar 

várias manifestações de surpresa. Após 15 dias, a avaliação do efeito das 

ações foi realizada a partir de um questionário estruturado contendo 5 

questões, aplicado a 875 usuários (por adesão) na saída do restaurante. Entre 

os usuários que responderam, apenas 25,51% haviam pesado suas bandejas 

nos dias da ação e, entre eles, 12,34% foram surpreendidos pelo peso das 

suas refeições. Verificou-se também que 25,60% relataram que alteraram a 

quantidade de comida servida após terem recebido informações pelas 

atividades do projeto. Diante de indivíduos jovens em sua maioria e que, de 

forma geral, gozam de bom estado de saúde e, portanto, ainda não se 

preocupam em demasia com o acometimento de patologias ligadas a hábitos 

de vida inadequados, pode-se considerar um resultado positivo do trabalho 

desenvolvido. Devido ao público heterogênio e com alta rotatividade, cabe 

ressaltar a importância da realização de atividades de educação nutricional 

contínuas de conscientização para que seja realmente alcançada uma 

mudança de comportamento mais estável de um maior número de indivíduos. 
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Introdução: Dados de pesquisas populacionais brasileiras apontam o consumo 

de sódio e lipídio acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde 

pelas crianças. Ainda, trabalhos têm revelado que as refeições produzidas em 

escolas públicas ofertam quantidades de sódio e lipídio acima do preconizado 

pelo Programa Nacional de Alimentação do Escolar (PNAE), provavelmente por 

não utilizar a Ficha Técnica e Dietética (FTD).  

Objetivo: Desenvolver uma metodologia para construção e implementação das 

FTD do arroz e do feijão com adequação da quantidade de sódio e lipídio. 

Metodologia: Análise da quantidade de lipídio por Soxhlet das amostras de 

arroz e feijão e de sódio por pesagem da quantidade de sal de adição e 



calculado utilizando a TACO antes e após a implementação das FTD; 

desenvolvimento e implementação das FTD utilizando o modelo recomendado 

pelo PNAE (2013); avaliação da aceitabilidade pelos escolares segundo o 

manual do PNAE (2017); análise do uso das FTD pelo roteiro de observação e 

segundo a metodologia proposta por Frantz et al (2013) para avaliação dos 

pontos críticos de controle de adição de sódio e Hissanaga et al (2012) para 

avaliação dos pontos críticos de controle de adição de lipídeos. 

Resultados: A análise química da quantidade de lipídeos fornecida nas duas 

preparações foi considerada adequada segundo os parâmetros utilizados. No 

entanto, o valor de sódio aferido representa 67,5% do recomendado pelo PNAE 

(2013) (até 600 mg para duas refeições). Considerou-se esta quantidade de 

sódio fornecida elevada, pois não foi calculado o sódio de adição e nem da 

composição química do prato principal, guarnição e da pequena refeição 

(desjejum ou lanche da tarde, dependendo do turno no qual é inscrito na 

escola). Após a implementação das FTD a quantidade de sódio encontrada foi 

igual a 26,4% da recomendação e a de lipídeo manteve-se adequada. A 

metodologia proposta então pode ser utilizada para construção e 

implementação das FTD, já que a mesma foi desenvolvida conforme as 

técnicas e realidade da UANE, e ainda permite a identificação de pontos 

críticos e correção dos mesmos da escola. 

Conclusão: O uso da FTD foi eficaz para promover uma padronização da 

produção de arroz e feijão com adequada quantidade de óleo e sal de adição 

contribuindo para a qualidade nutricional das refeições. Além disso, foi possível 

estabelecer uma metodologia capaz de implementar adequadamente a FTD 

para duas preparações largamente consumidas em todo o território brasileiro. 
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Introdução: a alimentação saudável e nutricionalmente adequada deve ser 

guiada por diretrizes e programas de referência, a fim de garantir a promoção 

da saúde e prevenção de doenças relativas ao consumo alimentar. Objetivo: 

avaliar a possível adequação nutricional do consumo alimentar de estudantes 

em um restaurante universitário de Sergipe. Métodos: estudo observacional, do 

tipo transversal com comensais do Restaurante Universitário da Universidade 

Federal de Sergipe, Campus São Cristóvão, que possui serviço de 

porcionamento controlado parcial. Foi realizada a pesagem das preparações 

servidas no almoço durante uma semana, para obtenção das porções 

consumidas para cada preparação. Para identificar o valor nutricional das 

porções consumidas, foram utilizadas as Fichas Técnicas de Preparo de cada 

preparação. Foi somado o valor nutricional das porções de todas as 

preparações servidas a cada dia (feijão, arroz, guarnição, duas opções 

proteicas, salada, suco e sobremesa) e avaliado o valor calórico, percentual de 

carboidratos, proteínas, lipídios, gorduras saturadas, fibras e sódio de acordo 

com as recomendações do Programa de Alimentação do Trabalhador durante 

os cinco dias da semana (segunda à sexta). Resultados: durante a semana do 

estudo, o restaurante atendeu a 3.206 clientes/dia no almoço. O fornecimento 

diário de frutas, legumes e verduras contribuiu com a adequação do consumo 



de fibras pelos estudantes (7 a 10g). Apesar da adequação calórica das 

refeições (600 a 1.200 kcal), a distribuição de carboidratos estava abaixo do 

ponto de corte estabelecido para quatro dos cinco dias avaliados ( < 60% do 

VET). Enquanto isso, proteínas ( < 15% do VET), gorduras saturadas ( < 10%) 

e sódio (720 a 960 mg) encontravam-se inadequados excessivamente todos os 

dias. A distribuição dos lipídios totais na refeição encontraram-se adequadas, 

exceto na sexta-feira ( < 25% do VET). Conclusão: apesar da oferta de 

alimentos saudáveis na composição do cardápio, é necessária a adequação da 

sua distribuição nutricional por meio da conscientização dos clientes quanto 

aos porcionamentos das preparações, para prevenção de possíveis desvios 

nutricionais e suas consequências nos estudantes locais. 
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A oficina culinária é uma estratégia pedagógica de articulação teórica vivencial 

pautada na participação, na integração, na apropriação ativa do saber, na troca 

de experiências e na criatividade. O método delineado buscou suscitar a 

reflexão sobre as práticas alimentares no contexto da contemporaneidade, bem 

como facilitar o acesso à informação sobre alimentação e saúde, na 

perspectiva da promoção da saúde, geração de renda e qualidade de vida, 

superando a abordagem focada na prevenção e tratamento de doenças. 

Considerando o exposto acima e devido à mudança da dinâmica de 

transmissão de conhecimento do repertório culinário, dada pela redução do 

contato entre gerações, pela participação da mulher no mercado de trabalho e 

a sua escolarização, intervenções que capacitem pessoas para terem 

autonomia no preparo da alimentação, que as sensibilizem e subsidiem para 

entender melhor sua relação com a comida e que ampliem o investimento na 

alimentação domiciliar podem ser uma estratégia de programas de alimentação 

e nutrição que venha a influenciar a qualidade alimentar de famílias. Os 

objetivos deste trabalho foram promover inclusão produtiva através de oficinas 



culinárias em uma obra social do município de Juiz de Fora, desenvolver o 

empreendedorismo individual, trabalhar a preparação dos alimentos, 

proporcionar alimentação saudável, higienização e manipulação correta dos 

alimentos, capacitar e gerar renda às famílias carentes assistidas na obra 

social. Foram realizadas duas oficinas culinárias, com enfoques diferentes: 

uma para confecção de doces de copinho e a outra para o preparo de 

sanduíches naturais. Cada minicurso foram divididos em três etapas: o 

acolhimento, a vivência culinária e a avaliação da atividade proposta. Como 

resultado geral, observou-se que todas as preparações elaboradas obtiveram 

aceitação positiva pelos participantes e, portanto, pode-se concluir que as 

mesmas se mostraram factíveis como estratégia educativa na promoção de 

saúde, de alimentação saudável e de inclusão produtiva. A oficina culinária se 

caracterizou como uma estratégia educativa que possibilitou a integração dos 

participantes, a valorização do saber local, a construção de um espaço coletivo, 

a capacidade de criação, a geração de renda e a ampliação da autonomia do 

sujeito estimulando-o a ocupar uma posição de protagonista e ser o 

responsável por sua própria modificação nos hábitos alimentares cotidianos. 

Sendo assim, o nutricionista tem papel fundamental na utilização de 

ferramentas para promoção da educação alimentar e nutricional como a oficina 

culinária, pois através desse instrumento, é possível viabilizar a experiência de 

cozinhar em conjunto, revelar habilidades e estabelecer relações interpessoais. 
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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 

ampliado de alimentação saudável. Através da alimentação escolar, pode-se 

fomentar além do consumo politizado de alimentos envolvendo a consciência 

do quão importante é a origem destes alimentos e do impacto social gerado 

pelo consumo de produtos de povos e comunidades tradicionais e da 

agricultura familiar, também o desenvolvimento local/regional. Métodos: Este 

trabalho faz parte de um estudo maior de resgate do feijão sopinha e milho 

catete, alimentos tradicionais produzidos por comunidades quilombolas no RS. 

Em uma fase inicial foi realizada uma oficina de conversa e culinária sobre os 

alimentos em questão, momento no qual houve um regate dos tipos de 



preparações que resultou na escolha das receitas “caldinho de feijão sopinha” 

e “bolo de milho catete” utilizadas para o presente trabalho. As duas 

preparações selecionadas foram reproduzidas no laboratório de técnica 

dietética do Curso de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

para criação das fichas técnicas de preparo utilizadas para os testes de adesão 

e aceitabilidade e, testadas em duas escolas públicas (denominadas escola 1 e 

escola 2) de ensino fundamental no Município de Mostardas, RS. Quatro 

pesquisadores aplicaram o teste seguindo a recomendação do Manual para 

Aplicação dos Testes de Aceitabilidade no Programa Nacional de Alimentação 

Escolar do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação. Resultados: 

os testes de adesão e aceitabilidade foram realizados nos dias 27 e 28 de 

setembro de 2018. Em relação ao caldinho de feijão sopinha, na escola 1 o 

percentual de aceitação (adorei e gostei)  foi de 69% e na escola 2 foi de 97%. 

Para o bolo de milho catete os percentuais de aceitação foram respectivamente 

para escola 1 e 2 de 90% e 96%. No que se refere à adesão, os percentuais 

foram de 100% para as duas preparações em ambas as escolas. Conclusões: 

Tais resultados mostram uma tendência de boa aceitação de alimentos 

tradicionais por parte das crianças. Tais alimentos, se preparados 

considerando-se os costumes locais, podem e devem ser inseridos nos 

cardápios da alimentação escolar à medida que preservam a cultura alimentar, 

fomentam a economia de povos e comunidades tradicionais, o consumo do 

alimento local e a sustentabilidade ambiental. 
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Introdução: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é um 

programa de assessoria a educação, que através da transferência de recursos 

financeiros, proporciona alimentação escolar aos estudantes, segundo a Lei 

11.967/2009.  O presente trabalho através do CECANE/UFT, realizou 

monitoramento em onze escolas estaduais de 11 municípios. Os critérios para 

a escolhas das escolas foram definidos pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), sendo eles inexistência de compra da 

agricultura familiar, possuir mais que 30% em conta, demanda oriunda de 

órgãos de controle ou casos de denúncias. Objetivo: Este estudo teve como 

objetivo avaliar condic¸o~es higie^nico sanita´rias das Unidades de 

Alimentac¸a~o e Nutric¸a~o (UAN) de 11 escolas pu´blicas do estado do 

Tocantins. Metodologia: As visitas foram realizadas pela equipe CECANE/UFT, 

no período de abril  a agosto de 2018. Foram aplicados questionários 

estruturados específicos  às escolas, sobretudo para analisar as Unidades de 



Alimentação e Nutrição escolares, com perguntas sobre boas práticas de 

fabricação e manipulação dos serviços das UAN’s e analisado de acordo com a 

RDC 216/2004. Este formulário foi dividido em blocos com as seguintes 

perguntas sobre: manipuladores; edifi´cios e instalac¸o~es da a´rea de preparo 

de alimentos; equipamentos e utensi´lios; higienizac¸a~o ambiental e 

saneamento e; controle de qualidade. Resultados: observou-se que os EPI’s 

para os manipuladores estavam em falta em 9 escolas. Em 7 escolas os 

manipuladores não realizavam exames médicos. Ficou nítida a necessidade de 

adequações na estrutura física, pois, 10 escolas apresentaram inadequações 

na estrutura como: falta de telas milimétricas e fiação exposta, por exemplo e 3 

apresentavam rachaduras no piso. O uso de prateleiras de madeiras se faziam 

presente em 7 escolas. 5 escolas não possuíam o manual de boas práticas e 4 

não possuíam Procedimentos Operacionais Padronizados (POP’s). 9 escolas 

não possuíam certificações de limpeza de caixa d’água e dedetização, 

colocando em risco a saúde do aluno atendido. Foi observado também que em 

8 escolas os eletrodomésticos estavam em falta como por exemplo: geladeira, 

freezer, liquidificador, fogão e em 3 os equipamentos disponíveis necessitavam 

de reparos. Conclusão: Com os problemas diagnosticados foram realizados 

planos de ação no momento das visitas, apontando as melhorias necessárias 

para se adequar a legislação 216/2004. O plano de ação foi apresentado a 

equipe gestora, juntamente com as mudanças que deveriam ser efetuadas 

para a  execução correta do PNAE. 
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INTRODUC¸A~O 

O Programa Nacional de Alimentac¸a~o Escolar (PNAE), e´ uma conquista 

originada à de´cada de 1950, cujo objetivo e´, por meio da oferta de 

refeic¸o~es, contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial 

dos alunos de toda a educac¸a~o ba´sica pu´blica, auxiliando tambe´m nos 

processos de aprendizagem, rendimento escolar, formac¸a~o de ha´bitos 

alimentares sauda´veis, reduc¸a~o da desnutric¸a~o no Brasil e valorizac¸a~o 

das culturas alimentares de cada regia~o do pai´s.  



Ao decorrer do processo histo´rico, muitos avanc¸os foram realizados no 

a^mbito dessa poli´tica pu´blica, como a sua descentralizac¸a~o, a aquisic¸a~o 

de alimentos advindos da agricultura familiar e a reformulac¸a~o de estrate´gias 

te´cnicas e operacionais. Considerado o maior programa de suplementac¸a~o 

alimentar do Brasil, a sua amplitude torna-o mais suscetível à erros e desvios 

públicos. 

 

OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho foi monitorar a disponibilidade e qualidade da 

alimentac¸a~o escolar oferecida na rede pu´blica de ensino do munici´pio de 

Belo Horizonte no estado de Minas Gerais- MG. 

  

 ME´TODOS 

O projeto foi implantado em quatro escolas da rede pu´blica de ensino de Belo 

Horizonte: (Escola A- EA; Escola B- EB; Escola C- EC e Escola D- ED). O 

crite´rio de escolha das escolas foram os resultados do ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Me´dio). A faixa eta´ria dos alunos participantes variou 

entre 11 a 16 anos. Inicialmente, eles foram capacitados a respeito do PNAE, 

mediante uma palestra ministrada por participantes do projeto. Em seque^ncia, 

eles foram treinados quanto ao manuseio e utilizac¸a~o do aplicativo 

Monitorando a Cidade. Tal ferramenta foi desenvolvida pelo Centro de Mi´dia 

Ci´vica do Massachusetts Institute of Technology (MIT Center for Civic Media), 

e consiste em uma plataforma de monitoramento designada à sociedade civil, 

capaz de exigir uma maior responsabilidade política sobre as leis existentes. 

Pelo aplicativo, os alunos preencheram um questiona´rio diário a respeito da 

merenda escolar servida. Os resultados foram analisados e tratados 

estatisticamente por meio do programa Social Package Statistical Science 

(SPSS) for Windows® versa~o 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IC, USA).  

 

 RESULTADOS 

Os dados obtidos apo´s o peri´odo de monitoramento indicam que as 

refeic¸o~es foram servidas durante toda a avaliac¸a~o. Notou-se que a 

adesa~o foi varia´vel, oscilando entre 68,6% a 13,6%. Alegaram as 



justificativas de “alergia”, “outros”, “na~o estava com fome” e “a merenda tinha 

acabado”. 

 

CONCLUSA~O 

O presente projeto possibilitou avaliar a alimentac¸a~o da rede pu´blica de 

ensino do munici´pio de Belo Horizonte. Foi possi´vel verificar a consiste^ncia 

do PNAE e apontar seus aspectos positivos e negativos, preparando os 

envolvidos a` novas iniciativas e propostas de pesquisas. Percebe-se a 

necessidade de inclusa~o dos aspectos nutricionais na avaliac¸a~o da 

refeic¸a~o monitorada pelo aplicativo, assim como investigar os motivos por 

trás  da baixa adesa~o dos alunos a` alimentac¸a~o escolar. 

Evidencia-se a importa^ncia da existe^ncia de um vei´culo de monitoramento 

capaz de identificar as dificuldades e propor soluc¸o~es em conjunto a` 

comunidade a fim de efetivar a execuc¸a~o do PNAE em todo o territo´rio 

nacional. 
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Introdução: A oficina culinária é uma importante estratégia de educação 

nutricional, onde através de um processo educativo, o profissional de saúde 

possibilita ao participante o contato com antigas e novas receitas, a troca de 

experiência, a cultura, a vivência e favorece a utilização dos alimentos em suas 

inúmeras possibilidades, estimulando a criatividade de cada um (BOOG, 2004). 

Desse modo, diante dos hábitos alimentares irregulares que muitos se 

encontram e da falta de conhecimento a cerca da nutrição, esse processo 

educativo tem grande valia, pois auxilia na promoção de saúde e torna os 

indivíduos autônomos em suas práticas e escolhas alimentares saudáveis.  

Objetivos Promover a promoção de saúde através de Educação Alimentar e 

Nutricional com a estratégia de oficinas culinárias em uma Obra Social do 

município de Juiz de Fora – MG, abordando grupo de alimentos, a importância 

da alimentação saudável na prevenção de doenças crônicas, escolhas 

alimentares, manipulação e preparações corretas dos alimentos.  



Metodologia: Os critérios de seleção dos participantes foram: ser morador do 

bairro Jardim Casa Blanca e adjacências, encaixar no perfil socioeconômico 

exigido pela obra social, apresentar idade maior que 18 anos. Foi realizada 

uma oficina culinária abordando o grupo das leguminosas. A oficina contou 

com três partes: dinâmica de acolhimento, prática culinária e avaliação da 

atividade proposta. No acolhimento as facilitadoras reuniram os participantes e 

ocorreu uma apresentação e explicação da oficina. Após a apresentação, 

iniciaram uma conversa a fim de testar o conhecimento dos participantes sobre 

o assunto. Foram distribuídos materiais com informações sobre leguminosas e 

orientações sobre a importância do seu consumo. Em uma segunda etapa, 

receberam uma folha com receitas contendo leguminosas e as preparações 

que realizariam no dia, dividiram-¬se e confeccionaram o bolo mulatinho, 

utilizando o feijão preto, seguindo passo¬ a passo da receita. 

 Resultados: Os resultados foram obtidos por meio de relatos de experiências 

orais dos participantes e de avaliações observacionais durante o 

desenvolvimento das oficinas. A oficina de leguminosas contou com cinco 

participantes, que atestaram em plenitude que a oficina serviu de grande 

aprendizado, levando conhecimento e contribuindo para uma alimentação mais 

saudável e variada. De forma geral, foi possível observar por meio da oficina, o 

resgate das praticas culinárias e das diversas culturas no ato de cozinhar, 

através da troca de experiência e conhecimento entre os participantes e as 

facilitadoras. Desse modo, a oficina culinária contribuiu para a transformação 

de hábitos alimentares mais saudáveis e melhor desenvolvimento com trabalho 

em equipe.  

Conclusão: De forma geral, pode¬-se concluir que a vivência culinária 

proporcionou aos participantes a inclusão, a integração, à troca de saberes e o 

desenvolvimento de novas práticas no ato de cozinhar, despertando assim, o 

desejo pela culinária e alimentação saudável. Desse modo, o nutricionista deve 

se atentar a relevância da oficina culinária para educação alimentar e 

nutricional, pois por meio dessa ferramenta é possível transferir de maneira 

dinâmica e interativa o conhecimento e a informação, como também a pratica 

do trabalho em grupo e troca de experiência. 
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INTRODUÇÃO:A doença celíaca é uma manifestação alérgica ao glúten, 

proteína presente em alguns cereais, principalmente na farinha de trigo, o 

principal ingrediente de pães, alimento usualmente consumido pelos 

brasileiros. O presente trabalho faz parte de um projeto de extensão 

(Viabilidade e aceitabilidade de pães sem glúten elaborados com diferentes 

tipos de farinhas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul). OBJETIVO: 

Objetivou-se conduzir oficinas para elaboração de pães sem glúten adequadas 

a indivíduos celíacos. MÉTODO: Foi realizado um estudo exploratório e 

experimental, por meio da avaliação formativa consistindo em receber retorno 

imediato sobre as preparações propostas durante o seu próprio 

desenvolvimento. As etapas foram: escolha e teste das receitas; pesquisa de 

ingredientes; divulgação da oficina por meio de mídias sociais articuladas pela 

ACELBRA (Associação de Celíacos do Brasil); recrutamento dos voluntários 

para participar no projeto e da oficina culinária. Na oficina foram propostas três 

receitas de pão de forma, apresentadas em fichas técnicas de preparação, cujo 



ingrediente base escolhido foi farinha de arroz. A receita padrão contendo 

apenas farinha de arroz, a segunda com adição de amido de milho e a terceira 

com farinha de milho. Os participantes elaboraram os pães seguindo a ficha 

técnica e/ou adicionando algum ingrediente ou modificando o seu preparo, 

conforme suas experiências. As modificações, sugestões e vivências no 

preparo foram registradas nas fichas técnicas e num formulário pelos 

pesquisadores. Por fim, um formulário com questões abertas e fechadas foi 

utilizado para avaliar tanto as receitas quanto a oficina de forma que fosse 

possível conhecer os hábitos culinários e os ingredientes cotidianos dos 

participantes. RESULTADOS: Participaram 9 indivíduos alérgicos ao glúten, 

sendo que 100% deles já haviam elaborado pães em casa, 55,6 julgaram as 

receitas nada difíceis, 22,2% consideraram pouco difíceis e 22,2% relataram 

que foi muito difícil. Com relação ao tempo de preparo, 88,9% consideraram a 

preparação rápida. Já sobre os preços, 55,2% consideraram muito barato 

22,2% pouco caro e 22,2% muito caro. Todos os pães desenvolvidos obtiveram 

uma boa aceitação em relação à cor, sabor, aroma, aparência e textura. O pão 

é considerado pelos participantes um alimento importante, e a sua preparação 

tipo "pão de forma' foi apontada como a segunda escolha de preferência para 

consumo deste alimento pelos mesmos. Embora exista essa demanda, a 

variedade pães sem glúten encontrada para aquisição por esses indivíduos em 

estabelecimentos comerciais é insatisfatória, logo essas preparações 

acrescentarão opções viáveis ao seu cotidiano, incorporando elementos que 

eles próprios apresentaram a partir de suas experiências. A execução da 

oficina com avaliação formativa contribuiu para o desenvolvimento de um 

produto adequado aos celíacos, consistindo em um método pouco explorado 

na área da Nutrição. 
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O setor de Alimentos e Bebidas vem crescendo no mercado hoteleiro e os 

restaurantes se tornam cada vez mais competitivos em serviços e produtos 

ofertados. Com o apogeu da alimentação fora do lar, os estabelecimentos 

tornaram-se opções de lazer, principalmente os estabelecimentos que 

fornecem o serviço à la carte. Seja um almoço em família ou um happy hour 

entre amigos. Muitos fatores motivam as pessoas a frequentarem esses  

espaços. A área de Alimentos e Bebidas vem inovando ao longo dos anos e, 

por conta dessa demanda fez-se necessário identificar os fatores que 

influenciam o gestor, na hora de elaborar o cardápio dos restaurantes à la 

carte, sendo o intuito do trabalho. Foram selecionados três restaurantes da orla 

marítima de São Luís do Maranhão, com o intuito de observar os seus 

cardápios e identificar os seus fatores. Primeiramente, foi realizada a pesquisa  

bibliográfica, através de consultas em livros, artigos científicos e sites 

especializados. Ao reunir as informações sobre o tema foi elaborado um 

questionário, direcionado aos gestores de cada restaurante. A pesquisa de 

campo foi realizada no mês de novembro de 2018. Com os resultados obtidos, 

referentes aos restaurantes pesquisados, foi possível concluir que todos são 



unânimes em considerar o cliente como prioridade, sejam eles turistas ou 

residentes. Sobre as características pessoais, a maioria dos gestores é do sexo 

masculino. Todos os restaurantes emitiram a resposta parecida quanto ao 

canal de comunicação. Responderam que utilizam as redes  sociais e os 

aplicativos para interagir com os clientes , uma forma de atendimento ágil e 

eficiente. Quanto ao período de funcionamento, os estabelecimentos 

pesquisados tem entre doze a vinte anos de mercado e uma média de vinte a 

cinquenta funcionários. Em relação à influência da culinária regional na 

elaboração de cardápio, as respostas também mostraram unanimidade; as 

respostas foram positivas. Quanto ao ambiente e espaços físicos, são levados 

em consideração pelos restaurantes, assim como o orçamento. Em relação aos 

fatores que, consideram na hora de compor o cardápio à la carte, as 

preferências regionais e os consumidores, foram os mais destacados. 

Demonstrando que para os estabelecimentos, o consumidor é importante e 

que, por conta da localização marítima, é preciso adequar todo o ambiente e o 

espaço físico para deixar o cliente à vontade, ter uma experiência agradável e 

receber um bom atendimento ao ponto de retornar ao empreendimento. Porque 

um estabelecimento bem avaliado consegue se manter no mercado. É 

fundamental que o restaurante ofereça produtos de qualidade e atendimento 

com excelência. O cardápio elaborado de maneira satisfatória se torna a 

escolha principal para o consumidor ir ao estabelecimento e fazer seu 

marketing positivo, aumentando assim seu número de consumidores. 
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Introdução: o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem como 

objetivos contribuir para o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, 

aprendizagem, rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares 

saudáveis dos alunos, por meio da oferta de refeições que cubram as suas 

necessidades nutricionais durante o período letivo e de ações de educação 

alimentar e nutricional (EAN). No contexto do programa, é de extrema 

importância o envolvimento de todos os atores que o compõem, com o 

propósito de alcançar os princípios e diretrizes preconizados pela Lei nº 11.947 

de 16 de junho de 2009. Desta forma, o papel das merendeiras na promoção 

da alimentação adequada e saudável e da EAN merecem ser melhor 

compreendidos, visto que estes profissionais estão diretamente envolvidos no 



preparo e distribuição da alimentação oferecida pela escola e, portanto, 

possuem conhecimento diferenciado sobre a execução dos cardápios e a 

aceitação da alimentação pelos alunos.  

Objetivo: identificar a percepção de merendeiras de escolas municipais quanto 

aos componentes de adesão a alimentação escolar. 

Métodos: Trata-se de um estudo de delineamento transversal com abordagem 

quantitativa, realizado com 24 merendeiras lotadas em escolas de um 

município do estado do Rio de Janeiro. Foram aplicados questionários 

estruturados com três eixos de questões acerca dos principais componentes da 

adesão a alimentação escolar, totalizando 16 perguntas, a saber: I- Execução 

do cardápio escolar; II- Aceitação da alimentação pelos estudantes; III- 

Consumo de alimentos competitivos, com a alimentação saudável, na escola. A 

aplicação do questionário ocorreu durante um evento de “Capacitação Anual de 

Merendeiras” em novembro de 2018. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de 

ética do HUAP sob o nº 2949264 e para participação das merendeiras foi 

solicitada a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 

Resultados: Em relação a execução dos cardápios conforme o planejado, mais 

da metade das merendeiras (58.3%) referiu alterar o cardápio por diversos 

motivos, entre eles para agradar as crianças. Com relação a quantidade de 

alimentos recebidos, 79,2% delas afirmaram ser suficiente para o preparo das 

refeições, 87,5% não têm dificuldades de elaborar as preparações do cardápio 

e 41,7% responderam que não há sobras de alimentos. Sobre a aceitação da 

alimentação oferecida nas escolas, 75,0 % responderam que os alunos 

aceitam bem todos os alimentos e 87,5% responderam que todos os alunos 

consomem a alimentação da escola. Quanto aos alimentos competitivos, a 

maioria das merendeiras (96,8 %) referiu não possuir cantinas nas escolas nas 

quais trabalham e 50,0% afirmaram que os alunos não levam outros alimentos 

para consumir na escola.  

Conclusão: Considerando a percepção das merendeiras sobre os componentes 

da adesão a alimentação escolar, foi possível observar que os parâmetros 

preconizados pelo PNAE estão sendo alcançados no município estudado. 

Apesar das pequenas alterações nos cardápios, e da presença de alimentos 

competitivos a adesão à alimentação escolar não foi comprometida. 
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Introdução: A regulação de compras públicas para a agricultura familiar (AF) no 

âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem como 

objetivos principais fortalecer a produção local da AF e contribuir com a 

qualidade da alimentação escolar. Objetivo: Esse estudo teve como objetivo 

analisar o perfil de compra de alimentos da AF para o PNAE, considerando o 

tipo de alimento solicitado nas chamadas públicas (CP) e a produção agrícola 

dos municípios do estado do Rio de Janeiro (RJ). Métodos: Trata-se de um 

estudo transversal e descritivo, baseado em dados de domínio público 

disponíveis em sítios eletrônicos (Ministério do Desenvolvimento Agrário, Portal 

transparência das prefeituras, Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural no Estado do 



Rio de Janeiro -EMATER). Para identificar o perfil de compra da AF para o 

PNAE foram utilizados os editais de CP publicados em 2017 e para a produção 

agrícola, os relatórios da produção local de cada município disponibilizados 

pela EMATER em 2017. E considerou o grupo alimentar, grau de 

processamento e os itens de especificação técnica. Resultados: Em 2016, 

verificou-se que 33% dos municípios do estado do RJ utilizaram 30% ou mais 

do recurso repassado com a compra de gêneros da AF e 14% não compraram 

alimentos da AF. Foram encontrados 31 editais de chamadas públicas 

publicados em 2017 de 29 municípios, destes 97% incluíram alimentos in 

natura ou minimamente processados (banana, abóbora, abobrinha, laranja, 

entre outros); 24% solicitaram alimentos processados (queijo branco tipo 

minas, goiabada, beiju, biscoito de polvilho, picolé de frutas, doces, bananada, 

tempero colorífico) e 28% solicitaram alimentos ultraprocessados (iogurte, 

bebida láctea, requeijão, hambúrguer de peixe, almôndega de peixe, nuguet de 

peixe, kibe de peixe). Quanto às especificações técnicas, 14% dos municípios 

não realizaram nenhum tipo descrição dos alimentos nas CP e 3% dos 

municípios realizaram descrição para alguns alimentos da CP. Com relação ao 

critério de prioridade de compra local por meio da CP, identificou-se que 79% 

dos municípios solicitaram pelo menos um alimento que fazia parte da sua 

produção agrícola local. Apenas 7% incluíram alimentos orgânicos em suas 

CP. Os editais de CP incluíram alimentos in natura, mas também processados 

e ultraprocessados que podem comprometer a qualidade da AE. Conclusão: A 

maioria dos municípios que publicaram CP atenderam ao critério de seleção de 

alimentos da produção local e priorizaram alimentos in natura. A despeito dos 

desafios que ainda persistem na maioria dos municípios, a regulação de 

compras públicas vem se mostrando um caminho estratégico para o avanço 

dos objetivos e diretrizes do PNAE e para o fortalecimento da AF no país. 
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Com o avançar dos anos, o consumo de alimentos ultraprocessados tem se 

tornado cada vez mais frequente na população brasileira. Os escolares se 

apresentam como um grupo altamente vulnerável tendo em vista que sua 

alimentação pode ser influenciada por diversos fatores tais como o ambiente 

escolar interno e os hábitos alimentares dos responsáveis. Assim, o objetivo 

deste trabalho foi analisar a qualidade do cardápio dos desjejuns planejados 

para escolares de um município do estado do Rio de Janeiro (RJ). Realizou-se 

o levantamento da quantidade (g) de alimentos/preparações planejada para o 

cardápio dos desjejuns de um mês para os escolares (7-10 anos), de um 

município do RJ, com base na lista de porcionamento dos 

alimentos/preparações, por refeição e faixa etária, disponibilizada, via correio 



eletrônico, pela equipe técnica de nutricionistas do município. Em seguida, foi 

calculado o valor energético (Kcal) dos alimentos e preparações dos desjejuns 

(Kcal) com base na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) e 

na Tabela de Composição de Alimentos do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. Os alimentos dos desjejuns também foram classificados, conforme 

grau de processamento, de acordo com o Guia Alimentar para a População 

Brasileira e as calorias provenientes desses alimentos foram comparadas com 

a recomendação de Téo e Monteiro (2012) que propõe uma relação de 6:1:1, 

em termos calóricos (Kcal), entre os alimentos do grupo 1 (alimentos in natura 

e minimamente processados), grupo 2 (ingredientes culinários) e grupo 3 

(alimentos ultraprocessados), respectivamente, para cardápios escolares. Os 

dados obtidos foram tabulados em Microsoft Excel® 2016 e resultados obtidos 

foram expressos em termos de proporção calórica entre os grupos de 

alimentos por semana de cardápio. Nas primeira e última semanas foi 

encontrada uma proporção calórica de 12:1:9. Nas segunda e terceira semanas 

de cardápio, foram encontradas proporções calóricas de 18:1:8 e 5:1:3, 

respectivamente. Os resultados indicaram que nenhuma semana do cardápio 

dos desjejuns dos escolares alcançou a recomendação proposta em razão da 

baixa presença de alimentos in natura, tais como frutas e suco de frutas, e 

minimamente processados, como preparações a base de derivados de cereais, 

aliada à alta presença de alimentos ultraprocessados como achocolatados, 

bebidas lácteas aromatizadas e biscoitos. Os resultados sugerem a 

necessidade de reformulação do planejamento de cardápio dos desjejuns 

analisados com vistas à melhoria da qualidade nutricional dos mesmos e oferta 

de uma alimentação adequada e saudável ao público escolar. 
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Restaurantes Universitários – RUs, são Unidades de Alimentação e Nutrição 

(UAN’s) que atuam como ferramentas importantes na assistência estudantil, 

nos quais é relevante avaliar a opinião dos clientes quanto às refeições 

oferecidas através de pesquisa de satisfação. O objetivo desta pesquisa foi 

avaliar a satisfação dos usuários do Restaurante Universitário da Universidade 

Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) por meio de questionário 

de satisfação composto de 12 perguntas, analisando-se a relação entre a 

expectativa, medida através do grau de importância atribuída pelos usuários 

aos ítens referentes a produtos e serviços como, localização, iluminação, 

atendimento, cardápio, preço, variedade, forma de pagamento, bebidas, 

limpeza e conforto, avaliados antes do consumo e a satisfação com os mesmos 

atributos após consumo e utilização dos serviços. Primeiramente informavam o 

grau de importância por meio de uma escala likert de 5 pontos onde 1 

correspondia a “nada importante” e 5 correspondia a “muito importante”. Em 

seguida, após a refeição os usuários informavam o grau de satisfação para os 



mesmos atributos utilizando-se uma escala de 5 pontos onde 1 correspondia a 

“pouco satisfeito e 5 correspondia a “muito satisfeito” Participaram do estudo 

200 usuários, na maioria estudante, sendo 58% do sexo masculino e 42% do 

sexo feminino. Quanto ao vínculo com a UFVJM a maior parte dos usuários 

(75,5%) eram estudantes, em seguida Técnicos (12%), Professores (7%), 

funcionários terceirizados (1,50%), e outros (4%). Dentre os usuários, 34% 

frequenta o restaurante 4 vezes ou mais por semana, 30% o frequentam de 2 a 

3 vezes por semana. Para mais de 80% dos usuários a limpeza, o atendimento, 

o preço, a variedade e o cardápio são os atributos mais importantes. Porém, 

maior percentual de satisfação foi alcançada para forma de pagamento 

(77,5%), limpeza (75,5%), atendimento (66,5%), conforto (56%) e iluminação 

(54,5%). Menor percentual estava satisfeito com o cardápio (41%) e com a 

variedade (35%). Maior insatisfação foi verificada com o preço (64,5%) e a 

localização (45,5%). Cerca de 79,5% pretendem voltar ao restaurante e a 

maioria situou-se na faixa de indecisos sobre recomendar o restaurante a um 

amigo. Concluiu-se que alguns atributos demandam investimentos e ajustes 

por parte da empresa fornecedora da alimentação, como cardápio, variedade, 

temperatura e sabor dos alimentos para obtenção de maior nível de satisfação 

dos clientes. Outros aspectos como preço e localização demandam reflexões 

da própria universidade para a busca de investimentos para o subsídio da 

alimentação e construção do RU definitivo da universidade, melhor localizado. 
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A sustentabilidade social busca valorizar o respeito com o ser humano 

evidenciando seus direitos (civis, políticos, econômicos, sociais e culturais) e 

suas particularidades. No segmento empresarial, os restaurantes comerciais 

possuem elevado potencial para promover a sustentabilidade social por meio 

da melhoria da qualidade de vida dos seus funcionários e consumidores e da 

promoção da saúde, do direito humano a alimentação adequada e da 

segurança alimentar e nutricional. Até o momento, são desconhecidas as 

práticas socialmente sustentáveis adotadas em restaurantes comerciais, 

apesar das diversas possibilidades de serem realizadas nestes 

estabelecimentos. Este estudo objetivou identificar as ações para a promoção 

da sustentabilidade social realizadas por restaurantes comercias do município 

de Governador Valadares, Minas Gerais. Proprietários ou gerentes de 15 

restaurantes comerciais do município de Governador Valadares, Minas Gerais, 

foram entrevistados. Para a coleta de dados, utilizou-se um roteiro composto 

por 52 questões distribuídas em 6 temas (9 subtemas): saúde e segurança no 

trabalho e qualidade de vida; relações de trabalho; desenvolvimento humano, 

benefícios e treinamentos; ações afirmativas; respeito ao direito do consumidor; 

e gestão de impactos na comunidade e desenvolvimento. Este estudo foi 



aprovado pelo comitê de ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de Juiz de Fora. Todos os estabelecimentos avaliados 

eram de pequeno porte e a maioria não possuía nutricionista (90%) ou técnico 

em nutrição (93%). Os restaurantes promoviam um elevado percentual de 

ações relacionadas à saúde e segurança dos empregados (87,8%), porém, 

20% destes não possuíam um responsável pela saúde e segurança dos 

empregados. Em relação as condições de trabalho, qualidade de vida e jornada 

de trabalho, apenas 61,8% das ações eram realizadas nos restaurantes sendo 

que em apenas 6,7% dos estabelecimentos eram promovidos exercícios físicos 

em horário de trabalho. As ações relacionadas a remuneração e benefícios 

eram realizadas em 80,0% dos estabelecimentos. No entanto, mais de 46,7% 

destes não ofereciam seguro de vida, plano de saúde ou outros benefícios 

securitários aos seus empregados ou benefícios que abrangiam os familiares 

dos funcionários. A adesão dos restaurantes às ações relacionadas ao 

compromisso com desenvolvimento profissional foi de, em média, 50,6%. 

Neste eixo, verificou-se que em 53% dos restaurantes os empregados eram 

capacitados para o exercício da função designada e em 26,7% eram fornecidos 

incentivos a cursos externos. Em média, 60,5% dos restaurantes apoiavam o 

desenvolvimento de fornecedores, principalmente, através da aquisição de 

insumos com fornecedores locais (64,3%). A promoção da sustentabilidade 

social por meio do relacionamento com consumidor era realizada em 89,1% 

dos restaurantes e por meio da promoção da diversidade e equidade em 78,8% 

dos estabelecimentos. Aproximadamente 50% dos restaurantes possuíam 

compromisso com desenvolvimento profissional e 44% dos compromissos com 

desenvolvimento da comunidade e gestão das ações sociais. Conclui-se que 

os restaurantes comerciais analisados realizam ações que contribuem para a 

promoção da sustentabilidade social, porém, possuem potencial para a 

promover novas ações relacionadas aos empregados, condições de trabalho, 

qualidade de vida e jornada de trabalho, apoio ao desenvolvimento de 

fornecedores, compromisso com desenvolvimento profissional e compromisso 

com desenvolvimento da comunidade e gestão das ações sociais. 
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A presença de ciclos claro/escuro delineia o planeta em dois momentos: uma 

fase com elevadas temperaturas e radiação UV e outra fase com temperaturas 

mais amenas e baixa incidência de radiação UV. Os ritmos biológicos 

associados aos ciclos de claro/escuro definem o ciclo circadiano, assim como 

também existem diversos zeitgebers, sinais rítmicos, que asseguram a 

sincronização do nosso relógio como a atividade locomotora, alimentação, 

temperatura corporal e a interação social. Sabe-se que os genes do relógio 

desempenham papéis importantes na regulação não apenas dos ritmos 

circadianos, mas também na homeostase energética e do metabolismo, uma 

vez que a sua cronoruptura causa desordens metabólicas, tais como a 

obesidade e a síndrome metabólica. Logo, o presente estudo se propôs 

investigar os estudos que abordam a influência de uma dieta rica em gordura 

na ritmicidade circadiana em modelo animal e, por sua vez, a cronoruptura do 

relógio e a sua relação no desenvolvimento de distúrbios metabólicos nos 

últimos 13 anos. Foi realizada a busca nas bases de dados PUBMED e 



BIREME. Foram selecionados 292 estudos, após a aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão, dos quais 13 artigos foram selecionados. Os estudos 

apontaram alterações no relógio biológico quando os animais foram induzidos a 

distúrbios metabólicos por meio de uma dieta rica em gordura. Também 

evidenciou-se que algumas mutações e/ou deleções em genes do relógio, 

entre eles Clock e Bmal1, provocaram aumento da circulação de ácidos graxos 

livres e obesidade. Uma dieta rica em gordura promoveu mudanças na 

ritmicidade de atividade locomotora em camundongos, alterações na expressão 

de genes do relógio, receptores nucleares que regulam os fatores de 

transcrição do relógio e genes controlados pelo relógio envolvidos na utilização 

de energia do hipotálamo, fígado, e tecido adiposo. É possível, portanto, 

compreender que a cronoruptura do relógio desencadeia alterações no 

metabolismo lipídico e na fotopercepção dos ritmos circadianos claro-escuro. 

Logo, podemos dizer que o relógio é como um “maestro” que rege a sua 

orquestra, neste caso, a ritmicidade de processos metabólicos e, assim, a 

cronoruptura da maquinaria molecular do relógio seria responsável pelo 

desenvolvimento de distúrbios metabólicos, como síndrome metabólica e 

obesidade. Em síntese, os resultados dessa revisão podem proporcionar novos 

insights sobre a regulação do metabolismo energético pelo relógio biológico. 
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O jambo-vermelho é um fruto nativo de regiões tropicais, rico em fibras 

dietéticas e compostos fenólicos, e não há relatos até o momento sobre sua 

utilização como alimento funcional em ensaios in vivo. O objetivo deste trabalho 

foi verificar os efeitos do consumo de frutos de jambo-vermelho (Syzygium 

malaccense) na prevenção da obesidade, doença hepática gordurosa não 

alcoólica, e dislipidemia de camundongos alimentados com dietas 

hiperlipídicas. As partes comestíveis de frutas de jambo-vermelho (casca e 

polpa) foram secas em liofilizador e incorporadas a dietas normolipídicas (N) e 

hiperlipídicas (H, com 60% do valor calórico total de lipídeos provenientes de 

banha de porco e óleo de soja) para a realização do ensaio biológico. As dietas 

normolipídicas contendo 5% (m/m) S. malaccense foi denominada NS, e a 

dieta hiperlipídica contendo a mesma quantidade da fruta liofilizada, HS. 

Camundongos Swiss adultos (n=20, 8 semanas) consumiram as dietas por 10 

semanas, e após eutanásia sob anestesia e punção cardíaca, coletou-se o soro 

e fígado dos animais para posteriores analises. As fezes foram coletadas na 

última semana experimental e secas em estufa à 105oC. A gordura do fígado e 

fezes foi extraída pelo método de Folch e seus extratos isopropanólicos foram 



analisados utilizando-se kits enzimáticos para quantificação dos níveis de 

triglicerídeos e colesterol total. O soro dos animais também foi analisado 

utilizando-se os mesmos kits, além de LDL e HDL-colesterol, alanina 

transaminase (ALT), aspartato aminotransferase, e fosfatase alcalina. A 

carcaça dos animais foi liofilizada e a gordura quantificada pelo método de 

Soxhlet utilizando-se éter de petróleo. O grupo que recebeu a dieta HS mostrou 

menores níveis de colesterol total no soro, com uma redução de 15% em 

relação ao grupo H (p<0,05 segundo ANOVA e teste Tukey). No entanto, as 

frações de colesterol e triglicerídeos não sofreram alterações significativas com 

o tratamento com jambo-vermelho. Com relação as enzimas de prova hepática, 

apenas a atividade da enzima ALT foi reduzida com tratamento com a dieta 

HS. Os níveis de triglicerídeos hepáticos do grupo H foi 75% maior em relação 

ao grupo N; em contrapartida, o grupo HS mostrou uma redução de 37% 

quando comparado ao grupo H (p<0,05). A excreção de lipídeos totais, 

triglicerídeos e colesterol pelas fezes foi aumentada para o grupo HS em 

relação à H. A carcaça dos animais obesos (H) obteve o maior teor de extrato 

etéreo, indicativo de aumento de gordura na carcaça representando 18%, 

quando comparado ao grupo N (p<0,05). Por outro lado, o consumo da dieta 

HS reduziu em 6% o teor de gordura da carcaça dos animais, em relação ao 

seu par (p<0,05). Os resultados indicaram que a incorporação das partes 

comestíveis de jambo-vermelho liofilizado foi capaz de reduzir a gordura 

corporal do animais, assim como reduzir triglicerídeos hepáticos e o colesterol 

sérico. Estas mudanças poderiam ser explicadas pela maior excreção fecal de 

triglicerídeos, colesterol e lipídeos totais quando a fruta foi adicionada á dieta 

hiperlipídica. Os resultados apontam o consumo de jambo-vermelho como fator 

de prevenção da obesidade, e doenças associadas como hipercolesterolemia e 

esteatose hepática. 
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A  Nicotinamida Adenina Nucleotídeo (NAD+) uma molécula importante no 

controle da homeostase metabólica. Os níveis de NAD+ influenciam 

diretamente a atividade das Sirtuinas (SIRTs), e como consequência pode 

ocorrer a biossíntese mitocondrial. Nesse sentido, a  suplementação com o 

precursores de NAD+, poderiam ser interessantes para a melhora da função 

mitocondrial e consequentemente a performance aeróbia. Nesse sentido, 

avantamoa a hipóstese de que o precurssor de NAD+, o Ribosídeo de 



Nicotinamida (NR) poderia estimular a biossíntese mitocondrial, melhorando o 

metabolismo e o desempenho aeróbio em camundongos. Camundongos 

C57BL6/j foram suplementados com NR (400mg/Kg/dia) via oral durante 4 

semanas. Alguns animais também foram submetidos ao treinamento físico 

durante o período de suplementação com NR. Analise de bioinformática, 

imagens de calorimentria, e técnicas de biologia molecular (Western blot e 

PCR) foram combinadas para avaliar o efeito da suplementação de NR sobre o 

gasto energético, e marcadores mitocondriais no tecido adiposo marrom (BAT) 

e no músculo esquelético. Inicialmente a analise de bioinformática revelou que 

a via de sínese de NAD+ tanto no BAT como no músculo esquelético possui 

forte correlação negativa com peso corporal e adiposidade. Analise utilizando a 

câmera termosenssível demonstrou aumento da temperatura corporal dos 

animais alimentados com NR, com destaque para o aumento da temperatura 

na região do BAT. De maneira interessante, observamos que o NR aumentou o 

conteúdo proteico de UCP1 no tecido adiposo marrom. No tecido muscular 

observamos que o NR aumentou o conteúdo proteico de NMNAT3, enzima 

crucial da via de síntese de NAD+ em animais exercitados, quando comparado 

aos animais exercitados e não suplementados. Os animais exercitados e 

suplementados também apresentaram   aumento de diversos marcadores dos 

complexos mitocondriais na musculatura esquelética. Além disso esse grupo 

de animais apresentaram aumento das fibras do tipo I. Finalmente, os animais 

exercitados e suplementados com NR apresentaram melhora da performance 

aeróbia quando comparado aos animais exercitados e não suplementados. 

Esses dados demonstram que a suplementação com NR estimula a 

termogênese, aumenta marcadores mitocondriais no músculo e a performance 

aeróbia em camundongos. 
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Introdução: O GPR120, é uma proteína com função de receptor/sensor para 

ácidos graxos insaturados e de cadeia longa, sendo seus principais ativadores 

os lipídios da família ômega-3 (?3), como o ácido alfa-linolênico (ALA – C18:3), 

eicosapentaenoico (EPA C20:5) docosaexaenoico (DHA C22:6). Ao ser 

ativado, o GPR120 dispara sinalização anti-inflamatória e contribui para a 

melhora na resistência à insulina associada à obesidade. Além disso, estudos 

recentes sugerem que o GPR120 seja capaz de promover diferenciação de 

pré-adipócitos em linhagens bege e marrom, promovendo a termogênese e 

induzindo gasto energético. Nesse sentido, a proteína desacopladora 

mitocondrial 1 (UCP-1), presente em grande concentração no tecido adiposo 



marrom, pode estar envolvida nesse processo. Estudos mostram que a 

suplementação dietética com ácidos graxos ?3 promovem o browning” do 

tecido adiposo branco, aumentando o conteúdo proteico de UCP-1. Objetivo: 

Avaliar se o tecido adiposo marrom apresenta o receptor GPR120, qual sua 

dispersão por este tecido, e o comportamento da UCP1 perante o tratamento 

com dieta contendo ácidos graxos ?3. Materiais e métodos:  Após aprovação 

pelo comitê de ética de nossa instituição, camundongos Swiss machos (n=30) 

foram separados em 3 grupos: Controle (n=10) alimentados com ração 

comercial por 16 semanas; Obeso (n=10) alimentados com dieta hiperlipídica 

(31% de gordura suína) por 16 semanas e Grupo obeso tratado com óleo de 

linhaça (N=10), que receberam inicialmente a dieta hiperlipídica por 8 semanas 

e, posteriormente, dieta hiperlipídica substituída em 10% da gordura suína por 

óleo de linhaça (rico em ?3 – C18:3) por mais 8 semanas. Ao final do protocolo 

experimental, os animais foram eutanasiados e o tecido adiposo marrom foi 

coletado para análises como: Western blotting, para avaliar conteúdo proteico 

de UCP-1, e análise histológica, com marcação imunofluorescente para 

detecção do receptor GPR120. Resultados: A análise das fotomicrografias do 

tecido adiposo marrom mostraram que o receptor GPR120 está presente e se 

dispersa uniformemente por todo o tecido. Curiosamente, os animais tratados 

com a dieta contendo ômega-3 apresentaram aumento do conteúdo do 

receptor. Em relação a UCP-1, os animais expostos ao conteúdo elevado de 

gordura apresentaram aumento significativo (P<0.05) em comparação ao grupo 

controle, a fim de que haja compensação do excedente calórico corporal. 

Contudo, quando expostos à dieta hiperlipídica contendo ômega-3, a UCP1 foi 

elevada ainda mais (P<0,05) em comparação aos animais obesos, 

representando possível estratégia futura de controle do gasto energético. 

Conclusão: Tanto o aumento do conteúdo protéico de GPR120 e UCP1 no 

tecido adiposo marrom de animais tratados com as diferentes dietas, ainda 

carecem de experimentos que demonstrem o mecanismo de ação pelo qual o 

fenômeno ocorre. Por outro lado, caso isso se confirme, abre-se aqui 

possibilidades terapêuticas adjuvantes para o controle da obesidade, já que a 

ativação de mecanismos indutores da termogênese parece ser uma das únicas 

saídas factíveis para o controle da obesidade. 
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O consumo de dietas hiperlipídicas gera acometimentos no organismo, dentre 

esses a doença hepática gordurosa não alcoólica. O objetivo do estudo foi 

avaliar o efeito do treinamento físico aeróbio (TFA) e da suplementação com 

açaí sobre o fígado de ratos submetido à dieta hiperlipídica. Ratos Fischer (60 

dias) foram divididos em 5 grupos: Controle (C), Dieta Hiperlipídica (H), Dieta 

Hiperlipídica + Açaí (HA), Dieta Hiperlipídica + TFA (HT), Dieta Hiperlipídica + 

Açaí + TFA (HAT). A dieta hiperlipídica possuía 21,8% de banha e 1% de 

colesterol (H e HT), ou suplementada com 1% de açaí (HA e HAT). Os grupos 



HT e HAT realizaram TFA em esteira (5 dias/semana, 1 h/dia, 60% da 

velocidade máxima de corrida) durante 8 semanas. As análises séricas foram 

realizadas com kits comerciais Bioclin®. O perfil de ácidos graxos foi 

mensurado por cromatografia gasosa. A esteatose foi mensurada por histologia 

(H&E). Apenas o grupo HA apresentou maior massa corporal final (HA = 354,3 

± 24,87 vs C = 317,6 ± 35,58; p = 0,0104). Os grupos H e HA apresentaram 

maior ganho de massa (H = 152,7 ± 24,09; HA = 167,3 ± 27,73 vs C = 130,4 ± 

23,25; p = 0,0003). Não houve diferença no consumo alimentar entre os 

tratamentos (p = 0,2599). O grupo H apresentou maior gordura abdominal (H= 

6,51 ± 0,84 vs C = 5,24 ± 1,32; p = 0,0359) e epididimal (H = 4,07 ± 1,04 vs C = 

5,09 ± 0,79; p = 0,0029). Os grupos HT e HAT apresentaram maior tempo total 

até à fadiga no final do treinamento (HT = 1903 ± 296,9; HAT = 1936 ± 298,3 vs 

C = 1063 ± 259,3; p = <0,0001). A massa do fígado foi aumentada em todos os 

grupos tratados com dieta hiperlipídica (H = 13,16 ± 2,34; HA = 15,54 ± 2,13; 

HT = 14,06 ± 2,26; HAT = 13,08 ± 2,60 vs C = 8,23 ± 1,91; p < 0,0001). HA 

apresentou menor taxa de colesterol total (HA = 76,25 ± 10,08 vs H = 94,43 ± 

13,34; p = 0,0342) e LDL (HA = 73,43 ± 11,53 vs H = 54,00 ± 9,84; p = 0,0357). 

Apenas o HT atenuou a ALT quando comparado ao H (H = 92,33 ± 25,83 vs 

78,50 ± 25,11; p = 0,0002). Não houve diferença entre os conteúdos de ácidos 

graxos saturados (p = 0,7427), monoinsaturados (p = 1528) e polinsaturados (p 

= 0,7030) para os grupos avaliados. Os grupos tratados com dieta hiperlipídica 

apresentaram maior grau de esteatose macrovesicular (p ? 0,0001) e 

microvesicular (p ? 0,0001). O grupo HT atenuou a inflamação imposta pela 

dieta hiperlipídica no fígado (HT = 2,00 ± 0,70 vs H = 0,83 ± 0,75; p < 0,0006). 

Em conclusão, os tratamentos isolados apresentaram resultados melhores em 

relação ao tratamento sinérgico. 
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A obesidade é uma doença crônica caracterizada por uma síndrome 

metabólica de inflamação de baixo grau. A Organização Mundial de Saúde 

aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública com 

estimativa, em 2025, de mais de 700 milhões de adultos obesos. Essa 

condição está associada a diversas comorbidades como problemas de 

desregulação hormonal, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e doença 

hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA). Portanto, o desenvolvimento de 

modelos experimentais que mimetizam a obesidade em humanos, para estudo 

de tais comorbidades se faz cada vez mais necessário e, para isso, são 

utilizadas dietas indutoras de obesidade. O Objetivo deste estudo foi comparar, 

por meio da produção de citocinas, o processo inflamatório hepático associado 

às duas dietas indutoras de obesidade: dieta rica em lipídio (DRL) e dieta rica 

em lipídio e açúcar (DRLA). Camundongos da linhagem C57BL6 receberam as 

dietas por 16 ou 18 semanas. Posteriormente à eutanásia dos animais, o 



fígado foi coletado e processado para análise das citocinas TNF-a, IL-1ß e IL-

10 por meio da técnica de ELISA. Além destes resultados preliminares, este 

estudo pretende estudar a deposição de gordura nos hepatócitos dos animais 

obesos, por meio da técnica de histologia; analisar comparativamente o peso 

dos animais após a indução das diferentes dietas; estudar a microbiota dos 

animais por western blot. Os resultados obtidos, não demonstraram diferenças 

entre os animais controle e os grupos DRL para nenhuma citocina analisada. 

Foi observada diferença quando comparamos o grupo DRLA com o grupo 

controle (p<0,05); assim como quando comparamos o grupo DRLA com o 

grupo DRL (p<0,05). Quando analisamos os períodos de 16 e 18 semanas de 

dieta do grupo DRLA observamos uma diminuição da produção das citocinas 

TNF-a e IL-1ß em 18 semanas de dieta. Este fator pode estar relacionado ao 

aumento observado na produção de IL-10 no mesmo período. Pode-se concluir 

que a dieta DRLA, induz uma produção significativa das citocinas TNF-a e IL-

1ß o que pode vir a desencadear inflamação hepática mais grave quando 

comparado com a dieta DRL. 
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Introdução: A desnutrição proteica (DP) é uma desordem nutricional que afeta 

grande número de pessoas. A DP pode afetar a composição óssea mineral, 

comprometendo a estrutura óssea. Por sua vez, o treinamento físico (TF) induz 

a remodelação óssea, melhorando a qualidade do mesmo. Porém, pouco se 

sabe sobre o efeito do TF relacionada a DN, fazendo-se necessários novos 

estudos. Objetivo: Analisar o efeito de um programa de corrida sobre as 

adaptações morfológicas dos ossos de ratos controle e desnutridos. 



Metodologia: Ratos Wistar (4 semanas de idade) foram randomizados em 

grupos de 12 animais cada, sendo: controle sedentário (CS); controle treinado 

(CT); sedentário desnutrido (SD); treinado desnutrido (TD). Animais controles e 

desnutridos receberam dieta contendo 12% e 6% de proteína, respectivamente. 

Os grupos treinados foram submetidos à corrida por 8 semanas. As 

adaptações morfológicas foram investigadas através de histologia (H&E). Ao 

final do período de intervenção, a massa dos animais foram registradas. A área 

óssea, a densidade mineral e o conteúdo mineral ósseo foram avaliados por 

Absorciometria bifotónica de raio X (DEXA). Os dados foram submetidos ao 

teste de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade dos mesmos. Quando a 

distribuição dos dados foi considerada normal, realizou-se ANOVA de uma via, 

com o post-hoc de Tukey. Quando a distribuição foi considerada não normal, 

realizou-se o teste de Kruskal-Wallis, com post-hoc de Dunn’s. Adotou-se o 

nível de significância de p<0,05. Os dados foram apresentados como média ± 

desvio padrão. Resultados: Os animais desnutridos apresentaram crescimento 

prejudicado e menor massa em relação aos animais nutridos. Não houve 

diferença para os parâmetros histológicos avaliados (Porosidade: p = 0,9839; 

Densidade: p = 0,2200). A desnutrição reduziu a área óssea (CS= 1,561cm2 ± 

0,1654 vs SD= 1,225 cm2 ± 0,1189). A desnutrição e o TF reduziram o 

conteúdo mineral ósseo (CMO) (CS = 0,2926g ± 0,04634 vs SD = 0,1816g ± 

0,02587 vs TD = 0,1250g ± 0,03248) e a densidade mineral óssea (DMO) (CS 

= 0,1867g/cm2 ± 0,01112 vs SD = 0,1484/cm2 ± 0,01607 vs TD = 0,1078g/cm2 

± 0,03017). Concluiu-se que a desnutrição reduziu parâmetros de densitometria 

óssea. O TF associado à desnutrição diminuiu o CMO e a DMO. 
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Introdução: Schinus terebinthifolius Raddi, popularmente conhecida como 

pimenta brasileira ou pimenta rosa, é comumente utilizada para fins medicinais 

e apresenta importante potencial econômico e gastronômico para a população. 

A presença de compostos fenólicos na S. terebinthifolius pode atribuir 

propriedades biológicas relevantes a esse condimento, tais como anti-

inflamatória e antioxidante. Contudo, poucos estudos avaliaram os efeitos 

antioxidante e anti-inflamatório dos frutos da pimenta rosa. 

Objetivo: Avaliar as atividades anti-inflamatória e antioxidante do extrato 

etanólico dos frutos da Schinus terebinthifolius Raddi in vivo.  



Metodologia: Camundongos fêmeas (n = 36) foram divididos em 5 grupos para 

avaliação da atividade anti-inflamatória em modelo de edema de orelha, os 

animais receberam via tópica, respectivamente: grupo 1 (n=6) 12-0-

tetradecanoilforbol-13-acetato (TPA) 1 µg/orelha dissolvido em acetona, grupo 

2 (n=8) acetona, grupo 3 (n=7) extrato etanólico da Schinus terebinthifolius 

(EEST) 1 mg / orelha, grupo 4 (n=7) EEST 3mg/orelha e grupo 5 (n=8) 

dexametasona. Após 6 h, os animais foram eutanasiados e suas orelhas 

coletadas. O edema foi calculado pelo peso das orelhas e estas amostras de 

tecido foram submetidas à avaliação da capacidade redutora pelo método de 

redução do ferro (FRAP), e foi mensurada a atividade da mieloperoxidase 

(MPO), e das enzimas antioxidantes catalase (CAT) e superóxido dismutase 

(SOD). Para a análise estatística foi utilizada a análise de variância 

unidirecional (ANOVA), seguida do teste de Tukey, utilizando o software 

Prism® 6.0 (GraphPad). Os dados foram expressos como média ± EPM, 

adotando nível de significância de p <0,05. O projeto foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa Animal da Universidade Federal de Sergipe (48/2017). 

Resultados: O grupo que recebeu EEST e o grupo tratado com dexametasona 

exibiram uma redução significativa do edema (4,0 e 1,6 mg, respectivamente) 

quando comparado ao grupo tratado com veículo (13,3 mg) (p <0,05).  Além 

disso, uma redução da atividade de MPO foi observada (285,1 unidade de 

MPO/local) quando comparado ao grupo sem tratamento (385,4 unidade de 

MPO/ local) (p<0,05). No entanto, o EEST não reverteu as alterações no 

estado redox do tecido causadas pelo TPA, observado pelo teste de FRAP, 

bem como não reverteu a depleção das enzimas antioxidantes (CAT e SOD). 

Conclusão: Os frutos do EEST foram capazes de reduzir o edema de orelha 

induzido pelo TPA por mecanismos anti-inflamatórios, como a diminuição da 

atividade da MPO. No entanto, essa resposta não está associada a 

mecanismos antioxidantes como o potencial de redução ou aumento da 

atividade das enzimas CAT e SOD. 
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No cerrado, segundo maior bioma do Brasil, existem diversas espécies 

frutíferas nativas que apresentam potencial para utilização na alimentação e, 

nesse contexto, o pequi (Caryocar brasiliense Cambess) possui uma semente 

comestível que é pouco consumida, até mesmo pela população local. O pequi 

exerce uma grande influência na alimentação e na renda dos habitantes do 

cerrado. É um produto indispensável na alimentação das populações que 

vivem nas áreas de ocorrência da espécie porque fornece parte das 

necessidades energéticas e nutricionais, principalmente, para as famílias 

carentes, e também gera emprego e renda no período de safra. Com o intuito 



de valorizar e resgatar o consumo de alimentos regionais, o objetivo deste 

estudo foi avaliar a qualidade biológica da proteína da farinha da semente do 

pequi desengordurada e suplementada com lisina através do coeficiente de 

eficiência protéica (PER). Foram utilizados 36 ratos machos, da linhagem 

Fischer, recém desmamados, com 21-23 dias de idade, pesando, 

aproximadamente, 45 gramas, provenientes do Laboratório de Nutrição 

Experimental da Escola de Nutrição (UFOP). Os animais foram alojados 

individualmente em gaiolas metálicas dispostas em ambiente arejado com 

controle de temperatura, luminosidade e umidade. Água filtrada e dieta foram 

oferecidas à vontade. Os animais foram aleatoriamente distribuídos entre três 

grupos com 12 animais cada, de acordo com a dieta recebida: o grupo controle 

recebeu dieta padrão com 10% de proteína proveniente da caseína. Ao grupo 

farinha da semente do pequi desengordurada (FSPD) foi oferecida uma dieta 

com 10% de proteína proveniente da semente do pequi e o grupo farinha da 

semente do pequi adicionada do primeiro aminoácido limitante (FSPAL) 

recebeu a mesma dieta do grupo FSPD com o acréscimo de lisina, que é o 

primeiro aminoácido limitante da semente do pequi. Foi realizado o controle 

semanal do peso e do consumo alimentar. O PER e o PER corrigido diferiram 

estatisticamente entre as dietas avaliadas. O PER do grupo alimentado com a 

dieta à base de caseína se mostrou significativamente superior aos demais 

grupos, o que pode ser justificado pela maior ingestão alimentar e protéica, e 

consequentemente, maior ganho de peso corporal por esse grupo. Ao 

compararmos as dietas à base de semente de pequi, a dieta suplementada 

com lisina apresentou um valor de PER aproximadamente 50% superior ao 

PER da dieta FSPD. Observando o valor do PER de ambas dietas, nota-se um 

efeito da suplementação com o primeiro aminoácido limitante. Ao avaliarmos o 

PER, que dentre os métodos, é o mais exigente em termos de qualidade 

protéica, nota-se um efeito positivo da suplementação com lisina, com um 

aumento, em relação ao grupo não suplementado, de aproximadamente 50% 

no valor desse índice. No entanto, ao compararmos com o grupo controle, a 

suplementação com lisina não foi satisfatória, o que pode ser relacionado ao 

fato da proteína do pequi ser deficiente em outros aminoácidos essenciais, 

como a treonina, leucina e triptofano. Como perspectiva para valorização da 

semente do pequi, sugere-se estudos futuros fazendo a suplementação com os 

demais aminoácidos limitantes, a fim de conseguir um PER mais próximo ao 

grupo controle. 
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Diferentes métodos são utilizados para avaliar a qualidade de uma proteína, 

dentre esses, os métodos biológicos avaliam a resposta de um organismo à 

ingestão da proteína em estudo (grilo preto – baixo custo de produção e 

elevado conteúdo proteico, atendendo a demanda internacional por fontes 

alternativas de proteínas). Os ensaios são feitos com ratos jovens, em fase de 

crescimento e que recebem através da dieta a proteína a ser testada. Os 

métodos de avaliação da qualidade proteica utilizados no presente estudo 

foram o perfil de aminoácidos essenciais, CUP (Coeficiente de Utilização 

Proteica, que é a razão entre o ganho de peso e a ingestão de proteínas num 

período de 28 dias) e a Razão Proteica Líquida (RPL - esse método tem a 

duração de 14 dias e é definido pela variação de peso  corporal do grupo de 

animais alimentados com a dieta a 10% da proteína a ser testada, adicionada à 

perda de peso dos animais que receberam dieta aproteica, dividida pela 

quantidade de proteína ingerida pelos primeiros ). Para tal, animais de 21 a 23 

dias de vida foram alimentados com rações balanceadas em relação a todos os 

nutrientes incluindo a proteína teste como única fonte proteica da dieta. O 

experimento com 4 grupos foi composto por: grupo controle (C) que recebeu 

uma dieta padrão com 10% de proteína (caseína); grupo PG que recebeu uma 

dieta com 10% de proteína fornecida pela proteína teste, o grupo PGA que foi 



nutrido com a mesma dieta do grupo PG adicionada de metionina (primeiro 

limitante verificado) e por fim o grupo PGF, que recebeu a mesma dieta de PG, 

adicionada de farelo de trigo como fonte de metionina. Os dados foram tratados 

pelo teste One-Way ANOVA e apresentados como média ± desvio padrão. 

Com teor de proteinas de 63,12% ±  1,64 e 26,51% ± 1,82 de lipídeos, todos os 

aminoácidos essenciais estão presentes em sua composição, tendo a 

metionina como primeiro limitante. Os valores do CUP foram C-2,5 ± 0,26; PG - 

0,52 ± 0,14; PGA -1,6 ± 0,29; PGF - 0,97 ± 0,21. Os valores da RPL foramC-

3,30 ± 0,21; PG - 1,12 ± 0,29; PGA - 3,12 ± 0,23; PGF - 2,56 ± 0,10. Os 

resultados entre os grupos diferiram significativamente para o CUP, e não há 

diferença entre o grupo C e PGA para o experimento da RPL. A partir dos 

resultados encontrados, temos argumentos suficientes para apontar a 

importância nutricional dos insetos e em especial do grilo preto. Pela primeira 

vez, através de um ensaio biológico, foi demonstrado que o grilo tem qualidade, 

principalmente quando suplementado com metionina (seu primeiro aminoácido 

limitante), ou mesmo com a adição de um suplemento cereal (farelo de trigo) 

significando a possibilidade de melhora na qualidade, de forma 

economicamente viável. 
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Introdução: Definida pelo acúmulo de gordura corporal, a obesidade vem sendo 

um problema público de saúde mundial que tem sua ocorrência determinada 

por múltiplos fatores como os comportamentais, os ambientais, os genéticos e 

os sociais. A composição da microbiota intestinal, a alteração da 

permeabilidade intestinal e a presença de uma inflamação crônica de baixo 

grau também podem auxiliar no entendimento dessa doença tão complexa. 

Objetivo: Analisar as enzimas envolvidas no sistema de defesa antioxidante 

endógeno e na peroxidação lipídica de camundongos C57BL/6J com 

obesidade induzida pela dieta. Metodologia: Tratou-se de um estudo 

experimental e controlado com 40 camundongos C57BL/6J divididos em 5 

grupos experimentais: grupo controle negativo (sem obesidade induzida pela 

dieta), grupo controle positivo (obeso sem intervenção), grupo probiótico 

(obeso com intervenção de probiótico), grupo antimicrobiano (obeso com 

intervenção de antimicrobiano) e grupo probiótico e antimicrobiano (obeso com 

intervenção de probiótico e antimicrobiano). A obesidade foi induzida, durante 



12 semanas, através do consumo de uma dieta high-fat com 60% de gordura 

associado a oferta de solução de frutose 10%. Após determinação da 

ocorrência da obesidade os animais passaram, durante 4 semanas, a receber 

os tratamentos, com probióticos e/ou antimicrobianos, associados a oferta de 

uma dieta padrão e de água destilada. Durante todo o experimento os animais 

foram mantidos em gaiolas coletivas, sob condições padrão controladas, ciclo 

claro e escuro de 12h e receberam líquidos ad libitum e ração pelo esquema 

pair-fed. Após a eutanásia, em amostras de fígado, foi determinada a atividade 

das enzimas envolvidas no processo oxidativo (catalase, superóxido dismutase 

e glutationa S transferase), bem como mensurou-se a peroxidação lipídica, por 

meio dos metabolitos reativos ao ácido tiobarbitúrico (malondialdeido). Ambos 

os resultados foram avaliados em relação a quantidade de proteína presente 

na amostra. Resultados: O grupo que foi tratado com antimicrobiano e 

probiótico obteve menor atividade da enzima catalase quando comparado ao 

grupo controle negativo (p=0,004), e menor atividade da enzima superóxido 

dismutase quando comparado ao grupo controle negativo (0,001) e ao grupo 

tratado com probiótico (0,021). De modo similar, o grupo tratado com 

antimicrobiano obteve menor atividade de superóxido dismutase quando 

comparado ao grupo controle negativo (p=0,009). Para os demais parâmetros 

avaliados não foram observadas diferenças significativas entre os grupos 

(p>0,05). Conclusão: Observa-se que o tratamento com antimicrobiano não 

proporcionou um bom funcionamento do sistema de defesa antioxidante. Visto 

que a obesidade é uma inflamação crônica de baixo grau, e que o sistema de 

defesa antioxidante é fundamental no combate a radicais livres causados pela 

inflamação, o uso de antimicrobianos pode não ser interessante como sistema 

terapêutico da obesidade. 
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Nos últimos anos, observa-se modificações importantes nos hábitos 

alimentares por parte da população, principalmente no que diz respeito ao 

aumento no consumo de frutose, presente principalmente em refrigerantes, 

cereais matinais, pães, condimentos e sobremesas. O aumento no consumo de 

frutose está associado à etiologia de inúmeras alterações metabólicas, das 

quais podemos citar as modificações no metabolismo lipídico. Neste contexto, 

este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da ingestão de frutose nas 

concentrações de 10%, 30% e 60% diluída em água potável e nos tempos de 8 

e 12 semanas sobre o perfil lipídico sérico e hepático de ratos da linhagem 

Wistar. Para tal, foram utilizados 62 ratos da linhagem Wistar logo após o 

desmame. Todos os procedimentos foram aprovados pelo comitê de ética no 

uso de animais da UFOP (CEUA-UFOP). Nossos resultados sugerem que a 

ingestão de frutose diluída em água durante 8 semanas foi capaz de levar ao 

quadro de hipertrigliceridemia em todas as concentrações utilizadas, porém em 

12 semanas de ingestão foi possível verificar este aumento somente na 

concentração de 10% de frutose. Em relação ao colesterol total sérico, não 

foram observadas diferenças significativas entre os grupos. Em relação ao 



metabolismo lipídico hepático, foi possível verificar que a ingestão de frutose 

por 8 semanas foi capaz de reduzir significativamente o nível de colesterol total 

hepático de ratos que consumiram frutose nas concentrações de 10% e 60%. 

Em contrapartida, observando os resultados de 12 semanas de ingestão de 

frutose houve um aumento significativo nos níveis de triglicérides hepático na 

concentração de 60% de frutose, bem como no percentual de lipídeos 

hepáticos nas concentrações de 30% e 60% de frutose. Nossos dados 

sugerem que a ingestão de frutose foi capaz de alterar o perfil lipídico sérico e 

hepático de ratos Wistar de forma distinta dependendo da concentração e do 

tempo de exposição à frutose. 
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Introdução 

 

Os hábitos alimentares inadequados levam à deficiência nutricionais na 

população, acarretando problemas de saúde pública. Para controlar esse déficit 

algumas tentativas vem sendo utilizadas, tais como os programas de 

suplementação, fortificação e a biofortificação. A biofortificação visa enriquecer 

alimentos básicos para a população, como feijão e mandioca com ferro, zinco e 

pró-vitamina A. A vitamina A pode influenciar no metabolismo do ferro, 

aumentando sua absorção e liberação dos estoques corporais, porém, pouco é 

conhecido sobre o seu papel na biodisponibilidade de ferro de alimentos 

biofortificados.  

 

Objetivo 

 



O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da vitamina A na biodisponibilidade 

de ferro em mistura de alimentos biofortificados.  

 

Materiais e métodos 

 

Foram utilizadas como matéria-prima feijão-caupi e mandioca convencionais ou 

bifortificados com ferro e beta caroteno, respectivamente. Inicialmente as 

amostras foram cozidas e moídas e após foram determinados a composição 

centesimal da matéria-prima e realizado um estudo in vivo, em ratos Wistar, 5 

grupos de 8 animais, para se avaliar o ganho de hemoglobina, através do 

método de depleção-repleção e os efeitos do consumo da mistura de feijão-

caupi e mandioca biofortificados em biomarcadores do metabolismo do ferro 

(ferritina, transferrina, ferroportina, DMT-1, hefaestina e Dcybt). Foi realizada 

análise de variância (ANOVA), seguida do teste de Tukey (p<0,05) para 

comparação entre os grupos experimentais. 

 

Resultados 

 

O feijão-caupibiofortificado (BRS Aracê) apresentou um aumento de 

aproximadamente 19,5% no teor de ferro em relação ao feijão-caupi 

convencional (BRS Nova era). Paralelamente, o feijão biofortificado apresentou 

maiores teores de fitatos, compostos fenólicos e de fibras em relação ao 

convencional. A relação molar fitato/ferro, entretanto, não diferiu entre os 

feijões caupi biofortificado e convencional, o que pode ter refletido no ganho de 

hemoglobina e HRE semelhantes entre os grupos, independente da presença 

de vitamina A. O feijão caupi biofortificado com ferro mostrou-se semelhante ao 

sulfato ferroso quanto à expressão das proteínas hefaestina e ferroportina, 

sugerindo uma maior eficiência na absorção intestinal de ferro. Por outro lado, 

o feijão convencional apresentou menor expressão de transferrina quando 

comparado com o grupo controle, sulfato ferroso, o que indica menor absorção 

do ferro nesses grupos. A expressão de ferritina no fígado foi menor no grupo 

alimentado com ambos os alimentos biofortificados, o que pode indicar maior 

mobilização das reservas de ferro hepático na presença de vitamina A. 



Entretanto, não foi observada diferença entre os grupos quanto às demais 

proteínas relacionadas à absorção intestinal de ferro, DCytB e DMT-1.  

 

Conclusão 

 

O presente estudo aponta maior eficiência do feijão-caupi biofortificado na 

biodisponibilidade de ferro, independente da presença da vitamina A. Novos 

estudos se fazem necessários para verificar a influência da vitamina A na 

absorção do ferro, levando em consideração os teores de vitamina A fornecidos 

na dieta e fatores que podem influenciar positivamente ou negativamente 

nessa interação e absorção. 
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Introdução: A doença renal crônica (DRC) é caracterizada pela perda 

progressiva da função dos rins e pelo acúmulo de compostos tóxicos na 

corrente sanguínea, podendo causar efeitos deletérios aos sistemas biológicos. 

Duas importantes toxinas urêmicas são o p-Cresil sulfato (pCS) e o Indoxil 

sulfato (IS), as quais apresentam grande potencial danoso ao organismo, uma 

vez que não são eficientemente removidas por técnicas dialíticas comumente 

empregadas e estão associadas à instauração do estresse oxidativo e da 

inflamação. As elevadas concentrações séricas dessas toxinas constituem um 

fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e estão 

associadas positivamente com as altas taxas de mortalidade na DRC. Dentre 



as estratégias para atenuação dos danos ocasionados por essas substâncias, 

compostos bioativos presentes em alimentos vem ganhando destaque. O açaí 

(Euterpe oleracea Mart.) é um fruto típico da região Norte do Brasil amplamente 

consumido no país e rico em compostos fenólicos, tais como epicatequinas, 

catequinas e antocianinas. Estudos recentes utilizando o extrato hidro-alcoólico 

do caroço de açaí (açaí seed extract; ASE) demonstraram efeitos benéficos em 

parâmetros cardiometabólicos, dentre eles a ação protetora contra a disfunção 

endotelial e alterações vasculares e renais em modelo murino de hipertensão 

renovascular. Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi avaliar o potencial 

antioxidante e anti-inflamatório do ASE na modulação dos marcadores de 

disfunção endotelial induzida por IS e pCS em células endoteliais humanas. 

Métodos: Células endoteliais do cordão umbilical humano (HUVEC) foram 

tratadas com ASE (10 µg/mL) na presença ou ausência das toxinas IS (61 

µg/mL) e pCS (40 µg/mL). Foram avaliados os parâmetros de viabilidade 

(reagente AlamarBlue®) e morte celular (por exclusão com Azul de Tripan), a 

capacidade migratória celular (wound healing) e a expressão gênica de 

marcadores inflamatórios (RT-PCR e kit comercial). A resposta antioxidante 

celular foi avaliada através da atividade e da expressão de enzimas 

antioxidantes (por espectrofotometria e western blot, respectivamente). 

Resultados: As toxinas IS e pCS promoveram a redução na viabilidade de 

células endoteliais e o aumento do percentual de morte celular, bem como a 

diminuição da capacidade migratória (p<0,05). O ASE foi capaz de prevenir a 

morte celular e restaurar a capacidade migratória em células expostas ao IS. 

Ambas as toxinas promoveram o aumento da expressão de citocinas pró-

inflamatórias, tendo o ASE ação preventiva desse efeito. As toxinas também 

promoveram o aumento da secreção de TNF-a, e o ASE reverteu esse 

fenômeno em células tratadas com as toxinas em concomitância (p<0,05). No 

que concerne à resposta antioxidante, a expressão da enzima superóxido 

dismutase foi diminuída em células tratadas com as toxinas, e o ASE foi capaz 

de prevenir esse efeito (p<0,05). Conclusão: Os resultados apontam para os 

efeitos benéficos do ASE na inflamação e no estresse oxidativo causados pelas 

toxinas urêmicas, particularmente pelo IS, em células endoteliais humanas. 
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Introdução: O aumento do ganho de peso em massa adiposa tem sido 

correlacionado ao desenvolvimento da doença de Alzheimer, onde o consumo 

elevado de gordura saturada parece ser o mediador desse processo a longo 

prazo. Trabalhos mostram efeitos deletérios mesmo em curto prazo do 

consumo excessivo de fontes de gordura saturada. Objetivo: Avaliar o efeito a 

curto prazo (3, 7 e 10 dias) de dieta hiperlipídica na modulação hipocampal de 

vias sinalizadoras do Alzheimer em camundongos. Métodos: Aprovado pelo 



comitê de ética de nossa Universidade, sob número 4839-1/2018, 

camundongos C57BL/6J, com 4 semanas de idade, foram submetidos a 

diferentes tempos de oferta ad libtum (3, 7 e 10 dias) a dieta hiperlipídica – 

grupo HFD, ou à dieta normocalórica (ração comercial) – grupo CTL. A dieta 

hiperlipídica foi baseada na AIN-93G, modificada de 7% para 35% de lipídios, 

com gordura suína. Após o período experimental, o hipocampo foi extraído e 

submetido às análises de Western Blotting, RT-qPCR, imunofluorescência e 

espectrometria de massas. Para determinação do mecanismo de ação, 

utilizamos cultura de células tanto de neurônios hipocampais quanto micróglias, 

ambas tratadas com ácido palmítico para análise isolada do composto. 

Resultados: Três dias de consumo de HFD foram suficientes para induzir 

ganho de massa corporal, aumento da glicemia de jejum, colesterol total e LDL, 

quando comparados ao grupo CTL. Ainda, a espectrometria de massas 

detectou aumento na deposição de ácidos graxos saturados no hipocampo. Em 

paralelo aos dados fisiológicos, houve aumento dos transcritos gênicos e 

também no conteúdo proteico de marcadores inflamatórios (TNFa, IL1ß, pJNK), 

do estresse de retículo endoplasmático (CHOP), apoptose (Caspase3, 

Caspase clivada, Bax). A imunofluorescência confirmou o marcador 

inflamatório IL1ß, entretanto localizando as áreas hipocampais de maior 

inserção (CA1, CA2, CA3, Cortex e Girus). Tais sinais foram mantidos também 

entre 7 e 10 dias. Contudo, os marcadores da doença de Alzheimer (ß-amilóide 

e pTau) foram evidenciados apenas com 10 dias de consumo de HFD, apenas 

na área CA1 e no córtex. Células hipocampais do tipo neuro-2-A e micróglias 

do tipo BV2 tratadas com ácido palmítico isolado apresentaram aumento do 

conteúdo proteico de pJNK, CHOP, Bcl2 e ß-amilóide, confirmando a atuação 

do nutriente em si como deletério. Conclusão: O consumo dietético de ácidos 

graxos saturados é importante, no entanto, quando em excesso na 

alimentação, ainda que por curto período de tempo, representam risco à saúde. 

Neste estudo, a curta exposição ao excesso de gorduras induziu alteração em 

parâmetros metabólicos e moleculares que culminaram na neuroinflamação do 

hipocampo, o que pode ser gatilho para a doença de Alzheimer. Este estudo, 

ainda que experimental, traz alerta para o fortalecimento da criação de políticas 

públicas de controle de consumo de gorduras saturadas pela população. 
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Introdução: A inflamação crônica e de baixo grau presente na obesidade é 

capaz de se estender ao sistema nervoso central, e atingir o hipocampo. A 

perpetuação da inflamação hipocampal está relacionada ao surgimento de 

doenças neurodegenerativas de característica demencial severa. Entre as 

estratégias não farmacológicas para controle da neuroinflamação, o consumo 

de fontes alimentares de ácidos graxos ômega 3 (?3) figuram entre as 

principais. O óleo de semente de linhaça é composto majoritariamente (58-

60%) de ácido alfa-linolênico (ALA – C18:3), sendo uma das fontes mais 



acessíveis dessa substância à população Objetivo: Avaliar se a substituição 

parcial da gordura suína (fonte de gordura saturada) numa dieta hierlipídica, 

por de óleo de linhaça (fonte de ?3) seria capaz de se incorporar e modular o 

perfil de ácidos graxos no hipocampo de animais obesos. Método: Após 

aprovação pelo CEUA de nossa instituição (#49743-1/2018), camundongos 

Swiss foram randomizados em 3 grupos (n=10/grupo): Controle , alimentados 

com ração comercial por 16 semanas; Obeso, alimentados com dieta 

hiperlipídica por 16 semanas; Obeso tratado com ?3, alimentados com dieta 

hiperlipídica por 8 semanas e, posteriormente, com dieta hiperlipídica 

substituída em 1/3 da gordura suína por óleo de linhaça, por mais 8 semanas. 

Ao final do experimento, foram coletados o sangue e o hipocampo dos animais 

para análise do perfil de ácidos graxos por meio da cromatografia gasosa 

acoplada ao espectrômetro de massas (GC-MS). Os resultados foram 

analisados por meio da ANOVA seguida por Bonferroni (p<0,05). Resultados: 

Os animas obesos apresentaram alterações significativas no perfil de ácidos 

graxos séricos quando comparados ao grupo controle, como aumento de 3,5% 

na concentração de ácidos graxos saturados (AGS) e redução de 1,8% e 1,6% 

nos ácidos graxos monoinsaturados (AGMI) e poli-insaturados (AGPI), 

respectivamente. Embora os animais obesos tenham apresentado alterações 

nos níveis de AGPI, a razão ?6:?3 permaneceu igual ao grupo controle. Não 

foram encontradas alterações significativas no conteúdo total de ácidos 

graxossaturados, monoinsaturados e poli-insaturados no hipocampo dos 

animais obesos em relação ao grupo controle. Contudo, o tratamento dos 

animais obesos com fontes alimentares de ?3 foi capaz de reduzir o conteúdo 

sérico AGS em aproximadamente 2,5% e melhorar a razão entre ?6:?3, que 

passou de 11:1 no grupo obeso para 5:1 no grupo tratado. A melhora na razão 

?6:?3 no grupo FS foi devido ao aumento na proporção de ácidos graxos da 

família ?3 (C18:3, C20:5 e C22:6) e redução dos ácidos graxos da família ?6 

(C20:4 e C22:4). De forma interessante, o consumo de óleo de linhaça também 

promoveu aumento de 1,7% no conteúdo total dos ácidos graxos ?3 (C18:3, 

C20:5 e C22:6) no hipocampo dos animais tratados em comparação com os 

obesos. Conclusão: A simples substituição de 1/3 de fontes de gordura 

saturada por fontes de ácidos graxos ?3 foi eficaz em melhorar o perfil sérico 

de ácidos graxos e aumentar a concentração de ?3 no hipocampo dos animais 

obesos. Assim, possivelmente o consumo de alimentos ricos em ?3 poderiam 

ser estratégias nutricionais para o combate a neuroinflamação e a prevenção 

de diversas doenças neurodegenerativas. 
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Introdução: Os óleos vegetais são uma complexa mistura de ácidos graxos, 

porém cada óleo apresenta uma distribuição específica, de acordo com a fonte 

vegetal utilizada. Esse fato faz com que os óleos vegetais exerçam efeitos 

distintos na homeostase metabólica. O tipo e a quantidade de lipídeos 

dietéticos podem influenciar a composição dos lipídeos séricos e teciduais, tal 

como modular a transcrição de enzimas especificas envolvidas do metabolismo 

de gorduras. 

 

Objetivo: Avaliar os efeitos do consumo crônico de diferentes óleos vegetais 

sobre o perfil lipídico sérico e hepático, bem como a expressão de fatores de 

transcrição e enzimas importantes envolvidos na via lipogênica no fígado de 

ratas saudáveis. 

 



Metodologia: No estudo foram utilizadas 44 ratas da linhagem Fisher, 

separadas em cinco grupos, a saber: grupo controle (C, n= 8), o qual recebeu 

apenas água, grupo azeite de oliva (AO, n=9), grupo óleo de linhaça (OL, n=9) 

grupo óleo de coco (OC, n=9) e grupo óleo de girassol (OG, n=9). Todos os 

tratamentos foram administrados por gavagem (1mL/ 250g peso) durante 90 

dias. Após este período, os animais foram eutanasiados e amostras de sangue 

e fígado foram coletadas para análise da concentração sérica e hepática de 

colesterol total (CT) e triglicérides (TAG). O fígado também foi utilizado para 

análise da expressão do fator de transcrição proteína ligante do elemento 

regulatório esterol-1c -SREBP1c (Srebf1), e das enzimas que catalisam passos 

importantes na via lipogênica, a acetil-CoA carboxilase (Acaca) e a ácido graxo 

sintase (Fasn), por qRT-PCR.  

 

Resultados: O consumo crônico de OC resultou em uma elevação nas 

concentrações séricas de CT, bem como um aumento do peso relativo do 

fígado; entretanto, foi observada uma redução do conteúdo de gordura total e 

nas concentrações de CT do órgão. Os animais do grupo OG apresentaram 

uma redução de TAG sérico, enquanto houve um aumento do conteúdo de 

gordura total e nas concentrações de CT e TAG hepático.  O aumento no 

acúmulo de gordura hepática promovido pelo consumo crônico de OG foi 

acompanhado de uma up regulation do fator de transcrição Srebf1, envolvido 

na regulação de genes lipogênicos. Surpreendentemente, foi observada uma 

down regulation do gene Acaca no fígado. Baseado em nossos resultados 

podemos inferir que o aumento de TAG hepático observado nos animais que 

consumiram óleo de girassol foi independente do aumento transcricional da 

enzima acetil CoA carboxilase e que mais estudos serão necessários para 

compreender os mecanismos envolvidos na lipogênese hepática induzida pelo 

óleo de girassol. O consumo crônico dos demais óleos vegetais não alterou os 

parâmetros analisados neste trabalho.  

 

Conclusão: Estes resultados sugerem que os diferentes tipos ácidos graxos 

presentes nos óleos vegetais podem interferir de forma distinta no metabolismo 

lipídico. Assim, mais estudos precisam ser realizados, a fim de promover 

recomendações adequadas para o consumo de óleos vegetais. 
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Introdução: A relação entre obesidade e doenças pulmonares tem sido cada 

vez mais evidenciada em estudos clínicos. Sabe-se que a hiperleptinemia, 

decorrente da obesidade, está correlacionada ao estado pró inflamatório 

observado em pacientes com asma. Os efeitos protetores do ?3, no que tange 

o bloqueio ou controle do processo inflamatório das vias aéreas, já são bem 

descritos, porém, recentemente uma nova via para ação do ?3 foi demonstrada 

por meio do GPR120. Essa proteína apresenta função de receptor/sensor para 

ácidos graxos insaturados e de cadeia longa, sendo seus principais ativadores 



o ácido alfa-linolênico (ALA – C18:3), eicosapentaenoico (EPA C20:5) e 

docosaexaenoico (DHA C22:6). Objetivo: Avaliar os efeitos de fontes 

alimentares de ácidos graxos ?3 no pulmão de camundongos obesos e a 

participação do receptor GPR120. Materiais e métodos: Após aprovação pelo 

comitê de ética de nossa instituição, camundongos Swiss machos (n=30) foram 

separados em 3 grupos: Controle (n=10) alimentados com ração comercial por 

16 semanas; Obeso (n=10) alimentados com dieta hiperlipídica (31% de 

gordura suína) por 16 semanas e Grupo obeso tratado com óleo de linhaça 

(n=10), que receberam inicialmente a 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 mais 8 semanas. Ao final do protocolo 

experimental, os animais foram eutanasiados e o tecido pulmonar coletado 

para análises de cromatografia gasosa, imunofluorescência e ELISA. 

Resultados: A análise de cromatografia do tecido pulmonar mostrou maior 

incorporação de ácido graxo monoinsaturado no grupo obeso comparado ao 

controle. Em relação ao total de ácido graxo poli-insaturado houve uma 

redução da incorporação no grupo obeso comparado ao controle. Foi 

observado maior incorporação de ?3 nos animais tratados quando comparados 

aos animais obesos.   Além disso, o tratamento com dieta contendo ômega-3 

foi capaz de reduzir a relação ?6/?3 e aumentar a incorporação do ácido graxo 

docosaexaenoico (DHA C22:6). A análise das fotomicrografias do tecido 

pulmonar mostrou que o receptor GPR120 está presente em todo o tecido, 

sendo mais expresso nos animais tratados com ômega-3. Em relação aos 

níveis de leptina, foi observado redução no grupo tratado comparado ao obeso. 

Conclusão: Os dados em conjunto mostram que a simples substituição de 1/3 

da fração saturada da dieta por ácidos graxos poli-insaturados, como o alfa-

linolênico foi capaz de modular o conteúdo do receptor GPR120 bem como o 

perfil lipídico do tecido pulmonar e reduzir os níveis de leptina sérica.  

Entretanto, são necessários mais experimentos para demonstrar a efetiva 

participação do GPR120 no controle da resposta inflamatória pulmonar. 
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As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são as principais causas de 

óbito no Brasil e no mundo. Dentre os principais fatores de risco para essas 

doenças está a alimentação. Estudos mostram que determinados alimentos 

podem auxiliar na prevenção das DCNT, em função de suas propriedades 

antioxidantes. No entanto, este benefício pode ser obtido através de alimentos 

comuns e economicamente acessíveis, não sendo necessário alimentos de alto 

custo, amplamente divulgados pela indústria de alimentos como alimentos com 

propriedades funcionais/terapêuticas, mesmo sem comprovação científica. As 

barras alimentícias fontes de proteína podem ser opções para a incorporação 

desses ingredientes, obtendo-se assim um produto com características 

nutricionais adequadas, aliado à conveniência e praticidade que oferecem ao 

consumidor. Dessa forma, no presente estudo, propôs-se desenvolver duas 

barras alimentícias naturais fontes de proteínas, fibras e compostos fenólicos, 



sendo uma composta por ingredientes de alto custo, e a outra, por ingredientes 

tradicionais de baixo custo, comparado aos ingredientes da primeira, e 

determinar o potencial de antioxidante de ambas as barras. As barras foram 

caracterizadas quanto a composição centesimal, conteúdo total de 

carotenoides e de compostos fenólicos e propriedades antioxidantes pelos 

métodos. Verificou-se que a barra de alto custo (AC) apresentou 30,5% de 

carboidrato, 21,0% de umidade, 20,5% de proteína, 19,5% de fibra alimentar 

(sendo 35,0% de fibra solúvel e 65,0% de fibra insolúvel), 6,0% de lipídeo, 

2,5% de cinzas, e valor calórico de 259,5Kcal/100g ou 89Kcal/porção (34g). A 

barra de baixo custo (BC) apresentou composição semelhante à de alto curso, 

sendo 30,0% de carboidrato, 24,0% de umidade, 22,0% de proteína, 16,5% de 

fibra alimentar (sendo 42,0% de fibra solúvel e 58,0% de fibra insolúvel), 5,50% 

de lipídeo, 2% de cinzas, e valor calórico igual a 255,0Kcal/100g ou 

87,5Kcal/porção (34g). Observou-se através dos valores encontrados, que 

ambas as barras podem ser classificadas como alimentos fontes de proteínas, 

de baixo teor de gorduras totais e alto conteúdo de fibra alimentar. A barra BC 

apresentou valor superior de carotenoides totais (3,33µg/g) ao da barra AC 

(1,80 µg/g). O mesmo foi observado para fenólicos totais, tendo a barra BC 

apresentado teor total de 349,19mg EAG/100g e a barra AC 

260,38mgEAG/100g, diferenças essas estatisticamente significativas. Quanto 

ao potencial antioxidante, pelo método ABTS o potencial da barra BC foi quase 

o dobro (703, 18µM de trolox/g) ao apresentado pela barra AC (385, 65 µM de 

trolox/g); pelo método ß-caroteno/ácido linoleico essa diferença foi o dobro, 

tendo a barra AC exibido 94,63% de proteção da oxidação e a barra AC 

33,39%. Já pelo método FRAP, não houve diferença estatística, tendo a barra 

BC apresentado (661,70 µM de sulfato ferroso/g) e a barra AC (609, 78 µM de 

sulfato ferroso/g). Conclui-se que é possível o desenvolvimento de produtos 

saudáveis, com propriedade funcionais e economicamente acessíveis, não 

sendo necessário o gasto com produtos onerosos para obter a proteção 

antioxidante que auxilia na prevenção das DCNT. 
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Introdução: Os principais marcadores para a Doença de Alzheimer (DA) são o 

acúmulo anormal de proteína beta-amiloide e hiperfosforilação da proteína tau. 

Evidências apontam que estes fatores possam estar relacionados ao aumento 

da inflamação e resistência à insulina no hipocampo. Sendo a obesidade um 

dos principais fatores indutores desses fenômenos, estudos têm a considerado 

como importante gatilho ao surgimento antecipado à DA. Objetivo: Avaliar se a 



substituição parcial da gordura suína (fonte de gordura saturada) por de óleo 

de linhaça (fonte de ácido alfa-linolênico - ?3 [C18:3])  é capaz de bloquear as 

vias moleculares associadas ao surgimento da DA no hipocampo de animais 

obesos e diabéticos tipo 2. Método: Camundongos Swiss foram alocados em 3 

grupos: Controle (n=10), alimentados com ração comercial por 16 semanas; 

Obeso (n=10), alimentados com dieta hiperlipídica por 16 semanas; Obeso 

tratado com ?3 (n=10), em que receberam dieta hiperlipídica por 8 semanas e 

posteriormente dieta hiperlipídica substituída em 1/3 da gordura suína por óleo 

de linhaça por mais 8 semanas. Na última semana experimental, os animais 

foram submetidos ao teste de tolerância à glicose e sensibilidade à insulina, 

assim como teste de aprendizado e memória em labirinto aquático. Ao final do 

experimento, o encéfalo dos animais foi coletado para análise morfológica das 

estruturas hipocampais, análise do conteúdo de proteínas e genes envolvidos 

no desenvolvimento da DA, por meio das técnicas de microscopia eletrônica de 

transmissão, immunobloting e RT-qPCR, respectivamente. Os resultados foram 

analisados por meio da ANOVA seguida por Bonferroni (p<0,05). Este projeto 

foi aprovado pelo CEUA de nossa instituição (#49743-1/2018). Resultados: O 

grupo obeso apresentou intolerância à glicose e resistência sistêmica à 

insulina. Houve também aumento na expressão gênica de citocinas 

inflamatórias, como IL-1ß e TNF-a, e aumento no conteúdo proteico de p-JNK, 

p-eIF2 a, CHOP, p-IRS1Ser307 e BAX, proteínas relacionadas com a 

neuroinflamação, estresse de retículo endoplasmático, resistência à insulina e 

apoptose. De forma correlata, foi observado aumento das proteínas 

relacionadas à gênese da DA, como Aß e p-tau. Além disso, foi possível 

observar importante neurodegeneração no hipocampo dos animais obesos, o 

que justifica, por sua vez, o prejuízo cognitivo desses animais em comparação 

ao grupo controle. Entretanto, o grupo que recebeu óleo de linhaça apresentou 

redução em importantes marcadores associados ao surgimento da DA, como a 

neuroinflamação, o estresse de retículo endoplasmático, a resistência 

hipocampal à insulina e a apoptose. Estes resultados moleculares demonstram 

quão impactante é o consumo a longo prazo de dieta contendo gordura 

saturada em excesso. Além disso, a substituição parcial por fonte de gordura 

poli-insaturada explica a recuperação tecidual parcial do hipocampo destes 

animais e a melhora cognitiva quando comparados ao grupo obeso que não 

recebeu tratamento. Conclusão: O consumo de ácido graxo alfa-linolênico se 

mostrou eficaz em controlar o estado inflamatório e degenerativo, induzidos 

pela obesidade, sendo capaz de desacelerar o surgimento da DA ao preservar 

as nobres funções hipocampais. 
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Introdução:  Os índices de sobrepeso e obesidade vêm aumentando ao redor 

do mundo. Existe uma relação entre o sobrepeso e a obesidade com vários 

tipos de doenças metabólicas, endócrinas e funcionais. Uma alimentação 

adequada é fundamental nas fases iniciais da vida para que o organismo se 

desenvolva adequadamente. Dietas de cafeteria são utilizadas em modelos 

animais com o objetivo de induzir à obesidade, sendo ricas principalmente em 

gorduras e açúcares e de alta palatabilidade. O Objetivo do trabalho foi avaliar 



os efeitos nutricionais e bioquímicos da dieta de cafeteria em ratos Wistar 

tratados desde o período de lactação. Metodologia: Foram utilizadas 14 

ninhadas de ratos da raça Wisttar provenientes do LabNutrex/UFVJM, 

protocolo CEUA/ UFVJM 041/16,  divididos em dois grupos de acordo com a 

dieta que recebiam: grupo controle (CTRL) e cafeteria (CAF). As  mães 

recebiam as dietas em forma de pelletes e água ad libitum. Após o 21° dia 

apenas os filhotes machos permaneceram no estudo e passaram a receber o 

mesmo tratamento oferecido a suas mães até atingirem a vida adulta (119 

dias). No 119º dia os animais foram colocados em jejum, para no 120º serem 

anestesiados e eutanasiados por exsanguinação. Nesse momento, amostras 

biológicas foram coletadas para análises subsequentes. Foram realizados 

diariamente o peso da oferta e resto da dieta oferecida, para obter a ingestão 

diária dos animais. Foi realizado o comprimento nasoanal (CNA) no final do 

experimento para realizar o IMC. Calculou-se o ganho de peso final (GPF), 

obtido a partir da pesagem do 119º e do 21ª dia de vida. A bioquímica do 

sangue foi realizada coletando cerca de 2 mL de sangue, através de punção 

cardíaca. Foi aplicada uma análise de variância seguida do teste de Newman 

Keuls quando necessário (p < 0,05). Resultados: O grupo CAF ingeriu menor 

quantidade de alimento somadas as 14 semanas pós-lactação em relação ao 

grupo CTRL. Em média, o grupo CAF ingeriu uma maior quantidade calórica 

que CTRL. Com relação a ingestão calórica em função do tempo, pode-se dizer 

que os animais CAF aumentaram seu consumo energético durante as fases 

iniciais da vida, com estabilização na fase adulta. No ganho de peso final o 

grupo CAF obteve maior média em relação ao grupo CTRL. O grupo CAF 

obteve maior coeficiente de eficiência alimentar. A partir do comprimento 

nasoanal, observa-se que o grupo CAF teve menor crescimento, mas IMC 

maior que o grupo CTRL. Não foram encontradas diferenças na glicose, 

colesterol total e HDL-c  no sangue entre os grupos, entretanto o grupo CAF 

apresentou maior teor de LDL-c, VLDL e triacilglicerol. Conclusão: A dieta de 

cafeteria proporcionou uma menor ingestão alimentar e maior ingestão calórica. 

Tais fatos foram os responsáveis pelo maior ganho de peso, coeficiente de 

eficiência alimentar e índice de massa corporal nos animais. A grande ingestão 

de gorduras e açúcares também proporcionou alterações no perfil lipídico 

sanguíneo do grupo CAF. A dieta de cafeteria desde a lactação foi capaz de 

promover distúrbios nos animais característicos da síndrome metabólica. 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma nutrição adequada durante o período de lactação é importante não só 

para o desenvolvimento da prole, mas também para a saúde materna. Dietas 

de cafeteria são utilizadas em modelos animais com o objetivo de induzir à 

obesidade, sendo ricas principalmente em gorduras e açúcares tendo alta 

palatabilidade. 



 

OBJETIVOS 

 

Avaliar os efeitos nutricionais e fisiológicos da dieta de cafeteria em ratos 

Wistar tratados desde o período de lactação.  

 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi aprovado pela CEUA/ UFVJM (protocolo 041/2016). Foram 

utilizadas 14 ninhadas de ratos da linhagem Wistar (Rattus novergicus), 

provenientes do LabNutrex/UFVJM. As ninhadas eram compostas por uma 

rata-mãe e 8 filhotes (6 machos e 2 fêmeas) recém-nascidos que formaram, 

durante o período de lactação (21 dias), os grupos: Controle (CTRL) – ração 

padrão (Nuvilab®) e água ad libitum (n = 7 ninhadas); Cafeteria (CAF) – dieta 

de cafeteria e água ad libitum (n = 7 ninhadas). Foram analisados nas mães: a 

ingestão alimentar e calórica, o peso corporal, coeficiente de eficiência 

energética, comprimento nasoanal, índice de Lee, peso dos órgãos e do tecido 

adiposo e na prole o peso corporal. Em relação a estatística, aplicou-se análise 

de variância seguida do teste de Newman Keuls quando necessário (p < 0,05) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As mães CAF demonstraram menor peso corporal no dia 21 da lactação, em 

relação ao grupo CTRL. De forma antagônica, a prole CAF apresentou maior 

peso corporal no dia 21, em relação a CTRL. As mães CAF ainda obtiveram 

menor ingestão alimentar, ganho de peso e eficiência energética que CTRL, 

porém maior ingestão calórica e tecido adiposo abdominal. A fase de lactação 

apresenta alta demanda energética para as mães, que é acompanhada de um 

aumento na ingestão de alimentos e, consequentemente, na ingestão calórica. 

Os resultados indicam que o gasto energético promovido pela lactação, 

associado à alta ingestão de gordura e baixa ingestão de proteína, pode ter 

levado as mães desse grupo a perder massa magra e acumular tecido adiposo. 

Mesmo comendo menos calorias ao longo das semanas e tendo uma maior 



perda de peso ao final de 21 dias de lactação, as mães CAF demonstraram um 

grande acúmulo de tecido adiposo abdominal. A maior ingestão calórica de 

gorduras pode ter contribuído para este resultado. A ingestão de proteína, 

nesta fase de lactação, abaixo da quantidade necessária, pode ter 

consequências não só para a prole, através de uma alteração na composição 

do leite materno, mas também para a própria mãe, uma vez que terá uma 

perda de peso mais pronunciada durante este período. 

 

CONCLUSÕES 

 

A dieta de cafeteria proporcionou uma menor ingestão alimentar e maior 

ingestão calórica. Tais fatos foram os responsáveis pelo maior ganho de peso, 

coeficiente de eficiência alimentar e índice de massa corporal nos animais. A 

dieta de cafeteria desde a lactação foi capaz de promover distúrbios nos 

animais característicos da síndrome metabólica. 
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INTRODUÇÃO 

Em estudos com roedores, dietas obesogênicas nos períodos de gestação, 

amamentação e pós-lactação já induziram a alterações no aprendizado e 

memória, além de já terem induzido a alterações na síntese e liberação de 

serotonina bem como de seus receptores. No entanto, o efeito de drogas com 

ação nos receptores de serotonina em animais que receberam dieta de 

cafeteria desde o início da vida não é conhecido. 



 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da dieta de cafeteria desde a 

lactação na ação da risperidona no teste de reconhecimento de objetos. 

 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais (protocolo 041/2016). Inicialmente 14 ninhadas de ratos da linhagem 

Wistar, compostas por 1 rata-mãe e 8 filhotes (6 machos e 2 fêmeas), 

receberam durante todo o período de lactação dieta padrão (n = 7 ninhadas) ou 

dieta de cafeteria (n = 7 ninhadas). Após o desmame, os ratos machos (n = 84) 

foram alojados em gaiolas individuais recebendo a mesma dieta das mães até 

atingirem a vida adulta. Posteriormente, esses animais foram divididos: CTRL - 

S: receberam dieta padrão (Nuvilab®) + aplicação de salina; CAF - S: 

receberam dieta de cafeteria + aplicação de salina; CTRL - R: dieta padrão 

(Nuvilab®) + aplicação de risperidona; e CAF - R receberam dieta de cafeteria 

+ aplicação de risperidona. Entre o 115º e o 117º dia de vida, após a aplicação 

dos tratamentos (salina e risperidona), os animais de cada grupo (n = 10-11) 

realizaram o teste campo aberto (habituação) e o teste de reconhecimento de 

objetos. Os dados foram submetidos a uma análise de variância e teste de 

Newman Keuls quando apropriado (p < 0,05). 

 

 

RESULTADOS 

Foi observado efeito pela análise de variância para o cálculo do índice de 

discriminação. O grupo CAF - S apresentou menor índice que os demais. Esse 

resultado demonstra que o grupo CAF - S frequentou mais, em relação aos 

outros grupos, um objeto familiar/conhecido do que um objeto novo. Esse 

resultado está relacionado a uma perda de memória dos animais que 

receberam dieta de cafeteria. No entanto, CAF - R embora tenha obtido uma 



média menor, não demonstrou alterações frente aos animais de dieta padrão 

ou mesmo uma melhora na memória pela aplicação da droga. 

 

 

CONCLUSÃO 

A dieta de cafeteria desde a lactação promoveu um déficit na memória dos 

animais. No entanto, a risperidona não foi efetiva em melhorar a memória. 
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Introdução: Os períodos de lactação e início da infância são considerados 

cruciais na formação do encéfalo, sendo a base do desenvolvimento cognitivo, 

motor, social e emocional. Uma nutrição adequada durante essas fases é 

primordial para o desenvolvimento encefálico. O estresse oxidativo causado 

pela dieta pode promover diminuição da plasticidade sináptica, morte neuronal, 

além de contribuir para a diminuição da expressão de neurotrofinas. A dieta de 



cafeteria é um modelo animal para a indução de obesidade, possuindo 

alimentos palatáveis ricos em gorduras e açúcares simples.  

Objetivos: O objetivo deste trabalho foi avaliar o estado redox no encéfalo de 

ratos Wistar tratados com dieta de cafeteria desde a lactação até a vida adulta. 

Metodologia: Esse trabalho foi aprovado previamente pelo Comitê de Ética no 

Uso de Animais (protocolo 041/2016). Foram utilizadas 14 ninhadas de ratos da 

linhagem Wistar (Rattus novergicus), provenientes do LabNutrex/UFVJM. As 

ninhadas eram compostas por uma rata-mãe e 8 filhotes (6 machos e 2 

fêmeas) recém-nascidos que formaram, durante o período de lactação, os 

grupos: Controle (CTRL) – os animais receberam ração padrão (Nuvilab®) e 

água ad libitum (n = 7 ninhadas); Cafeteria (CAF) – os animais receberam dieta 

de cafeteria e água ad libitum (n = 7 ninhadas). Após o desmame os animais 

continuaram recebendo a dieta de suas respectivas mães até a vida adulta. No 

119º dia de vida, os animais foram decapitados e retirados o hipocampo e 

córtex pré-frontal para a avaliação de marcadores do estresse oxidativo 

(Malondialdeído e Proteína carbonilada) e das enzimas antioxidantes 

(Superóxido Dismutase e Glutationa S-Transferase). Para análise dos dados foi 

utilizada a análise de variância e o teste de Newman Keuls quando necessário 

(p < 0,05). 

Resultados: A prole que recebeu dieta de cafeteria apresentou no córtex pré-

frontal níveis mais elevados da enzima Glutationa S-Transferase. No 

hipocampo esses mesmos animais apresentaram maior quantidade de 

Malondialdeído e Superóxido Dismutase. Por possuir grande quantidade de 

gorduras, a dieta de cafeteria promove a formação de espécies reativas de 

oxigênio, dessa forma, as elevações das enzimas antioxidantes no córtex e 

hipocampo podem sugerir um mecanismo de compensação para prevenção do 

estresse oxidativo nesses tecidos. Por sua vez, o malondialdeído é um sub-

produto da peroxidação lipídica, o que indica que o hipocampo do grupo de 

dieta de cafeteria estava em um estado de estresse oxidativo. 

Conclusão: As estruturas (hipocampo e córtex pré-frontal) analisadas do tecido 

encefálico dos animais de dieta de cafeteria indicam um desequilíbrio do 

estado redox nesses animais, com possível estresse oxidativo no hipocampo. 
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A dieta hipercalórica é considerada fator de risco para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares em toda população, sendo notado que os hábitos 

ocidentais possuem uma grande influência no desenvolvimento dessas 

enfermidades e estes vem aumentando cada vez mais, acarretando no 

aparecimento de doenças em toda nação. A biomassa e a farinha de banana 

verde são alimentos que contém amido resistente, este constitui um tipo de 



carboidrato não digerível categorizado como prebiótico, com papel de 

regulação da glicemia. O principal objetivo deste estudo foi avaliar o efeito 

modulador dos alimentos supracitados em ratos Wistar alimentados com dieta 

de cafeteria. Foi possível observar uma grande diferença na composição 

centesimal e de amido resistente entre os dois prebióticos utilizados no 

presente estudo, sendo explicada pelo método de fabricação de cada um. Os 

grupos de intervenção contendo amido resistente proveniente da 

biomassa/farinha de banana verde demonstraram no geral um melhor perfil 

glicêmico associado a um menor peso corporal e menor gordura corporal. O 

consumo alimentar com composição similar à dieta de cafeteria 

corriqueiramente, pode levar a danos cardiometabólicos em longo prazo, 

contribuindo para o desenvolvimento de doenças crônicas e isso é cada vez 

mais comum na população. Observou-se também que as matrizes alimentares 

que contém amido resistente auxiliam no controle do ganho de peso corporal, 

prevenindo o acúmulo de tecido adiposo intervendo no manejo dos níveis 

glicêmicos. Em suma, destaca-se que a incorporação dos produtos derivados 

da banana verde na alimentação pode ser de grande valia considerando os 

efeitos positivos de seus componentes bioativos, ação prebiótica e a relação 

custo benefício desta matriz alimentar, porém mais estudos científicos são 

necessários para confirmar as demais hipóteses que surgem com o tema. 
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Introdução: O fator de transcrição Co-ativador-1 alfa do receptor ativado por 

proliferador de peroxissoma (PGC-1a) têm sido descrito com um dos principais 

responsáveis pelo metabolismo oxidativo, atuando como co-ativador de genes 

envolvidos na biogênese e respiração mitocondrial e também na 

desintoxicação de espécies reativas de oxigênio. Além disso, desempenha um 

papel fundamental no metabolismo de ácidos graxos, aumentando a expressão 

de vários genes envolvidos na  ß-oxidação de ácidos graxos no fígado, através 

da ativação da transcrição de PPARa.  É altamente provável que o PGC-1a 



esteja intimamente envolvido do desenvolvimento de doenças metabólicas, no 

entanto o papel da via PGC-1a / PPARa sobre o desenvolvimento da esteatose 

hepática induzida por dieta rica em carboidratos simples (DRC) ainda não foi 

elucidado.  

Objetivo: O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito do consumo 

crônico da DRC sobre a modulação dos genes Pgc-1a e Ppara no fígado.  

Métodos: Para cumprir com os objetivos, Ratos Wistar recém-desmamados 

(com 28 dias de vida) foram submetidos à dieta controle (n=8) ou à dieta rica 

em carboidratos simples (40,44% de leite condensado Moça Nestlé, 8,58% de 

açúcar cristal) (n=12) ad libitum por 18 semanas. Após o período experimental 

os animais foram eutanasiados, sendo coletadas amostras de fígado para a 

análise histopatológica, para análises do estresse oxidativo e para a expressão 

gênica.  

Resultados: Os resultados mostraram que o consumo da DRC levou ao 

desenvolvimento de um quadro avançado de esteatose hepática. Tais 

resultados foram associados ao aumento do estresse oxidativo no fígado 

(diminuiu a atividade da superóxido dismutase (SOD), aumentou a 

carbonilação de proteínas e diminuição da atividade do proteassoma) e com a 

diminuição da expressão de Pgc-1a e Ppara. 

Conclusão: Em conclusão, os resultados indicam que a diminuição da 

expressão de Pgc-1a e Ppara correlacionam-se com o aumento do conteúdo 

de lipídios hepáticos e com o aumento do estresse oxidativo provocado pelo 

consumo da DRC.  

Fomento: CNPQ ,CAPES, FAPEMIG e UFOP. 
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Resumo: Introdução: A dieta de Cafeteria visa mimetizar o modelo de 

alimentação ocidental para animais de laboratório, através de produtos com 

elevada densidade energética, proteína animal, carboidrato simples e sal. Tal 

hábito alimentar contribui com diversas doenças como a obesidade. Diante 

deste quadro, tem-se explorado os benefícios dos prebióticos, dentre estes 

frutooligossacarídeos (FOS) e inulina em relação a efeitos na microbiota e 

alterações sistêmicas. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo avaliar o 

consumo alimentar e peso cecal de ratos Wistar alimentados com Dieta de 

Cafeteria associados a FOS e inulina purificados e em matriz alimentar 

(Yacon). Metodologia: Os animais (n=30) foram divididos em cinco grupos 

(n=6), sendo: Dieta de Cafeteria, Dieta de Cafeteria acrescida de Yacon em pó 

(6% FOS e inulina), Dieta de Cafeteria associada a 6% de FOS, Dieta de 

Cafeteria associada a 6% inulina, Dieta de Cafeteria associada a 3% FOS e 3% 

inulina. O experimento teve duração de 30 dias e foi aprovado pelo Comitê de 



Ética para uso em animais da Unifal. Após a eutanásia, o ceco foi lavado com 

solução fisiológica seguido da pesagem do órgão e obtenção de seu peso 

relativo através da divisão do peso do ceco pelo peso corporal dos animais. Em 

relação a avaliação do consumo alimentar, as dietas eram pesadas e 

fornecidas em cerca de 18g por dia na qual era controlado através do cálculo 

de restos e sobras. As análises estatísticas foram realizadas no software Sigma 

Stat 4.0 e foram utilizados o teste de normalidade de Shapiro-Wilk e teste t. O 

nível de significância adotado foi de p< 0,05. Resultados: Observou-se 

diferenças estatísticas no peso cecal (p<0,001), através do aumento do peso 

do órgão. Segundo autores, deve-se a retenção de água devido a efeitos 

osmóticos que estes prebióticos promovem, além da produção de ácidos 

graxos de cadeia curta (AGCC) que estimulam a hipertrofia do mesmo. 

Entretanto, em relação ao consumo alimentar, não houve diferenças 

estatísticas (p=0,209). Este fato deve-se ao fato da Dieta de Cafeteria ser 

composta por alimentos palatáveis que estimulam o prazer e hiperfagia em 

ratos. Conclusão: Desta forma, verifica-se que a Dieta de Cafeteria associada à 

FOS e/ou inulina purificados ou na matriz alimentar favorecem o aumento do 

peso cecal mas não alteram o consumo alimentar em ratos Wistar. 
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Introdução 

A obesidade durante a gravidez trás complicações tanto para mãe quanto para 

o feto, incluindo, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, baixo peso ao nascer e 

macrossomia fetal. Em modelos experimentais de exposição materna à 

obesidade ou à citocinas, não está claro o aumento do peso corporal fetal e, 

estudos recentes do nosso grupo mostram que filhotes de mães obesas 

apresentaram peso corporal menor que os filhotes do grupo controle. 

Desta forma, parece que a relação entre o peso corporal materno e o 

desenvolvimento feto-placentário é mais complexa. Alterações nas 

características placentárias, o período do ganho de peso e mudanças no IMC 

materno parecem ser determinantes nos desfechos fetais e auto-perpetuação 

das doenças na vida adulta.  



Objetivo  

Determinar a relação entre obesidade materna e o desfecho fetal. 

 

Metodologia 

Foram utilizados camundongos fêmeas Swiss, submetidas à dieta hiperlipídica 

(45%) por quatro semanas antes do acasalamento. Após 4 semanas de dietas 

foram submetidos ao acasalamento, mantendo a mesma dieta, com alteração 

apenas no conteúdo proteico (dieta de crescimento). No dia (19) foi 

interrompida a prenhez, a fim de que se colete amostras para posterior análise.  

O peso corporal, ingestão alimentar e os parâmetros metabólicos como GTT 

foram analisadas antes e durante a gestação. 

 

Resultados 

O grupo hiperlipídico apresentou menor ingestão alimentar comparado ao 

controle, no entanto teve maior ganho de peso pré-gestacional. Esse maior 

ganho de peso é justificado pela maior eficiência alimentar em relação ao grupo 

controle. A partir de uma análise de correlação verificamos que quanto maior o 

peso da mãe menor é o feto. Isso pode ser justificado pelo aumento de 

citocinas inflamatórias que ocorrem naturalmente na obesidade materna, 

sugerindo que este quadro causa insuficiência placentária e diminuição de 

transporte de nutrientes gerando assim bebês pequenos para idade gestacional 

devido ao retardo de crescimento uterino.  Outros fatores, como por exemplo, 

os ambientais e genéticos também estão envolvidos no retardo do crescimento 

uterino e insuficiência placentária.  

  

Conclusão 

O excessivo ganho de peso pré-gestacional contribuiu para o menor peso fetal, 

mostrando que a obesidade materna pode afetar o transporte placentário de 

nutrientes e consequentes prejuízos no crescimento fetal. 
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Dietas ricas em alimentos com alto teor de gorduras e/ou açúcares durante as 

fases iniciais da vida podem ser entendidas como agressões nutricionais, 

podendo gerar impactos nos sistemas de neurotransmissores, como o 

serotoninérgico. A serotonina exerce controle sobre a ingestão alimentar, desta 

forma não se sabe qual seria a ação de uma droga serotoninérgica como a 

risperidona, em animais com alterações na síntese e liberação desse 

neurotransmissor. O objetivo deste trabalho foi avaliar a ação risperidona na 

ingestão alimentar de ratos tratados com dieta de cafeteria desde a lactação. 



Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais sob o 

protocolo 041/2016. Utilizou-se 14 ninhadas de ratos da linhagem Wistar, 

compostas por 1 rata-mãe e 8 filhotes (6 machos e 2 fêmeas), em que as mães 

controle (CTRL) receberam durante todo o período de lactação dieta padrão (n 

= 7 ninhadas) e mães cafeteria (CAF) dieta de cafeteria (n = 7 ninhadas). Após 

o desmame, os ratos machos (n = 84) foram alojados em gaiolas individuais 

recebendo a mesma dieta ofertada para suas respectivas mães até atingirem a 

vida adulta. No 114º dia de vida foi realizado o teste de sacarose (consumo de 

sacarose à 1% nos bebedouros durante 3 dias). Posteriormente, esses animais 

foram divididos nos grupos: CTRL-S: receberam dieta padrão (Nuvilab®) + 

aplicação de salina; CAF-S: receberam dieta de cafeteria + aplicação de salina; 

CTRL-R: dieta padrão (Nuvilab®) + aplicação de risperidona; e CAF-R 

receberam dieta de cafeteria + aplicação de risperidona. A alimentação dos 

animais era ofertada e contabilizada antes da aplicação dos tratamentos (salina 

e risperidona) e após 24h era verificado quanto os animais consumiram. Os 

dados foram submetidos a uma análise de variância seguida do teste de 

Newman Keuls (p < 0,05). Houve diferença significativa no teste de sacarose, 

em que no 1° e 3° dia de teste os animais do grupo CAF ingeriram menor 

quantidade de solução aquosa de açúcar comparado ao grupo CTRL, que pode 

indicar um estado de anedonia desses animais. No teste de ingestão alimentar, 

os animais que receberam dieta de cafeteria apresentaram menor consumo, 

em relação aos animais que receberam a ração padrão. O grupo CTRL-R 

obteve menor consumo de ração comparado ao CTRL-S, da mesma forma o 

CAF-R consumiu menos a dieta comparado ao CAF-S. Ao analisar a interação 

dos fatores dieta e tratamento, ocorreu diferença significativa entre o animais 

do grupo CAF-R que se alimentaram em menor quantidade comparado ao 

grupo CTRL-R. Esse resultado sugere que a dieta promoveu alterações no 

sistema serotoninérgico, afetando o efeito da droga. A risperidona promoveu 

redução da ingestão alimentar sobre os animais de ambos os grupos, 

especialmente nos animais que receberam dieta de cafeteria desde o período 

de lactação. 
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Introdução: O diabetes mellitus tipo 1 é uma doença caracterizada por 

insuficiência insulínica e hiperglicemia crônica, sendo esses desencadeados 

por destruição das células ß pancreáticas, mais comumente por processo 

autoimune ou menos comumente por forma idiopática. Danos oxidativos aos 

componentes celulares têm sido relatados com um papel importante 

relacionado à patogênese e complicações relacionadas ao diabetes. Nesse 

sentido, diversas substâncias derivadas de extratos de plantas têm sido 

estudadas em relação às suas propriedades antioxidantes e antidiabéticas, 

dentre elas podemos destacar a silimarina. A silimarina é uma planta utilizada a 

centenas de anos devido a seu potencial hepatoprotetor e também ao seu 

efeito em diversas doenças, principalmente por suas propriedades anti-

inflamatórias e antioxidante.  

Objetivo: Avaliar a eficiência da silimarina nos parâmetros metabólicos e 

possíveis alterações no estado redox em ratas diabéticas tipo 1. 



Metodologia: Neste trabalho foram utilizadas 47 ratas da Linhagem Fischer 

com diabetes induzido através da injeção intraperitoneal de uma dose única de 

Aloxano. A silimarina foi administrada aos animais via gavagem orogástrica nas 

doses diárias de 50mg/kg/dia e 100mg/kg/dia por 30 dias consecutivos. Os 

animais foram separados em 4 grupos experimentais: grupo controle veículo 

(C), o qual recebeu ração comercial para rato e água ad libitum + 1 mL de 

veículo (CMC) via gavagem; grupo diabético veículo (D), recebendo o mesmo 

tratamento do grupo C; grupo diabético + silimarina 50mg/kg/dia e 

100mg/kg/dia (DS50 e DS100), recebendo ração comercial para rato e água ad 

libitum + 1 mL de suspensão de 50mg/Kg/dia ou 100mg/Kg/dia de silimarina via 

gavagem, respectivamente. Foram utilizados 8 animais para o grupo C e 13 

animais para cada grupo diabético. Ao final do experimento, os animais foram 

eutanasiados e o soro, fígado e pâncreas foram coletados. 

Resultados: Foram observadas alterações nos níveis de glicose, ureia e 

triacilgliceróis, além disso também foram encontradas modificações no sistema 

de defesa antioxidante e dano oxidativo no fígado dos animais diabéticos. Os 

resultados de dano proteico mostraram que a silimarina conseguiu reverter a 

carbonilação das proteínas a níveis semelhantes aos encontrados no grupo 

controle.   

Conclusão: Os resultados deste trabalho sugerem um efeito protetor da 

silimarina no diabetes tipo 1, entretanto mais análises serão necessárias para 

esclarecer o possível efeito protetor da silimarina na modulação de parâmetros 

metabólicos e status redox em ratas diabéticas tipo 1. 
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A síndrome metabólica (SM) é uma doença contemporânea onde observa-se a 

ocorrência concomitante de manifestações patológicas, como a resistência à 

insulina, a hipertensão arterial sistêmica, a obesidade, o aumento do colesterol 

e dos triacilgliceróis (TG). Como importância epidemiológica, a SM está 

associada a um aumento de duas vezes na taxa de mortalidade por doenças 

cardiovasculares, a uma maior probabilidade de ataque cardíaco (cerca de três 

vezes) e a uma probabilidade cinco vezes maior de desenvolvimento de 

diabetes mellitus tipo 2. Sabe-se que o treinamento físico (TF) agudo ou 

crônico é capaz de diminuir os valores de colesterol e TG em comparação com 

os valores de indivíduos sedentários, diminuir a pressão arterial em pacientes 

hipertensos, induzir a bradicardia de repouso em atletas, aumentar o gasto 

energético e as taxas metabólicas, cerca de 10 vezes em relação ao valor de 

repouso. Portanto, o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito do 

treinamento físico com sobrecarga sobre diferentes parâmetros biométricos e 

bioquímicos de ratos submetidos à dieta hiperlipídica para indução da 

Síndrome Metabólica. Metodologia: Ratos Fisher machos (± 60 gramas; quatro 



semanas de idade; após desmame) receberam dieta hiperlipídica (Grupo SM) 

ou dieta controle (Grupo CT) durante 12 semanas. Na sexta semana de dieta 

os animais foram subdivididos e submetidos ou não ao treinamento físico (TF), 

criando quatro grupos experimentais (CT-Sed; CT-TF; SM-Sed; SM-TF). 

Resultados: Os animais sedentários que receberam a dieta de indução da SM 

tiveram diminuição dos TG, aumento do peso corporal, da adiposidade, do 

depósito de gorduras (epididimal, retroperitoneal e inguinal), da glicemia de 

jejum, do colesterol total, do LDL e da TGP. O TF reverteu o depósito de 

gordura inguinal e atenuou o peso corporal, a glicemia de jejum, o colesterol 

total e o depósito de gordura epididimal, além de hipertrofiar o ventrículo 

esquerdo e a gordura marrom dos animais SM-TF. Dessa forma, nossos dados 

sugerem que o TF foi eficiente em reduzir alterações biométricas e bioquímicas 

presentes na SM. 
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Componentes da dieta podem modular as vias de sinalização celular por 

modificar a transcrição de genes e consequentemente modificar o 

metabolismo. Por outro lado, diversos efeitos benéficos à saúde foram 

observados pelo consumo do açaí, fruto da palmeira Euterpe oleracea, tanto 

em modelos animais como em humanos. Nesse contexto, este estudo 

investigou se o consumo do açaí pode alterar a adiposidade e a expressão de 

genes relacionados ao metabolismo de lipídios em camundongos alimentados 

com dieta controle ou hiperlipídica. Foi utilizado nesse estudo polpa de açaí 

comercial, a qual foi descongelada e filtrada com auxílio de papel de filtro e 

bomba à vácuo, o extrato aquoso de açaí (EAA) resultante foi utilizado. Trinta e 



dois camundongos machos swiss foram utilizados, os quais foram divididos nos 

grupos Controle (C) e Hiperlipídico (HF) que receberam dieta padrão (AIN93) e 

dieta hiperlipídica (32% de banha e 1% de colesterol), respectivamente. Após 

seis semanas os grupos foram subdivididos em C e CA, e em HF e HFA. Os 

grupos CA e HFA receberam diariamente uma dose de 3g de açaí por kg de 

peso corporal, por gavagem por mais seis semanas, totalizando 12 semanas 

de experimento. O índice de adiposidade foi calculado pela soma dos pesos de 

tecidos adiposos brancos divididos pelo peso corporal × 100. A análise 

histológica foi realizada pela técnica de H&E. A análise da expressão gênica foi 

feita por  qRT-PCR usando PowerUp SYBR™ Green Master Mix.  Os 

resultados mostraram que o grupo HF apresentou ganho de peso e índice de 

adiposidade maior que o grupo C. O grupo CA apresentou menor área dos 

adipócitos  comparado a todos os outros grupos experimentais. A expressão de 

genes foi verificada no tecido adiposo epididimal e observou-se que a 

expressão de mRNA da carnitina palmitoiltransferase I (CPT-1) aumentou no 

grupo HF e diminuiu nos grupos CA e HFA. A expressão de coativador 1 alfa 

do receptor ativado por proliferador de peroxissoma (PGC1a) foi maior no 

grupo CA. Não foram observadas diferenças na expressão de mRNA da lípase 

hormônio sensível (HSL), lipoproteína lipase (LPL), e do transportador de 

glicose 2 (GLUT-2). Os resultados deste trabalho sugerem que o açaí pode 

atuar reduzindo a área dos adipócitos e melhorar o metabolismo lipídico em 

camundongos alimentados com dieta padrão, mas não em camundongos 

alimentados com dieta hiperlipídica e estes efeitos podem ser devido ao 

aumento da expressão de PGC1a. Este estudo sugere efeito do açaí sobre a 

expressão gênica do tecido adiposo e que outros estudos serão importantes 

para ampliar e consolidar os conhecimentos sobre mecanismos de ação 

subjacente desse fruto no tecido adiposo. 
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Com o crescimento exponencial da população mundial, a demanda alimentar, 

principalmente por fontes proteicas de origem animal, tende a aumentar. Isto 

pode colaborar para uma crise de sustentabilidade na pecuária. Assim, é 

necessário pensar em meios mais sustentáveis para suprir essa necessidade 

proteica. Uma alternativa é a utilização de insetos, por seu elevado valor 

nutricional e composição de aminoácidos essenciais. Desse modo, o objetivo 

do estudo foi avaliar o efeito da suplementação com proteína advinda de 

insetos (Gryllus assimilis) associada ao treinamento resistido na composição 

corporal de ratos Wistar. Trinta animais foram divididos em quatro grupos: TP 

(treinado proteína; n=6); SP (sedentário proteína; n=9); TC (treinado controle; 

n=6); SC (sedentário controle; n=9) e submetidos ao protocolo de saltos em 

meio aquático por seis semanas. O valor para a suplementação foi proporcional 

à média de consumo diário de ração, que foi de 39,3 gramas para os grupos 

suplementados, nos quais continham 1,98 gramas de farelo de grilo. Para o 



cálculo desses valores foi considerada a recomendação de consumo para 

humanos de 1,4g/kg de peso corporal. Foram avaliados o consumo de ração, 

massa corporal, massa de gastrocnêmio, sóleo, fígado e coxins gordurosos 

retroperitoneal e epididimal. A quantidade de gordura na pata esquerda dos 

animais foi medida através do Soxhlet. Não houve diferença significativa entre 

os grupos nos valores de massa corporal, tecidos musculares, gordura da pata 

e gordura retroperitoneal. Houve diferença significativa entre grupos no valor da 

massa de gordura epididimal, com redução desses valores nos grupos TP 

(3,08 ± 0,61g) e TC (3,65 ± 1,24g), quando comparados aos grupos SP (6,28 ± 

0,61g) e SC (5,78 ± 1,31g). Do mesmo modo, houve diferença significativa no 

valor da média do peso do fígado, com maior valor observado nos grupos SP 

(11,61 ± 0,88g) em relação aos grupos SC (10,35 ± 0,91g), TP (9,69 ± 1,17g) e 

TC (9,81 ± 0,63g). Conclui-se que a suplementação com o composto proteico 

de Gryllus assimilis teve influência sobre conteúdo de gordura corporal dos 

animais suplementados. Além disso, a suplementação aumentou o peso do 

fígado no grupo não treinado. 
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Introdução: O diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) é a sexta causa de morte no 

mundo, responsável pelo aumento do risco de doenças cardiovasculares, 

insuficiência renal, cegueira ou catarata diabética. Padrões alimentares 

juntamente com fármacos vem sendo utilizados no controle do DMT2, sendo 

importante investigar o papel de novos alimentos. O milheto é um cereal não 

habitual na alimentação humana, mas estudos in vitro vem demonstrando sua 

eficácia no controle glicêmico, por apresentar amido de digestão lenta, ácidos 

graxos capazes de formar complexos com moléculas de amido, alto conteúdo 

de fibra alimentar e fotoquímicos com ação inibitória das enzimas a-amilase 

pancreática e a-glicosidase. Objetivo: Avaliar o efeito da farinha de milheto 

germinado na tolerância à glicose e resistência à insulina (RI) em ratos 

alimentados com dieta rica em gordura saturada e frutose. Métodos: Utilizamos 



30 ratos Wistar machos, divididos em dois grupos, grupo controle magro (n=10) 

que recebeu dieta AIN93-M e grupo HFHF (30% de gordura de porco e 20% de 

frutose) (n= 20) para indução do excesso de peso e alterações metabólicas, 

por 7 semanas. Posteriormente, os animais do grupo HFHF foram 

randomizados em outros dois grupos: HFHF (controle excesso de peso, n=10), 

HFHF adicionada de farinha de milheto (n=10), e o grupo controle magro 

continuou recebendo dieta AIN93-M, por 10 semanas. Na 8ª semana do 

experimento foi realizado o teste de tolerância intraperitoneal à glicose (TTIG) 

com os animais em jejum de 12 h, na qual foi aferida a glicemia basal utilizando 

glicosímetro e, posteriormente, foi administrado solução de 50% de D-glicose 

(2 g/kg) e glicemia foi monitorada nos tempos 30, 60, 90 e 120 minutos. Na 9ª 

semana foi realizado o teste de tolerância intraperitoneal à insulina (TTII) nos 

animais em jejum de 12 h, sendo aferido a glicemia basal. Em seguida a 

insulina foi aplicada, na proporção de 0,75 U/kg e mensurada a glicemia nos 

tempos 5, 10, 15, 20, 25 e 30 minutos. Calculou-se a área abaixo da curva 

(AUC) para ambos os testes. Avaliamos a AUC por ANOVA e as medidas de 

glicemia por ANOVA de medidas repetidas, ambos seguido de post hoc de 

Tukey. Adotamos a=5%. Resultados: A glicemia de jejum não diferiu entre os 

grupos. No TTIG, observou-se menor AUC na dieta com milheto em relação ao 

grupo HFHF, mostrando que o milheto é capaz de melhorar a tolerância à 

glicose. O efeito do milheto na redução da glicemia, em relação ao grupo 

HFHF, pôde ser observado após 60 minutos da injeção de D-glicose e aos 120 

minutos a concentração se igualou ao controle magro. No TTII observou-se 

menor AUC no grupo HFHF comparado ao grupo AIN-93M demonstrando que 

os animais alimentados com dieta rica em gordura saturada e frutose 

desenvolveram RI, e a farinha de milheto conseguiu recuperar a sensibilidade à 

insulina. Conclusão: O consumo de milheto melhorou a tolerância à glicose e 

aumentou a sensibilidade à insulina em ratos alimentados com dieta rica em 

gordura saturada e frutose. 
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INTRODUÇÃO: A prevalência da obesidade na infância tem aumentado 

dramaticamente nas últimas décadas. O consumo excessivo de carboidratos 

simples durante a infância afeta as respostas adaptativas que descrevem as 

relações entre as primeiras experiências nutricionais e o aparecimento de 

doenças crônicas na idade adulta, caracterizando um imprinting metabólico. O 

modelo experimental de aleitamento em livre demanda (overfeeding neonatal) 

resulta em um efeito protetor contra obesidade e diabetes na vida adulta. 

Associado a isso, a termogênese adaptativa tem sido descrita como um fator 

modulador de doenças metabólicas, tornando-se fundamental compreender os 

mecanismos decorrentes do efeito protetor do aleitamento materno (modelo de 

overfeeding neonatal) sobre tecido adiposo marrom (TAM). Portanto, o objetivo 

deste trabalho foi verificar o efeito do aleitamento em livre demanda 



(overfeeding neonatal) e da dieta rica em carboidratos simples (HSD) sobre o 

TAM e o metabolismo de ratos jovens. 

 

METODOLOGIA: O modelo de overfeeding neonatal (OF) foi estabelecido 

através da manipulação do tamanho das ninhadas, conforme previamente 

publicado. Ratos Wistar machos foram distribuídos após o nascimento, de 

forma aleatória, em duas ninhadas: 8 animais por ninhada [controle (NF), n=11] 

ou 4 animais por ninhada [(OF, n=12]. Após o desmame (21 dias), os animais 

(n=23) foram novamente divididos em quatro grupos: Grupo STD-NF (n=5), 

animais alimentados com dieta padrão (STD) da ninhada NF; Grupo HSD-NF 

(n=6), animais alimentados com HSD da ninhada NF; Grupo STD-OF (n=6), 

animais alimentados com STD da ninhada OF; Grupo HSD-OF (n=6), animais 

alimentados com HSD da ninhada OF. O grupo STD foi alimentado com ração 

comercial Nuvilab® e o grupo HSD foi alimentado com uma dieta “palatável” a 

base de leite condensado. Os efeitos da HSD foram avaliados durante 8 

semanas. Após eutanásia, foram coletados o soro para análises bioquímicas 

[glicose, colesterol total e triacilglicerol (TAG)], o TAM e foram realizadas 

análises biométricas (índices de Lee e de adiposidade - IA). Os efeitos do 

overfeeding e da dieta foram determinados pela ANOVA TWO-WAY, seguidos 

do pós-teste de Bonferroni. 

 

RESULTADOS: A manipulação do tamanho das ninhadas foi eficiente em 

induzir sobrepeso neonatal, resultando em aumento de peso dos animais da 

ninhada OF em relação à NF. O IA foi influenciado pela dieta (p < 0,05), 

aumentando ~80% no grupo HSD-NF em relação ao respectivo controle após 8 

semanas. Além do mais, o TAM teve o seu peso relativo reduzido pelo 

aleitamento (p < 0,05).  Os níveis de glicose foram alterados pela interação 

entre as duas variáveis (p< 0,05), enquanto a HSD aumentou os níveis de TAG 

independentemente do aleitamento (p<0,05). 

 

CONCLUSÃO: Os resultados obtidos até o momento mostraram que o 

aleitamento em livre demanda (overfeeding neonatal) altera os níveis de 

glicose e o tamanho do TAM, sugerindo um papel na modulação do perfil 

glicêmico e da termogênese adaptativa. Entretanto, futuros experimentos 



(como a análise da expressão gênica de Ucp1) são necessários para confirmar 

a nossa hipótese. 
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O fígado é o principal órgão envolvido no processo de metabolização de 

xenobióticos. O fácil acesso a medicamentos como o paracetamol aliado ao 

desconhecimento da população sobre seus efeitos nocivos ao organismo tem 

aumentado significativamente o número de intoxicações por esse fármaco. 

Dessa forma, tratamentos preventivos e curativos a fim de atenuar os efeitos 

deletérios causados pelas doenças hepáticas induzidas por drogas (DILI) vem 

sendo pesquisados. Tendo em vista essa busca, cita-se os frutos e seus 

derivados, aos quais possuem compostos antioxidantes e ou anti-inflamatórios, 

tais como o óleo da castanha de Macaúba (Acrocomia aculeata). Este fruto 

vem se destacando na indústria, porém ainda é explorada aquém da sua 

potencialidade no ramo alimentício. Destacando a parte comestível (polpa e 



castanha) da macaúba, esta tem um altíssimo valor nutricional, com alta 

quantidade de fibras, carboidrato, proteínas, alto valor energético. É rico em 

minerais como potássio, cobre e zinco além de ser rica em vitamina A e E. 

Assim, a compreensão dos seus efeitos para a saúde irá contribuir para que a 

população usufrua de um alimento típico não apenas com finalidade de suprir 

necessidade calórica, mas também com efeito protetor, agregando valor ao 

fruto e resgatando-o culturalmente, ampliando assim, o conhecimento desse 

fruto na literatura. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito 

hepatoprotetor do óleo da castanha de macaúba em ratos Fischer tratados com 

paracetamol. Vinte e quatro animais foram utilizados e divididos em 3 grupos 

de 8: Controle (C), Paracetamol (P), óleo de macaúba + Paracetamol (OM+P). 

O experimento teve duração de 1 semana, sendo a água filtrada (1mL), o pré 

tratamento com o óleo (1mL - 1º ao 7º dia) e a droga (835mg/Kg – 7º dia) 

administrados oralmente via gavagem. No oitavo dia, os animais foram 

eutanasiados, sangue e fígado foram coletados para análise de metabólitos 

séricos, marcadores do dano oxidativo, enzimas antioxidantes e análise 

histopatológica. A intoxicação com paracetamol (P) foi capaz de alterar o perfil 

lipídico, aumentando o LDL e diminuindo o HDL. Houve piora da função 

hepática, aumentando os níveis das enzimas ALT, AST e fosfatase alcalina, 

assim como alterar marcadores da função renal, aumentando os níveis de 

creatinina e ureia. Além disso, o grupo P aumentou a carbonilação de proteínas 

e a concentração de GSSG, além de reduzir a quantidade de sulfidrilas e a 

razão GSH/GSSG. Na avaliação histopatológica, o grupo P aumentou o % de 

hiperemia, além de aumentar o % e o grau de hemorragia e inflamação no 

fígado. A associação do paracetamol ao óleo de castanha de macaúba 

aumentou as proteínas totais e creatinina séricas, porém auxiliou na melhora 

do dano oxidativo reduzindo a concentração de GSSG e aumentando a razão 

GSH/GSSG. Não foram observadas alteração nos parâmetros histológicos e 

demais enzimas antioxidantes analisados quando comparados à P. Assim, 

podemos concluir no nosso modelo de estudo que a associação do óleo de 

macaúba com paracetamol obteve efeitos promissores no metabolismo da 

glutationa, melhorando a capacidade antioxidante. Financiamento: FAPEMIG, 

CAPES (codigo 001), CNPq e UFOP. 
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Introdução 

O trato gastrointestinal (TGI) tem alta renovação celular, sendo, então, 

fundamental na manutenção da saúde dos humanos. Fatores como: disbiose, 

uso de medicamentos (quimioterápicos) e radiação interrompem esta 

homeostase intestinal com consequências negativas ao indivíduo como a 

mucosite. Esta é caracterizada por uma inflamação no epitélio do TGI com 

formação de exsudatos inflamatórios, translocação bacteriana e sepse. 

Probióticos são micro-organismos vivos que administrados em quantidades 

adequadas conferem benefícios ao hospedeiro e tem sido uma opção de 

tratamento para a doença. Participam na recolonização da microbiota intestinal, 



síntese celular, manutenção da integridade epitelial, auxiliam a produção de 

muco, reduzem a inflamação e os efeitos colaterais do tratamento oncológico. 

Objetivo 

Avaliar o efeito do tratamento com probiótico Lactobacillus gasseri (L.G) na 

manutenção da integridade epitelial em modelo animal de mucosite intestinal 

induzida por irinotecano.  

Metodologia 

Os animais (n=40) foram divididos em 4 grupos, com 10 animais cada, sendo 

controle PBS (Cont.PBS), controle L.G (L.G), controle mucosite (mucosite) e 

mucosite tratado com L.G (L.G+Muc) e mantidos em temperatura adequada 

com água e ração ad libitum. O L.G foi isolado do leite materno de mães 

saudáveis atendidas em um hospital público de Belo Horizonte. Os animais 

foram vermifugados 10 dias antes de iniciar o experimento e, por 15 dias de 

experimento, camundongos Balb/c, fêmeas, com idade de 6 semanas, 

receberam tratamento de 0,1 mililitro (mL), por gavagem, tanto de L.G (107 

UFC/mL) quanto de PBS em seus respectivos grupos. No 10° dia os animais 

receberam 75mg/kg de peso, de irinotecano (antineoplásico) ou PBS, 

intraperitonial, por 3 dias consecutivos, nos respectivos grupos, e no 15° dia 

foram eutanasiados e separados 20 animais, 5 por grupo, para permeabilidade 

intestinal, histologia e escore histológico de jejuno e íleo; os demais para 

avaliação clínica, sIgA e avaliação de microbiota intestinal. Peso e consumo 

alimentar foram avaliados do 10° ao 15° dia.  

Resultados 

Tanto peso quanto consumo de ração foram mantidos nos grupos Cont.PBS e 

L.G, enquanto que os grupos mucosite e L.G+Muc diminuíram tanto consumo 

quanto peso após indução à mucosite (p<0,0001) comparados ao Cont.PBS. A 

permeabilidade intestinal foi maior no mucosite e com diferença estatística 

apenas com L.G (p<0,05). Quanto a sIgA o grupo de mucosite e L.G+Muc 

tiveram diferenças entre si (p<0,00005), entretanto com menor produção 

comparado aos demais, sendo o L.G+Muc com produção levemente menor em 

relação ao mucosite. Os escores histológicos de íleo e jejuno apresentaram 

valor próximo de 3 (degradação epitelial e presença de células inflamatórias) 

para os grupos mucosite e L.G+Muc e os demais grupos foram iguais à 0 

(integridade de vilosidades mantidas). Análise de microbiota intestinal 

determinou que as Enterobactérias foram maiores no grupo L.G+Muc quando 



comparado aos demais (p<0,05.) As Bactérias Ácido Láticas dos grupos com  

mucosite foram levemente maiores comparada aos demais e sem significância.  

Conclusão 

Assim, concluímos que o uso do probiótico L.G na manutenção da integridade 

epitelial em modelo de mucosite intestinal induzida por irinotecano não foi 

eficaz, como também não colaborou em diminuir os efeitos colaterais oriundos 

do tratamento quimioterápico. 
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Introdução 

O equilíbrio da microbiota intestinal é de fundamental importância aos 

humanos. Fatores como disbiose, uso de medicamentos (quimioterápicos) e 

radiação interrompem esta homeostase intestinal com consequências 

negativas como a mucosite, caracterizada por uma inflamação epitelial. 

Probióticos são micro-organismos vivos que administrados em quantidades 

adequadas conferem benefícios ao hospedeiro e tem sido uma opção 

terapêutica. Participam na recolonização da microbiota intestinal, manutenção 

da integridade epitelial, síntese celular, reduz inflamação e os efeitos colaterais 

do tratamento oncológico.  

Objetivo 



Avaliar o efeito preventivo do probiótico Lactobacillus gasseri (L.G) na mucosite 

intestinal induzida por irinotecano em modelo animal.  

Metodologia 

Os animais (n=40) foram divididos em 4 grupos, com 10 animais cada, sendo 

controle PBS (Cont.PBS), controle L.G (L.G), controle mucosite (mucosite) e 

mucosite tratado com L.G (L.G+Muc) e mantidos em temperatura adequada 

com água e ração ad libitum. O L.G foi isolado do leite materno de mães 

saudáveis atendidas em um hospital público de Belo Horizonte. Os animais 

foram vermifugados 10 dias antes de iniciar o experimento e, por 15 dias de 

experimento, camundongos Balb/c, fêmeas, com idade de 6 semanas, 

receberam tratamento de 0,1 mililitro (mL), por gavagem, tanto de L.G (107 

UFC/mL) quanto de PBS em seus respectivos grupos. No 10° dia os animais 

receberam 75mg/kg de peso, de irinotecano (antineoplásico) ou PBS, 

intraperitonial, por 3 dias consecutivos, nos respectivos grupos, e no 15° dia 

foram eutanasiados e separados 20 animais, 5 por grupo, para permeabilidade 

intestinal, histologia e escore histológico de jejuno e íleo; os demais para 

avaliação clínica, EPO, MPO de jejuno e íleo, sIgA e avaliação de microbiota 

intestinal. Peso e consumo alimentar foram avaliados do 10° ao 15° dia.  

Resultados 

Tanto peso quanto consumo de ração foram mantidos nos grupos Cont.PBS e 

L.G, enquanto que os grupos mucosite e L.G+Muc diminuíram tanto consumo 

quanto peso após indução à mucosite (p<0,0001) comparados ao Cont.PBS. A 

permeabilidade intestinal foi maior no mucosite e com diferença estatística 

apenas com L.G (p<0,05). Quanto a sIgA o grupo de mucosite e L.G+Muc 

tiveram diferenças entre si (p<0,00005), entretanto com menor produção 

comparado aos demais, sendo o L.G+Muc com produção levemente menor em 

relação ao mucosite. Os escores histológicos de íleo e jejuno apresentaram 

valor próximo de 3 (degradação epitelial e presença de células inflamatórias) 

para os grupos mucosite e L.G+Muc e os demais grupos foram iguais à 0 

(integridade de vilosidades mantidas). Quanto ao MPO e EPO observamos que 

a presença das enzimas foram maiores tanto no íleo e jejuno nos grupos 

mucosite e L.G+Muc (p>0,05) no MPO e no EPO do íleo houve diferença entre 

mucosite e Cont.PBS (p<0,05). Análise de microbiota intestinal determinou que 

as Enterobactérias foram maiores no grupo L.G+Muc quando comparado aos 

demais (p<0,05.) As Bactérias Ácido Láticas dos grupos com  mucosite foram 

levemente maiores comparada aos demais e sem significância.  



Conclusão 

Assim, concluímos que o uso preventivo do probiótico L.G na mucosite 

intestinal induzida por irinotecano não foi eficaz na manutenção da integridade 

epitelial, diminuição do processo inflamatório, bem como dos efeitos colaterais 

oriundos do tratamento quimioterápico. 
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Atualmente há um alto consumo de produtos industrializados ricos em gorduras 

saturadas e que o consumo excessivo destas gorduras está relacionado ao 

desencadeamento de distúrbios metabólicos como hipertensão, hiperglicemia e 

hipercolesterolemia. Estudos evidenciam que o consumo de ômega 3 melhora 

parâmetros bioquímicos como glicemia e perfil lipídico. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar o efeito do consumo do óleo de linhaça, do ácido 

eicosapentaenoico (EPA) e docosahexaenoico (DHA) em ratos submetidos a 

uma dieta hiperlipídica (HF). Foram utilizados 55 ratos da linhagem Fischer 

com 4 semanas de idade submetidos a ingestão de uma HF por 18 semanas.  

Posteriormente, foi realizado tratamento com 1ml de soluções contendo: óleo 

de linhaça (grupo OL), 3:1 de EPA:DHA (grupo EPA) e 1:3 de EPA:DHA (grupo 

DHA) durante 14 dias. Inicialmente os animais foram distribuídos em 2 grupos: 

Controle (n=15) e dieta hiperlipídica (n=40). Após 18 semanas foram 

eutanasiados 7 animais do grupo C e 6 animais do grupo HF. Posteriormente o 

estudo foi composto pelos grupos: Controle (C, n=8; dieta: padrão); HF (n=10; 



dieta: hiperlipídica); OL (n=8; dieta hiperlipídica; tratamento: OL); EPA (n=8; 

dieta: hiperlipídica; tratamento: EPA) e DHA (n=8; dieta: hiperlipídica; 

tratamento: DHA). Avaliamos parâmetros bioquímicos (glicose, colesterol total - 

CT e triglicérides) por kits comerciais e perfil lipídico hepático pela técnica de 

Folch. Foram realizadas análises histológicas do tecido hepático corado com 

H&E. Após a ingestão da dieta hiperlipídica, os animais apresentaram 

hipertensão, hiperglicemia e valores aumentados de glicose tanto no teste de 

resposta insulínica quanto no teste de tolerância oral à glicose. A mortalidade 

no Grupo HF durante o experimento foi de 50%, no C: 0%, OL: 25%, EPA: 25% 

e 12,5% no DHA. Após o tratamento, o grupo HF apresentou maior glicemia em 

relação ao controle e o grupo EPA apresentou menor glicemia quando 

comparado ao HF. Quanto ao perfil lipídico, houve redução do CT sérico, 

entretanto, houve aumento da concentração de CT e triglicérides hepático no 

grupo HF comparado ao grupo controle e o EPA e DHA apresentaram redução 

do peso da gordura hepática e apenas o EPA obteve menor concentração de 

triglicérides hepático. Quanto às análises histológicas, os grupos HF e OL 

apresentaram menor quantidade de hepatócitos em relação ao C; já o EPA 

apresentou maior quantidade dessas células em relação a todos os grupos. 

Quanto ao grau de esteatose, o grupo C apresentou grau 1 de microesteatose, 

HF apresentou grau 3, OL grau 2, EPA grau 1 e DHA grau 2.  Baseado em 

nossos resultados podemos sugerir que a dieta hiperlipídica causou 

degeneração gordurosa, demonstrada pela redução do número de hepatócitos, 

acúmulo de gordura hepática, tanto pelo maior peso da gordura extraída 

quanto por apresentar maiores concentrações de colesterol total e triglicérides 

hepáticos e microesteatose em grau 3. Entretanto, o EPA foi eficaz em 

melhorar a função hepática por apresentar aumento do número de hepatócitos, 

redução da quantidade de gordura e de triglicérides hepático e grau de 

esteatose semelhante ao controle. Sendo assim, podemos concluir que o EPA 

apresenta efeito hepatoprotetor em ratos submetidos à dieta hiperlipídica. 
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Introdução 

O câncer de cólon (CC) classifica-se como o segundo tipo com maior 

incidência para as mulheres e o terceiro para os homens. A carcinogênese do 

CC é influenciada por fatores genéticos, ambientais e estilo de vida, associados 

a homeostase alterada da  microbiota intestinal. Yacon (Smallanthus 

sonchifolius) é um alimento funcional com atividade prebiótica, por ser fonte 

abundante de frutooligossacarídeos (FOS), que são fermentados pelas 

bactérias benéficas com efeitos positivos à saúde intestinal.  

Objetivos 

Investigar o efeito prebióticos do consumo da farinha de yacon (FY) na 

integridade da barreira intestinal e na resposta inflamatória resultante do 

processo oncológico induzido. 



Métodos 

44 ratos Wistar adultos foram divididos em 4 grupos: S (sem CC e sem FY, 

n=10); C (com CC e sem FY, n=12); Y (sem CC e com FY, n=10); CY (com CC 

e com FY, n=12). Animais dos grupos S e C receberam a dieta AIN-93 M e os 

do grupo Y e CY receberam a mesma dieta acrescida de FY em quantidades 

suficientes para fornecer 5% FOS, durante as 16 semanas do experimento. 

Entre as semanas 4 – 8, os animais do grupo C e CY receberam, por via 

subcutânea, 25 mg/ kg peso corporal de 1,2-dimetilhidrazina (DMH) uma vez 

por semana, para indução do CC. Na última semana, foi realizada a coleta da 

urina de 24 h para análise da permeabilidade intestinal. Amostra sanguínea foi 

coletada para análise das interleucinas (IL) -10 e IL-12 e fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-a). O intestino grosso foi coletado para análise do pH 

intraluminal, ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) e imunoglobulina A 

secretória (sIgA). Os resultados foram analisados utilizando-se Two-way 

ANOVA (análise de variância), seguida pelo teste Newman-Keuls (p<0,05), 

com auxílio do GraphPad Prism®, versão 7. 

Resultados 

A presença do CC resultou em um aumento nos níveis de TNF-a e AGCC 

(acetato, propionato e butirato). sIgA aumentou no grupo que recebeu a FY 

sem indução do CC (Grupo Y). Os níveis de IL-10 e IL-12 não apresentaram 

alterações significativas. A FY reduziu o pH intraluminal e a razão 

lactulose/manitol. 

Conclusão 

O câncer de cólon promoveu alterações metabólicas no organismo com 

características inflamatórias. O consumo da farinha de yacon promoveu efeitos 

benéficos na saúde intestinal dos animais induzidos ao CC, como redução do 

pH itraluminal e da permeabilidade intestinal. A FY também exerceu efeitos 

prebióticos nos animais saudáveis, como melhora da integridade de barreira e 

imunidade de mucosa. 
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Dietas de cafeteria são utilizadas como modelos de indução de obesidade em 

animais, sendo compostas de alimentos palatáveis ricos em gorduras e 

carboidratos simples. A administração crônica desse tipo de dieta pode 

proporcionar alterações no tecido hepático como hipertrofia do órgão, 

desenvolvimento de esteatose, doença hepática gordurosa não-alcóolica e 

câncer. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito de 



uma dieta de cafeteria administrada desde a lactação sobre o tecido hepático 

de ratos Wistar. 

Esse experimento ocorreu de acordo com os princípios éticos para uso de 

animais de laboratório, início se deu após a aprovação pela Comissão de Ética 

no uso de Animais (CEUA/UFVJM) através do protocolo 041/16.  

Para isso foram utilizadas 14 ninhadas de ratos da linhagem Wistar (Rattus 

novergicus), provenientes do LabNutrex/UFVJM. As ninhadas eram compostas 

por uma rata-mãe e 8 filhotes (6 machos e 2 fêmeas) recém-nascidos que 

formaram, durante o período de lactação, os grupos: Controle (CTRL) – os 

animais receberam ração padrão (ração comercial Nuvilab®) e água ad libitum 

(n = 7 ninhadas); Cafeteria (CAF) – os animais receberam dieta de cafeteria e 

água ad libitum (n = 7 ninhadas). Foram analisados o peso absoluto e relativo; 

o teor de lipídios totais, e a bioquímica (colesterol e triglicérides) do tecido; o 

aspecto macro e microscópico; e o estado redox do fígado. 

Ao final do experimento, não foram observadas entre os grupos alterações 

significativas no peso do órgão. O nível de lipídios totais e colesterol hepático 

estavam maiores no grupo CAF. Foi também observado na análise 

macroscópica uma coloração mais amarelada no fígado, e na avaliação 

microscópica um acúmulo microvesicular e macrovesicular de lipídios no grupo 

CAF. Esse acúmulo de gorduras em excesso demonstrado por CAF tanto na 

análise bioquímica como nas análises histológicas é proveniente da dieta rica 

em gorduras que estes receberam desde a lactação. CAF apresentou também 

maiores níveis de superóxido dismutase e glutationa peroxidase, sem, no 

entanto, alterar as quantidades de malondialdeído e proteína carbonilada. O 

aumento das enzimas antioxidantes no fígado pode indicar um mecanismo de 

compensação para manutenção da homeostase redox. 

A dieta de cafeteria promoveu aumento da quantidade de lipídios totais, 

colesterol e apresentou na análise histológica a presença um acúmulo 

microvesicular de lipídios. Essas alterações indicam o desenvolvimento de 

esteatose hepática nesses animais. Ademais, CAF também demonstrou 

alterações nas enzimas antioxidantes do fígado, o que pode estar relacionado 

a um desbalanço no estado redox do órgão. 
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INTRODUÇÃO 

Uma agressão nutricional materna nas fases de lactação e início da infância 

pode culminar com alterações significativas na prole a nível celular, estrutural, 

metabólico e comportamental. Dietas de cafeteria são utilizadas como modelos 

obesogênicos em animais, podendo gerar efeito ansiolítico através de 

alterações nos sistemas serotoninérgicos. No entanto, o efeito de drogas com 

ação nos receptores de serotonina em animais que receberam dieta de 

cafeteria desde o início da vida não é conhecido. 



 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da dieta de cafeteria desde a 

lactação na ação da risperidona no comportamento de ansiedade 

 

 METODOLOGIA 

 

Inicialmente 14 ninhadas de ratos da linhagem Wistar (Rattus novergicus), 

compostas por 1 rata-mãe e 8 filhotes (6 machos e 2 fêmeas), receberam 

durante todo o período de lactação dieta padrão (n = 7 ninhadas) ou dieta de 

cafeteria (n = 7 ninhadas). Após o desmame, os ratos machos (n = 84) foram 

alojados em gaiolas individuais recebendo a mesma dieta ofertada para suas 

respectivas mães até atingirem a vida adulta. Posteriormente, esses animais 

foram divididos nos grupos: CTRL-S: receberam dieta padrão (Nuvilab®) + 

aplicação de salina; CAF-S: receberam dieta de cafeteria + aplicação de salina; 

CTRL-R: dieta padrão (Nuvilab®) + aplicação de risperidona; e CAF-R 

receberam dieta de cafeteia + aplicação de risperidona. No 114º dia, após a 

aplicação dos tratamentos (salina e risperidona), os animais de cada grupo (n = 

10-11) foram submetidos ao teste de labirinto em cruz elevado para avaliar a 

ansiedade. Esse trabalho foi aprovado   pela CEUA-UFVJM  (protocolo 

041/2016). Dados submetidos a ANOVA seguido de teste de Newman-keusl 

(p<0,05). 

 

RESULTADOS 

 

Não houve diferença significativa para o número de entradas nos braços 

fechados e nos braços abertos do LCE, em relação aos quatro grupos 

testados. O tempo de permanência nos braços fechados não demonstrou 

diferença entre os grupos. Já para o tempo nos braços abertos foi detectada 

diferença significativa, onde o CTRL - R ficou mais tempo nos braços abertos 

em relação aos outros 3 grupos. Quando analisada a relação de tempo em 

cada braço, novamente não houve diferença para os braços fechados, mas 

houve diferença significativa para os braços abertos, onde o grupo CTRL - R 



obteve a maior porcentagem de tempo. O grupo CAF - R não demonstrou 

efeito ansiolítico como o CTRL - R. Esses resultados levam à hipótese de que 

os animais tratados com dieta de cafeteria possuem alguma alteração no 

sistema serotoninérgico devido ao consumo dessa dieta desde as primeiras 

fases da vida, que não favorece o efeito ansiolítico no teste do LCE quando 

aplicada a risperidona. 

 

CONCLUSÃO 

 

A dieta de cafeteria desde a lactação não demonstrou efeito na ansiedade dos 

ratos. Porém, a risperidona promoveu efeitos diferentes nos animais que 

receberam dieta de cafeteria em relação aos animais de dieta padrão. Um 

possível mecanismo para isso estaria relacionado com o sistema 

serotoninérgico. 
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Introdução: A prevalência da obesidade na infância vem trazendo diversas 

preocupações para a sociedade.  O consumo excessivo de carboidratos 

simples pelas crianças pode favorecer o aparecimento de doenças crônicas na 

idade adulta, decorrentes do aumento do tecido adiposo (TA). O modelo 

experimental de aleitamento em livre demanda (overfeeding neonatal) resulta 

em animais significativamente mais pesados, sendo relatado pela literatura um 

efeito protetor do overfeeding neonatal pelo aleitamento um contra a obesidade 

e diabetes na vida adulta.  Entretanto, os mecanismos pelos quais o 

aleitamento em livre demanda (overfeeding) e a dieta rica em carboidratos 

simples (HSD)  interagem sobre a composição corporal na vida adulta precisam 

ser elucidados. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos do 

aleitamento em livre demanda (overfeeding) e da HSD sobre o grau de 

adiposidade e metabolismo de ratos jovens.  



Metodologia: O modelo de overfeeding neonatal (OF) foi estabelecido através 

da manipulação do tamanho das ninhadas, conforme previamente publicado: 4 

animais por ninhada (OF) ou 8 animais para ninhada controle (NF). Após o 

desmame (21 dias), os animais foram novamente distribuídos em quatro 

grupos: (I) animais alimentados com a dieta padrão (STD) da ninhada NF (n=5; 

STD-NF); (II) animais alimentados com a HSD da ninhada NF (n=6; HSD-NF); 

(III) animais alimentados com STD da ninhada OF (n=6; STD-OF); (IV) animais 

alimentados com HSD da ninhada OF (n=6; HSD-OF). O grupo STD foi 

alimentado com ração comercial Nuvilab® e o grupo HSD foi alimentado por 

uma dieta “palatável” a base de leite condensado. Os efeitos da HSD foram 

avaliados durante 8 semanas, nas quais foram mensurados, semanalmente, a 

massa corporal dos animais e a ingestão alimentar. Ao final das 8 semanas, os 

animais foram eutanasiados por decapitação. Foi coletado o tecido adiposo 

retroperitoneal (TAR) e o soro, para análises de glicose, colesterol total e 

triacilglicerol (TAG). O grau de adiposidade foi avaliado pelos índices de Lee e 

de adiposidade (IA). Os efeitos do overfeeding e da dieta foram determinados 

pela ANOVA TWO-WAY, seguidos do pós-teste de Bonferroni. 

Resultados: A manipulação do tamanho das ninhadas foi eficiente em induzir 

sobrepeso neonatal. Não houve diferença na ingestão alimentar e na massa 

corporal final dos animais, bem como no índice de Lee e nos níveis de 

colesterol total.  A HSD aumentou o IA (p<0,05) em ~80% no grupo HSD-NF 

(em relação ao STD-NF). O peso relativo do TAR foi influenciado pela HSD 

(p<0,001), aumentando ~150% e 63% nos grupos HSD-NF e HSD-OF, 

respectivamente (em relação aos respectivos grupos controles). Em relação 

aos níveis de glicose, a interação (p<0,05) entre aleitamento e dieta influenciou 

este parâmetro. Os níveis de TAG também foram influenciados pela dieta 

(p<0,05). 

Conclusão: A HSD alterou o grau de adiposidade( (IA e peso relativo do TAR) e 

os níveis séricos de TAG. Surpreendentemente, os níveis de glicose foram 

influenciados pela interação das duas variáveis, sugerindo um efeito do 

aleitamento e do tipo da dieta sobre este parâmetro. Entretanto, futuros 

experimentos são necessários (e estão em andamento) para compreender o 

mecanismo de proteção. 
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Introdução: O chá verde (CV), Camellia sinensis, já está bem descrito literatura 

pela propriedade antioxidante de suas catequinas, compostos fenólicos com 

demonstrado potencial de modulação de processos biológicos relevantes na 

contenção do desenvolvimento tumoral. A administração desses compostos 

bioativos parece ter papel importante na indução de morte celular, com 

possível envolvimento da proteína supressora de tumores p53. Contudo, os 

mecanismos moleculares envolvidos nesse fenômeno precisam ser melhor 

compreendidos, principalmente quanto ao uso da matriz alimentar em 

detrimento dos compostos isolados. Objetivo: Obter um extrato de chá verde 



(ECV) rico em compostos fenólicos e avaliar seu potencial antitumoral no 

câncer de mama humano. Métodos: Infusões de chá verde (1g:40mL) foram 

preparadas em diferentes combinações de tempo/temperatura (70, 75, 80, 85, 

90, 95 e 100 ºC /5, 10 e 15 min) e avaliadas quanto ao conteúdo de polifenóis 

(Folin-Ciocalteu) e potencial antioxidante (FRAP). O melhor binômio foi 

escolhido para a produção de um ECV que foi liofilizado e caracterizado quanto 

às principais catequinas (HPLC) para aplicação em cultura. As células tumorais 

de mama MDA-MB-231 (mutante para p53 - p.R280K) e MCF-7 (p53 selvagem) 

e a linhagem não tumoral MCF-10A foram expostas a concentrações do ECV 

(31,5 µg/mL-1,0 mg/mL) durante 24h-48h, e sua viabilidade celular foi avaliada 

com e sem a presença de um inibidor da proteína p53 (pifitrina-a) por exclusão 

de Azul de Tripan. Análises dos efeitos do ECV sobre a atividade das enzimas 

mitocondrias das células também foram executados (Azul de Alamar). Ensaios 

de migração celular (Wound healing) foram conduzidos na presença de 

diferentes concentrações do ECV. A expressão de p53 nas células tratadas 

também foi avaliada (Imunocitoquímica e Western bllotting). Resultados: Após 

exposição por 24h, o ECV foi eficaz para reduzir a viabilidade de ambas as 

linhagens tumorais (IC50 MDA-MB-231 = 138,8 µg/mL; IC50 MCF-7 = 324,5 

µg/mL), sem produzir efeito citotóxico em células não tumorais (IC50 MCF-10A 

= 10097 µg/mL). A inibição da p53 nas células tratadas levou ao aumento da 

sobrevida de ambas, com destaque para a MCF-7, onde pode ser observado 

um incremento de quase 50% na viabilidade. O ECV também foi eficaz na 

redução na migração das células, na ordem de 30% para MCF-7 e com efeito 

mais pronunciado na MDA-MB-231.  Além disso, o ECV parece induzir ao 

aumento dos níveis de p53 nas células MCF-7, que expressam a forma 

selvagem desta proteína. Um efeito oposto foi observado na linhagem MDA-

MB-231, mutada para p53, na qual os níveis da proteína parecem reduzidos. 

Conclusão: Todos esses achados sugerem que o ECV apresenta potencial 

anticarcinogênico sobre células tumorais de mama e, possivelmente, esse 

fenômeno está relacionado à modulação da proteína p53. 
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Introdução: Analisando o panorama da crescente prevalência de sobrepeso e 

obesidade na população mundial, e sua associação com os hábitos alimentares 

inadequados, o modelo da superalimentação é proposto como uma forma de 

simular o cenário nutricional atual e o desenvolvimento de doenças. A 

superalimentação por redução de ninhada tem sido utilizada para determinar o 

papel da nutrição neonatal na capacidade inflamatória do tecido adiposo e na 

disfunção metabólica. Em adição, estudos tem evidenciado diversas 



propriedades probióticas do kefir, atuando como agente antimutagênico, 

anticarcinogênico, hipocolesterolêmico e anti-inflamatório. Porém, pouco se 

sabe sobre os efeitos do consumo materno de kefir ou outro probiótico em 

períodos críticos do desenvolvimento, como a lactação, sobre parâmetros 

nutricionais da progênie. 

Objetivo: Avaliar os efeitos do consumo materno de kefir durante a lactação 

sobre parâmetros nutricionais das ratas lactantes e de sua prole submetida a 

superalimentação por redução da ninhada. 

Métodos: Ratas Wistar lactantes com suas ninhadas foram divididas em quatro 

grupos experimentais: Grupo Controle (C): ninhada ajustada para 10 filhotes e 

a mãe recebeu ração comercial e água (1 mL/dia por gavagem) na lactação; 

Grupo Controle Kefir (CK): ninhada ajustada para 10 filhotes e a mãe recebeu 

ração comercial e Kefir (1 mL/dia- 108 ufc/dia por gavagem) na lactação; Grupo 

Superalimentado (S): ninhada ajustada para 3 filhotes e a mãe recebeu ração 

comercial e água (1 mL/dia por gavagem) na lactação; Grupo Superalimentado 

Kefir (SK): ninhada ajustada para 3 filhotes e a mãe recebeu ração comercial e 

Kefir (1 mL/dia- 108 ufc/dia por gavagem) na lactação. Durante a lactação 

foram monitorados diariamente a massa corporal (MC) e ingestão alimentar 

(IA) das mães e de suas proles diariamente. 

Resultados: As mães do grupo C apresentaram maior IA em comparação as 

mães S e SK a partir do dia 2 até os 21 dias (p<0,0001), com aumento 

esporádico da MC (dias 11 e 13) (vs. S p<0,05). Ambas as proles, S e SK, 

apresentaram maior ganho de MC em comparação aos grupos C e CK  

(p<0,05) desde o início da lactação até os 21 dias.  

Conclusão: O consumo materno de kefir na lactação não preveniu o ganho de 

MC na progênie superalimentada ao final da lactação. 
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É cada vez mais consolidado que a resposta epigenética é altamente dinâmica 

e influenciada por fatores ambientais, nutricionais, comportamentais e 

fisiológicos, como o exercício físico. Dentre os eventos epigenéticos a 

metilação do DNA é considerada a marca mais bem conhecida, proposta como 

uma nova geração de biomarcadores. No entanto, a interação entre o exercício 

físico e a metilação do DNA no fígado em resposta ao consumo de açúcares 

ainda não é clara. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar 

o efeito de uma dieta rica em carboidratos simples (DRC) e do exercício físico 



regular sobre a expressão de genes relacionados ao processo de metilação e 

desmetilação do DNA no fígado. Para cumprir com esse objetivo, ratos Wistar 

recém-desmamados alimentados com a dieta controle (Nuvilab CR1, Colombo, 

Brasil) (n=20) ou com a DRC (40,45% de ração Nuvilab, 40,45% de leite 

condensado Moça Nestlé, 8,58% de açúcar cristal) (n=20) foram divididos em 

oito grupos (n=5) e submetidos ou não a 60 minutos de exercício físico regular 

(natação com carga) durante 4 ou 8 semanas. Após o período experimental os 

animais foram eutanasiados, sendo coletadas amostras de sangue para 

análises bioquímicas e fragmentos de fígado para as análises histopatológicas 

e para a expressão gênica das metilases (Dnmt1, Dnmt3a e Dnmt3b) e 

desmetilases (Tet2 e Tet3) do DNA. O consumo da DRC pelo período de 4 e 8 

semanas não levou a alterações bioquímicas significativas. Porém, no fígado a 

DRC foi associada ao desenvolvimento da esteatose discreta (score 1) sendo o 

exercício físico capaz de reverter o presente quadro (score 0). Esses 

resultados foram associados com a diminuição do padrão de expressão da 

“metilase de manutenção” Dnmts1a (p < 0,05) pela DRC no grupo alimentado 

por 8 semanas. Por outro lado, o consumo da DRC, bem como o exercício 

físico e o tempo (envelhecimento dos animais) levaram a diminuição da 

expressão dos genes Dnmt3a, Tet2 e Tet3 (p < 0,05). Em conclusão, a prática 

regular de exercício físico modula a programação epigenética no fígado, 

induzida pela DRC, durante o desenvolvimento da esteatose hepática não 

alcoólica, mesmo antes de ocorrerem alterações bioquímicas significativas. 
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INTRODUÇÃO: A obesidade é definida como o aumento no tecido adiposo 

afetando a saúde. A expansão desse tecido está associada ao aumento na 

presença e produção de mediadores inflamatórios, como citocinas pró-

inflamatórias, adipocinas e quimiocinas, como TNF-a, resistina e CCl2, que 

recrutam monócitos e contribuem para a resistência à insulina e aumento da 

inflamação do tecido adiposo. Dentre as células alteradas na obesidade 

incluem os eosinófilos. Essas células se desenvolvem na medula óssea, onde 

se diferenciam a partir de células progenitoras hematopoiéticas em eosinófilos 



maduros, sob o controle de fatores de transcrição, em especial do GATA- 1. 

Nos últimos anos, estudos demonstraram a participação dos eosinófilos na 

obesidade como, por exemplo, que os eosinófilos são as principais células do 

tecido adiposo a expressar IL-4 e sua presença está associada à ação de 

macrófagos do tipo M2, que possuem fenótipo anti-inflamatório. Visto isso é 

interessante investigar também a participação dos eosinófilos no tecido adiposo 

de decorrente do consumo de dieta rica em carboidratos refinados. 

OBJETIVOS: Avaliar se os eosinófilos do tecido adiposo atenuam as alterações 

metabólicas e inflamatórias em animais alimentados com dieta rica em 

carboidratos refinados. MÉTODOS: Foram utilizados camundongos machos da 

linhagem BALB/c (wild-type - WT) ou knockout para o fator de transcrição 

GATA-1 (?db/GATA1-/-), alimentados com ração padrão de laboratório (C) ou 

dieta rica em carboidrato refinado (high refined carbohydrate diet – HC). 

RESULTADOS: Os animais WT-HC não apresentaram diferença no peso 

corporal comparado aos animais WT-C, todavia, o índice de adiposidade foi 

maior.Contudo, os animais WT-HC apresentaram maiores concentrações de 

glicose em comparação aos animais WT-C. O consumo da dieta HC por 

camundongos GATA-1 knockout não alterou o peso corporal em relação ao seu 

controle alimentado com dieta padrão. Contudo, alterou as concentrações de 

glicose em comparação aos camundongos GATA-1 knockout alimentados com 

dieta controle. Apesar do aumento de adiposidade não se intensificar em 

camundongos GATA-1 knockout alimentados com dieta HC, esses animais 

alimentados com dieta padrão apresentaram maior adiposidade em relação ao 

grupo WT-C. Contudo, a área de adipócitos, apesar de aumentada nos animais 

alimentados com dieta HC, não foi diferente entre as duas linhagens. Os 

animais WT-C apresentaram as menores concentrações de leptina e resistina e 

as maiores concentrações de adiponectina dentre os grupos experimentais, 

devido ao menor índice de adiposidade e área de adipócitos. CONCLUSÃO: 

Os eosinófilos são células importantes para o controle do acúmulo de gordura 

no tecido adiposo, metabolismo de glicose e concentrações de adipocitocinas, 

principalmente em camundongos magros. 
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Introdução: Estratégias nutricionais vêm sendo estabelecidas com propósito de 

auxiliar no manejo da obesidade. Assim, a utilização da farinha de banana 

verde (FBV), rica em amido resistente, pode proporcionar um grande potencial 

preventivo/terapêutico, já que diferentes estudos sugerem que o consumo 

desta atenua alterações metabólicas presentes em quadros de obesidade. 

Objetivos: Avaliar o efeito do consumo da FBV sobre a evolução ponderal, o 

consumo de ração, o perfil lipídico, a esteatose hepática e os parâmetros 

inflamatórios em modelo murino de obesidade, induzida por dieta hiperlipídica. 

Metodologia: Camundongos machos adultos (C57BL/6) foram divididos em dois 

grupos, grupo controle (n=20) e grupo hiperlipídico (n=20), que ingeriram dieta 

padrão (AIN93-M) ou dieta rica em gordura saturada (50% da energia oriunda 

de lipídeos), respectivamente, durante 10 semanas. Após este período, os 

animais foram subdivididos e foram acrescidas 15% de FBV nas dietas dos 

dois novos grupos, totalizando 4 grupos (n=10) experimentais: controle (GC), 

controle com FBV (CB), hiperlipídico (HFD) e hiperlipídico com FBV (HFB). A 



evolução ponderal e o consumo alimentar foram monitorados semanalmente. 

No plasma foram realizadas análises para determinação do perfil lipídico 

(colesterol total, triglicerídeos, LDL-c, HDL-c e HDL-não-c) e de citocinas pró-

inflamatórias, por kits comerciais. A estereologia foi utilizada para determinação 

de esteatose hepática. Resultados: A ingestão de FBV atenuou o ganho de 

massa corporal, em relação ao grupo HFD (p<0,05). Não houve diferença no 

consumo de ração em gramas. Contudo, a ingestão energética foi superior nos 

grupos HFD e HFB, quando comparados ao GC e CB. A intervenção com a 

FBV diminuiu as concentrações séricas de triglicerídeos, colesterol, LDL-c e 

HDL-não-c (p<0,0001) nos grupos tratados quando comparado aos grupos GC 

e HFD; e aumentou a de HDL-c no grupo HFB quando comparado aos grupos 

HFD e GC (p<0,0001). Além disso, no grupo HFB atenuou o acúmulo de 

triglicerídeo hepático, quando comparado ao grupo HFD (p <0,0001). O 

tratamento com FBV diminuiu as concentrações séricas das citocinas IL-6, 

TNF-a e IFN-? em relação ao grupo HFD (p<0,001).  Conclusão: O consumo de 

FBV demonstrou ser uma potencial estratégia nutricional no manejo da 

obesidade, contribuindo para melhora do perfil lipídico e inflamatório, do 

acúmulo de triglicerídeo no fígado e na redução do ganho de massa corporal. 
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Introdução: A obesidade e seus desfechos metabólicos tornaram-se um dos 

maiores problemas no sistema de saúde pública. Assim como a população 

obesa, cresce de maneira alarmante o número de portadores de Diabetes do 

Tipo 2 (DM2) e de indivíduos com Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica 

(DHGNA). Nesse contexto, a proteína Notch1 surge como um importante 

regulador da produção hepática de glicose e da lipogênese. A proteína Notch1 

é um receptor que possui três domínios, sendo eles: Domínio extracelular 

(NECD), um transmembranar (TM) e um domínio intracelular (NICD). O NICD é 

capaz de associar-se com fatores de transcrição e assim favorecer a expressão 



de enzimas chaves da gliconeogênese e promover a estabilidade do complexo 

mTORC1. Dessa maneira, estudos recentes demonstraram que tanto a 

obesidade bem como DM2 estão associados com o aumento de Notch1 e 

também de seu domínio intracelular (NICD). Tais achados foram observados 

em modelos experimentais e em humanos. Por outro lado, o exercício físico 

tem-se mostrado uma peça fundamental na prevenção e no tratamento da 

obesidade e suas comorbidades. Entretanto, pouco se sabe sobre os 

mecanismos moleculares atrelados aos benefícios gerados por tal intervenção 

bem como seu efeito na sinalização da Notch1. 

Objetivo: O objetivo principal desse estudo foi investigar os efeitos do exercício 

físico na modulação da proteína Notch1 e a sua repercussão no controle da 

lipogênese e gliconeogênese no fígado de camundongos obesos. 

Métodos: Para tanto, utilizamos camundongos Swiss obesos induzidos por 

dieta rica em gordura. Após a indução da obesidade, os roedores obesos foram 

distribuídos em dois grupos: obesos sedentários (HFD) e obesos treinados 

(HFD-T). Os animais do grupo treinado realizaram protocolo de corrida em 

esteira, com intensidade correspondente a 70% da velocidade máxima de 

corrida, no período de quatro semanas. Ao término do protocolo de exercício 

(24 horas após), foram realizados testes de tolerância ao piruvato (TTP) e de 

tolerância a insulina (TTI). Ademais, fragmentos do tecido hepático foram 

extraídos e realizou-se análises de RNAm e conteúdo proteico de moléculas 

chaves da sinalização da Notch1. Resultados: Verificou-se que os animais 

expostos a dieta rica em gordura saturada apresentaram aumento na 

adiposidade, redução na sensibilidade a insulina e intolerância ao piruvato. 

Ademais, os desarranjos metabólicos foram acompanhados de aumento do 

conteúdo proteico do domínio intracelular da Notch1 (NICD) no fígado. Por 

outro lado, os animais que receberam dieta hiperlipídica e realizaram exercício 

físico apresentaram melhora fisiológicas independente da redução da 

adiposidade. Além disso, observou-se diminuição nos níveis proteicos de 

NICD, PEPCK e p-mTOR hepática. Conclusão: Portanto, pode-se concluir que 

o exercício físico é capaz de modular o conteúdo proteico de NICD hepático e 

assim colaborar na melhora da homeostase glicêmica e na redução de 

proteínas reguladoras da gliconeogênese e lipogênese hepática. 
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Resumo: Introdução: A Dieta de Cafeteria, desenvolvida em laboratório, visa 

mimetizar o padrão alimentar ocidental. Desta forma, apresenta elevado 

conteúdo lipídico, na qual relaciona-se diretamente com o surgimento da 

obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Diante deste padrão 

alimentar, tem-se explorado os benefícios dos prebióticos, como os 

frutooligossacarídeos (FOS) e inulina. Objetivo: O presente estudo tem como 

objetivo avaliar o ganho de peso e acúmulo de tecido adiposo visceral 

(epididimal, retroperitoneal e mesentérico) de ratos Wistar alimentados com 

Dieta de Cafeteria associados a FOS e Inulina purificados e em matriz 

alimentar (Yacon). Metodologia: O experimento teve duração de 30 dias e foi 

aprovado pelo Comitê de Ética para uso em animais da Unifal. Os animais 

(n=30) foram divididos em cinco grupos (n=6), sendo: Dieta de Cafeteria, Dieta 

de Cafeteria acrescida de Yacon em pó (6% FOS e inulina), Dieta de Cafeteria 

associada a 6% de FOS, Dieta de Cafeteria associada a 6% inulina, Dieta de 



Cafeteria associada a 3% FOS e 3% inulina. Durante o experimento e ao final 

do mesmo, os animais foram pesados. Para verificar o acúmulo de gordura 

corporal, após a eutanásia, o tecido adiposo visceral (epididimal, retroperitoneal 

e mesentérico) foi submetido a pesagem. Para as análises estatísticas foram 

utilizados o software Sigma Stat 4.0 e teste de normalidade de Shapiro-Wilk e 

teste t, com nível de significância adotado de p<0,05. Resultados: Em relação 

ao ganho de peso, verificou-se diferenças estatísticas (p=0,002), portanto, os 

animais que receberam Dieta de Cafeteria associada aos prebióticos, devido 

ao maior conteúdo de fibras solúveis, apresentaram menor absorção de 

nutrientes, logo, redução do total energético. Além disso, no presente trabalho 

foi verificado acúmulo de tecido adiposo epididimal (p=0,008), porém, sem 

diferenças estatísticas no tecido adiposo mesentérico (p=0,095) e 

retroperitoneal (p=0,074). O tecido adiposo visceral é considerado ativo, 

resistente a ação da insulina e pró-inflamatório. Segundo a literatura a 

presença destes aumentam a probabilidade de resistência à insulina e risco 

cardiovascular. Conclusão: Por meio do presente trabalho, verificou-se que a 

ausência dos Frutanos tipo Inulina contribuem para o ganho de peso em ratos 

Wistar, bem como, é evidente maior acúmulo de tecido adiposo visceral 

epididimal, sendo evidente baixa associação do acúmulo na região mesentérica 

e retroperitoneal. 
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Introdução: Atualmente, em função de um estilo de vida agitado dos centros 

urbanos, a população está cada vez mais exposta a um padrão de consumo 

alimentar baseado em alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras, açúcar 

refinado e sódio aliado ao hábito sedentário e diminuição do esforço físico nas 

atividades cotidianas. Em longo prazo, tais hábitos contribuem para o 

desenvolvimento de distúrbios metabólicos associados à obesidade. Neste 

contexto, o tecido adiposo branco está intimamente atrelado ao 

desenvolvimento de distúrbios metabólicos como, por exemplo, doenças 

cardiovasculares e diabetes mellitus tipo II.  Por sua vez, o tecido adiposo é 

reconhecido por ser o principal reservatório energético do organismo, esses 

depósitos estão localizados em diversas regiões do organismo incluindo derme 

e tecido subcutâneo. A expansão inicial do tecido adiposo é resultante da 

hipertrofia, seguido pela hiperplasia dos adipócitos a partir de células 

precursoras governado pelo processo de adipogênese. A hipótese norteadora 



do estudo é que uma dieta rica em carboidratos simples pode induzir 

hiperplasia e hipertrofia no tecido adiposo branco epididimal bem como avaliar 

a contribuição de genes envolvidos na adipogênese. Objetivos: Durante 15 

semanas foram identificados os efeitos de uma dieta rica em carboidratos 

simples em ratos Wistar, quanto (I) o teor de lipídeos (triacilgliceróis, colesterol 

total e HDL-c) acumulado no tecido adiposo branco epididimal; (II) os exames 

bioquímicos; (III) morfometria dos adipócitos do tecido adiposo branco 

epididimal; (IV) os níveis de expressão dos genes adipogênicos Ppar?2; 

C/ebpa, Klf 12 e 14 e Gata 2 e 3 no tecido adiposo branco epididimal. 

Metodologia: Os animais foram divididos em dois grupos, um alimentado com 

carboidratos simples (n=12) outro alimentado com dieta controle (n=8); a 

avaliação biométrica foi realizada por meio do cálculo do índice de Lee e índice 

de adiposidade; para os exames bioquímicos foram utilizados os kits de 

dosagem Bioclin; a extração de lipídeos foi determinada pelo método de Folch; 

a morfometria do tecido foi realizada pelos softwares Image J e LeicaQwin; a 

expressão gênica foi conduzida pela técnica de PCR em tempo real. 

Resultados e discussão: Foi encontrada diferença estatística (p<0,05) no índice 

de adiposidade; nos parâmetros bioquímicos para os níveis de triglicerídeos, 

LDL-c e ureia para o grupo dieta rica em carboidratos simples. Em relação ao 

grupo dieta controle foi encontrada diferença estatística (p<0,05) para teor de 

lipídeos totais extraídos do tecido adiposo branco epididimal; nas dosagens de 

colesterol total e HDL-c extraídos do tecido adiposo branco epididimal; Em 

relação à morfometria dos adipócitos foi encontrada diferença estatística 

(p<0,05) no número de adipócitos íntegros para o grupo dieta controle e para 

área dos adipócitos no grupo alimentado com dieta carboidratos simples. No 

que diz respeito à expressão dos fatores de transcrição, os grupos 

apresentaram níveis em patamares iguais, estatisticamente. Conclusão: As 

alterações da celularidade no tecido adiposo epididimal observadas no grupo 

que foi alimentado com dieta carboidratos simples durante 15 semanas não foi 

acompanhado de alterações significativas na expressão dos genes Cebpa, 

Pparg?2, Gata-2, Gata-3 , Klf 12 e Klf 14. 
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Introdução: A germinação de sementes ocasiona a síntese de novos 

fitoquímicos bioativos, os quais são envolvidos nos mecanismos de proteção 

da planta. As sementes germinadas vêm recebendo atenção de pesquisadores 

e indústria alimentícia devido aos benefícios nutritivos em comparação às 

sementes não germinadas. A linhaça é conhecida por ser uma semente rica em 

ácido alfa-linolênico, fibras alimentares, fitoestrógenos e minerais. A literatura 

científica é carente de estudos que avaliam as características nutricionais da 

linhaça germinada. 

Objetivo: Verificar a influência da germinação na bioacessibilidade e 

biodisponibilidade de cálcio das linhaças dourada e marrom. 

Métodos: As linhaças foram germinadas em laboratório por 48h, a 26 ± 2º C, 

com adição de água ultrapura duas vezes ao dia. Após, foram elaboradas as 

farinhas das linhaças germinadas e não germinadas, as quais foram analisadas 

quanto a composição centesimal e determinação de cálcio, para o 



planejamento das dietas. No estudo in vitro, as farinhas foram submetidas à 

digestão gastrointestinal simulada, para avaliar a bioacessibilidade do cálcio. 

Para o estudo in vivo, foram utilizados 40 ratos machos Wistar divididos em 5 

grupos: controle (CT), linhaça dourada (LD), linhaça marrom (LM), linhaça 

dourada germinada (LDG) e linhaça marrom germinada (LMG). O grupo CT 

recebeu carbonato de cálcio e demais grupos receberam 10% de farinha de 

linhaça. Foi fornecido aos animais um total de 50% das necessidades diárias 

de cálcio. O balanço de cálcio foi realizado após 6 semanas, sendo calculado 

pela subtração do cálcio consumido pelo cálcio excretado (urinário e fecal). 

Para as análises estatísticas, empregou-se ANOVA “two-way”, acompanhada 

pelo teste de Tukey (p=0,05). 

Resultados: A concentração de cálcio na linhaça marrom foi menor que a 

variedade dourada (p=0,05). No estudo in vitro, as linhaças germinadas 

apresentaram um percentual de cálcio bioacessível estatisticamente superior 

(LDG 41,45 ± 2,30%; LMG 38,84 ± 2,04%) às respectivas amostras não 

germinadas (LD 36,6 ± 2,44%; LM 31,01 ± 1,51%). Em relação ao estudo in 

vivo, verificou-se que o consumo alimentar, ganho de peso e coeficiente de 

eficiência alimentar foi semelhante para todos os grupos (p>0,05). Não foram 

observadas diferenças na ingestão e excreção (urinário e fecal) diária de cálcio. 

A germinação da linhaça dourada não influenciou o balanço de cálcio (mg/dia), 

sendo observada 47,22 ± 5,94 para CT; 42,70 ± 4,54 para LD e 39,55 ± 6,28 

para LDG (p>0,05). Porém, a germinação da linhaça marrom apresentou uma 

redução no balanço de cálcio, sendo 41,76 ± 8,11 para LM e 37,97± 6,34 para 

LMG (p=0,05). Não foram observadas diferenças estatísticas na retenção de 

cálcio dos fêmures (p>0,05). 

Conclusão: A germinação da linhaça apresenta-se como uma potencial forma 

de melhorar a bioacessibilidade do cálcio, como evidenciado no estudo in vitro. 

Por outro lado, o estudo in vivo não revelou que a germinação promova 

aumento da biodisponibilidade de cálcio. Destaca-se que a oferta das linhaças, 

com exceção da linhaça marrom germinada, não apresentou diferenças em 

relação ao grupo controle, que recebeu carbonato de cálcio. Dessa forma, o 

uso da linhaça dourada germinada pode contribuir para aumentar o valor 

nutricional da dieta, sem prejuízos na homeostase de cálcio. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - NUTRIÇÃO BÁSICA E EXPERIMENTAL 

 

 

INGESTÃO DE VESÍCULAS EXTRACELULARES DO LEITE TEM EFEITO 

OSTEOPROTETOR EM CAMUNDONGOS OVARIECTOMIZADOS 

 

 

Joyce Elisa Heredia (joyceheredia.jh@gmail.com) 

Letícia Fernanda Duffles Rodrigues (leticia_duffles@hotmail.com) 

Bruna Caroline Oliveira (bcaroline1996@gmail.com) 

Fons Van De Loo (jojoelis@hotmail.com) 

Adaliene Versiane Matos Ferreira (adaliene@gmail.com) 

Mauro Martins Teixeira (mmtex.ufmg@gmail.com) 

Tarcília Aparecida Da Silva (silva.tarcilia@gmail.com) 

Soraia Macari (soraiamacari@gmail.com) 

Marina Chaves De Oliveira (Marina.cdoliveira@gmail.com) 

 

 

 

 

 

Introdução: Estudos têm demonstrado associação controversa em relação ao 

consumo de leite ou seus componentes e a manutenção do tecido ósseo. As 

vesículas extracelulares também estão presentes no leite com tamanho menor 

que 300 nm, contendo proteínas, mRNA e microRNA. A adequada identificação 

do efeito de componentes do leite pode ser de grande impacto clínico, uma vez 

que vesículas extracelulares estão presentes em leites comerciais mesmo após 

processo de pasteurização. A ocorrência de osteoporose na população é 

bastante significativa, entretanto, apesar de saber a principal causa, estudos 

em relação à modulação de alimentos na intensidade da doença ainda são 



necessários. Objetivo: Tendo em vista o exposto acima, o objetivo geral desse 

trabalho é avaliar o efeito da ingestão de vesículas extracelulares do leite sobre 

a dinâmica da regulação óssea de camundongos fêmeas submetidas à 

ovariectomia. Métodos: As vesículas extracelulares do leite (MEVs) foram 

isoladas de leite de vaca comercial por ultracentrifugação e incorporadas ou 

não na água de beber por 7 semanas. Camundongos fêmeas C57BL/6 foram 

bilateralmente ovariectomizadas (OVX) ou pseudo-operadas (SHAM) após 1 

semana do início do consumo das MEVs (CEUA: 2/2017). O soro foi coletado 

para avaliação do ligante do receptor ativador do fator nuclear kappa B 

(RANKL) e osteoprotegerina (OPG) por ELISA. O fêmur e maxila foram 

coletados para microtomografia computadorizada, análise histológica em 

coloração por fosfatase ácida tartarato-resistente (TRAP), avaliação da rigidez 

óssea e PCR em tempo real. A diferenciação em osteoclastos foi induzida em 

células retiradas da medula óssea desses animais. Resultados: Concentrações 

de OPG avaliadas no soro não se alteraram em nenhum dos grupos. Contudo, 

para RANKL, um marcador de perda óssea, houve um aumento em animais 

OVX controle, mas se mostrou reduzido naqueles OVX tratados com as MEVs. 

OVX aumentou a perda óssea no fêmur e maxila em animais controle, contudo 

houve uma perda óssea diminuída em alguns parâmetros quando os 

camundongos foram tratados com as MEVs. Consistentemente, o fêmur de 

camundongos OVX exibiu redução da rigidez, enquanto o tratamento com 

MEVs evitou a fragilidade do fêmur. Avaliação por TRAP mostrou aumento na 

presença de osteoclastos nos tecidos ósseos de animais OVX controle, mas 

redução naqueles tratados com MEVs. Análise local da relação RANKL/OPG 

por PCR em tempo real demonstrou o mesmo perfil. A diferenciação de 

osteoclastos foi maior nas células da medula óssea retiradas de camundongos 

OVX e reduzida naqueles que foram tratados com as MEVs. Conclusão: 

Portanto, MEVs apresentaram um efeito osteoprotetor sistêmico refletida em 

tecidos ósseos distintos, demonstrando seu potencial na modulação óssea. Ao 

atuar dessa forma, as MEVs teriam um impacto significativo na formação 

óssea, contribuindo de forma importante no tratamento da progressão de 

doenças como a osteoporose, por alterar o metabolismo, o remodelamento 

ósseo e a presença de mediadores inflamatórios. 
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Introdução: Segundo a OMS, a obesidade é definida como o acúmulo de 

gordura anormal ou excessiva no organismo acarretando o comprometimento 

da saúde. No caso da saúde das mulheres, tem sido associada a efeitos 

adversos a curto e longo prazos, podendo impactar de modo significativo o 

ambiente intra-uterino e, portanto, no desenvolvimento fetal e na saúde da 

criança no curso da vida. Dessa forma, o estado nutricional da mãe, 

envolvendo fatores como composição corporal, ingestão dietética, ambiente 



intra-uterino e desenvolvimento feto-placentário, afeta não só as adaptações 

metabólicas maternas à gestação, como também poderia programar o feto. 

Objetivo: Avaliar a relação entre a obesidade materna e o desenvolvimento 

materno-fetal em camundongos submetidos à dieta hiperlipídica durante a fase 

pré-gestacional e gestacional. 

Materiais e métodos: Foram utilizados camundongos swiss fêmeas com 6 

semanas de vida. Os animais foram divididos em 2 grupos: Controle (CTL) e 

Hiperlipídico (HFD), sendo oferecida dieta correspondente a cada um deles por 

4 semanas, composto por dieta padrão comercial (AIN 93) e dieta hiperlipídica 

de manutenção contendo 45% de lipídio. Após as 4 semanas, foi realizado o 

acasalamento e posterior manutenção das respectivas dietas, alterando o teor 

proteico da dieta hiperlipídica, sendo denominada dieta de crescimento. Foi 

realizado o controle de ingestão em ambos os períodos, além da análise de 

parâmetros metabólicos como o teste de tolerância à glicose (GTT) no E17. No 

E19 foi realizada a eutanásia e coleta de tecidos materno e fetal.  

Resultados: O excesso de peso do grupo HFD foi determinado pela maior 

eficiência alimentar e levou a alterações no GTT, prejudicando o metabolismo 

de glicose no momento imediatamente anterior à gestação. Quando 

submetidas à prenhez, houve menor ganho de peso gestacional, mas maior 

massa de tecido adiposo branco e maior relação ganho de peso por tamanho 

de ninhada, o que pode ter levado a um aumento na glicemia de jejum, 

indicando prejuízo no metabolismo materno e na adaptação fisiológica à 

resistência à insulina característica do período. Quanto ao peso fetal e 

placentário e o ganho de peso materno e fetal, foi observada correlação 

negativa, sendo, portanto, inversamente proporcionais, sugerindo assim, 

prejuízo no desenvolvimento. 

Conclusão: O ganho de peso pré-gestacional excessivo prejudicou as 

adaptações maternas à gestação e modulou o crescimento placentário e fetal 

de maneira inversa, sugerindo prejuízo no desfecho de saúde para a prole a 

curto e, possivelmente, a longo prazo. 
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Introdução: A relação entre a obesidade e a doença hepática gordurosa não 

alcoólica vem sendo objeto de estudo em diferentes campos da nutrição. Sabe-

se que em indivíduos obesos ocorrem alterações metabólicas como 

inflamação, estresse oxidativo, diminuição da sensibilidade a insulina e maior 

lipotoxicidade, fatores que culminam no acúmulo de ácidos graxos em 

diferentes tecidos, como o fígado. A ingestão de compostos fenólicos tem sido 

relatada como benéfica por exercer múltiplos efeitos biológicos na prevenção 

do desenvolvimento de doenças crônicas não-transmissíveis. As frutas são as 

principais fontes dietéticas desses compostos, dentre as quais a jabuticaba 

(Myrciaria jaboticaba), fruta nativa brasileira, destaca-se pelos elevados teores 



de antocianinas e elagitaninos. Assim, a jabuticaba apresenta potencial 

aplicabilidade na prevenção e no tratamento de doenças, incluindo a 

obesidade. Objetivo: O presente estudo visa avaliar a influência do consumo da 

farinha de jabuticaba (FJ) nos parâmetros metabólicos da obesidade induzido 

por dieta em modelo murino. Metodologia: Camundongos machos adultos da 

cepa C57BL/6 foram divididos nos grupos controle (n=16) e hiperlipídico 

(n=64), os quais ingeriram durante 9 semanas dieta padrão de manutenção 

AIN93-M e dieta rica em gordura saturada (50% da energia oriunda de 

lipídeos), respectivamente. Após este período, os animais do grupo 

hiperlipídico foram subdivididos em 3 novos grupos sendo acrescido 5%, 10% 

ou 15% da FJ nas dietas. Assim, 5 grupos (n=16) foram desenhados para este 

estudo: controle, hiperlipídico (HFD), hiperlipídico acrescido de 5% de FJ, 

hiperlipídico acrescido de 10% de FJ e hiperlipídico acrescido de 15% de FJ. O 

monitoramento da evolução ponderal e do consumo alimentar dos animais 

ocorreu semanalmente durante todo o período experimental. Ao final do 

experimento foi realizado o teste oral de tolerância a glicose. No plasma foram 

realizadas análises bioquímicas para determinação do colesterol total, 

triglicerídeos, lipoproteína de baixa densidade (LDL-c), insulina, TNF-a e 

lipopolissacarídeo (LPS) por kits comerciais. A nível hepático, marcadores de 

dano oxidativo e atividade enzimática antioxidante foram avaliados por 

espectrofotometria. Adicionalmente, as concentrações de triglicerídeos e 

colesterol hepático foram determinadas por kits comerciais. Resultados: 

Observou-se que o tratamento da obesidade com a FJ promoveu menor ganho 

de peso no grupo com intervenção de 15% de FJ. Adicionalmente, o consumo 

da FJ melhorou a tolerância à glicose, além de ter diminuído as concentrações 

séricas de colesterol total e LDL-c, bem como as de insulina, TNF-a e LPS em 

relação ao grupo HFD. No tecido hepático, o consumo da FJ promoveu 

aumento na atividade da glutationa peroxidase e diminuiu o remodelamento 

hepático através de menor deposição de triglicerídeo e colesterol quando 

comparados ao grupo HFD. Sugere-se que este efeito benéfico frente ao 

remodelamento ocorra pela influência da jabuticaba na expressão de genes 

envolvidos no metabolismo hepático de lipídeos. Conclusão: O consumo da 

farinha de jabuticaba foi capaz de promover melhora de parâmetros 

metabólicos relacionados à obesidade e suas comorbidades associadas. 
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Introdução: Pesquisas evidenciam efeitos positivos do consumo da soja no 

organismo, sendo considerado um Alimento Funcional por atuar na prevenção 

de doenças cardiovasculares (DCV).  Entretanto, estudos que avaliam os 

efeitos do consumo em períodos críticos da vida, como a gestação e lactação, 

são escassos. Sabe-se que as catecolaminas provenientes da glândula adrenal 

são fatores de forte correlação com DCV, assim, a concentração de 

catecolaminas deve ser controlada e apropriada para os órgãos que precisam 

se adaptar ao estresse mental ou físico, sendo necessário um controle preciso 

e eficiente de sua secreção. Objetivo: Avaliar os efeitos do consumo de dieta a 

base de soja ou proteína isolada de soja durante a lactação sobre o conteúdo, 

síntese e secreção de catecolaminas pela glândula adrenal da prole ao 

desmame e na idade adulta. Métodos: A pesquisa foi realizada após aprovação 

do Comitê de Ética da Universidade Federal de Juiz de Fora, sob número 

018/2014. Ratas Wistar lactantes com 6 filhotes machos foram divididas: 



Controle Caseína (C): dieta à base de caseína (proteína: 16,3%; lipídeo: 7%); 

Proteína isolada de soja (PIS): dieta à base de proteína isolada de soja 

(proteína: 18,3%; lipídeo: 7%); Soja (S): dieta à base de soja (proteína: 20,1%; 

lipídeo: 16,8%). Ao desmame, 3 filhotes/ninhada, receberam ração comercial 

até os 150 dias. Ao final da lactação (21 dias) e na idade adulta (150 dias) 

avaliou-se ingestão alimentar (IA), massa corporal (MC); conteúdo absoluto e 

relativo de catecolaminas, secreção in vitro de catecolaminas (basal e 

estimulada por secretagogos: cafeína, potássio e carbamilcolina) e expressão 

da tirosina hidroxilase (TH) na adrenal; além do 17ß-estradiol sérico materno. 

Análises foram realizadas pelo teste One-way ANOVA e pós-teste Newman-

Keuls (p<0,05). Resultados: Ao desmame, as mães S apresentaram diminuição 

do 17 ß-estradiol (vs.C-41,6%; p=0,0186). A prole S apresentou redução da IA 

comparada ao PIS no dia 25 (p= 0,0389). Em relação à MC, houve diminuição 

do 7º ao 11 º dia (p<0,05) na prole S vs. C. Não foram observadas alterações 

no conteúdo de catecolaminas nas glândulas adrenais das mães e das proles 

ao desmame. Aos 150 dias a prole PIS apresentou menor conteúdo absoluto 

(vs. C: -15,82%, vs. S: -14,68%; p= 0,0436) e relativo (vs. C: -17,96%, vs. S: -

29,45%; p=0,0081) de catecolaminas na adrenal, devido à maior secreção 

quando estimulada por cafeína. Não houve alteração da secreção basal de 

catecolaminas entre os grupos em nenhuma fase da vida. Conclusão: O 

consumo materno de PIS durante a lactação programou na sua prole adulta 

uma redução do conteúdo de catecolaminas na adrenal devido à maior 

secreção destas quando estimulado por cafeína, mostrando que de alguma 

forma a PIS atua na mobilização de cálcio do retículo endoplasmático das 

células adrenais. Já a prole S não apresentou alteração da função adrenal. O 

teor de isoflavonas presente nas dietas pode ser um dos fatores relacionados 

às diferenças apresentadas. Desta forma, o consumo de PIS durante a 

lactação deve ser evitado, pois um aumento descontrolado da secreção de 

catecolaminas pode gerar crise hipertensiva, arritmias e danos no miocárdio. 
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Introdução: A crescente prevalência das doenças e agravos crônicos não 

transmissíveis (DACNT), como a obesidade, o diabetes, a dislipidemia, entre 

outras na população mundial, é um problema crítico de saúde pública por ser 

uma das principais causas de mortalidade no mundo. O aumento destas 

doenças favorece a exploração de fontes alternativas como a ingestão regular 

de cerais, que pode ajudar na redução de risco das DACNT. O sorgo é um 

cereal promissor por possuir fibras alimentares e compostos bioativos, como os 

taninos condensados e deoxiantocianidinas Objetivo: Avaliar o efeito da farinha 

de sorgo no controle da glicemia de jejum, tolerância à glicose e à insulina de 

animais alimentados com dieta rica em gordura saturada e frutose. Métodos: 

Foram utilizados 30 ratos machos Wistar divididos inicialmente em dois grupos, 



alimentados com dieta AIN-93M (n=10) e HFHF (30% de gordura de porco e 

20% de frutose) (n=20) durante 7 semanas. Em seguida os animais do grupo 

HFHF foram randomizados em 2 grupos (n=10): HFHF (controle excesso de 

peso: n=10), HFHF + Sorgo (19,5%; S; n=10), durante 10 semanas. Na 8.ª 

semana do experimento, os animais permaneceram em jejum de 12 h, a 

glicemia foi mensurada com glicosímetro no tempo 0 e em seguida foi realizada 

injeção intraperitoneal de solução de 50% D-glicose (2 g/kg) e a glicemia 

monitorada a cada 30 minutos, por um período de 2 horas. Na 9ª semana, os 

animais permaneceram em jejum de 12 h, a glicemia foi mensurada no tempo 0 

e foi realizada injeção de insulina via intraperitoneal, na proporção de 0,75 U/kg 

e medida nos tempos 5, 10, 15, 20, 25 e 30 minutos. A área abaixo da curva 

(AUC) foi calculada para os dois testes. A AUC foi avaliada por ANOVA e as 

medidas de glicemia por ANOVA de medidas repetidas, ambos seguido de post 

hoc de Tukey. Foi adotado a=5%. Resultados: Não houve diferença na glicemia 

de jejum entre os grupos. No teste de tolerância à glicose, a AUC do grupo 

HFHF foi maior que o grupo alimentado com dieta de sorgo, demonstrando que 

o sorgo foi capaz de recuperar a tolerância à glicose. No teste de tolerância à 

insulina, o grupo HFHF foi menor o grupo AIN93-M, o que mostra que a dieta 

rica em gordura saturada e frutose levou a resistência à insulina nos animais. 

Os animais do grupo alimentado com sorgo foram capazes de recuperar a 

sensibilidade à insulina. Durante o teste de tolerância à glicose, a glicemia dos 

animais alimentados com sorgo apresentou-se significativamente mais baixa 

que o grupo HFHF a partir dos 30 minutos, evidenciando o efeito do sorgo no 

controle da concentração plasmática de glicose. Aos 30 e 120 minutos do teste, 

o sorgo demonstrou glicemia similar ao controle. Conclusão: O consumo de 

sorgo aumentou a sensibilidade à insulina e foi capaz de recuperar a tolerância 

à glicose induzida pela dieta rica em gordura saturada e frutose. 
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A ingestão de alimentos ricos em gordura saturada e o sedentarismo ao longo 

da vida constituem-se em cruciais fatores de risco para o desenvolvimento da 

obesidade. Têm-se associado ao acréscimo de gordura corporal a resistência à 

insulina no músculo esquelético e o aparecimento da hiperglicemia. Tal 

alteração metabólica pode levar ao aparecimento do diabetes mellitus do tipo 2 

(DM tipo 2) e suas complicações a saúde. Portanto, a manutenção da 

integridade do sinal da insulina no músculo esquelético é alvo de estudo 

promissor de combate a obesidade e o DM tipo 2. Assim, o principal objetivo 

deste estudo foi avaliar o efeito do exercício físico sobre a proteína Rock (de 

ação positiva sobre a via de transdução do sinal da insulina) no músculo de 



roedores jovens, idosos e obesos. Foram utilizados ratos jovens e idosos 

(Wistar e Fischer 344) e camundongos Swiss que receberam dieta rica em 

gordura saturada (35% de gordura, sendo 4% derivados do óleo de soja e 31% 

da banha de porco) por 8 semanas. Experimentos com células C2C12 também 

foram conduzidos. O exercício foi aeróbio de natação. Após serem 

anestesiados o músculo esquelético foi extraído dos animais. Foram realizadas 

análises fisiológicas (insulinemia, glicemia e HOMA-IR), de composição 

corporal (gordura epididimal, mesentérica e inguinal), moleculares (Western 

Blot) e com inibidor da Rock (Y-27632) em células e animais. Analisou-se a via 

de sinalização da insulina, da Rock e inflamatória. Para as análises em dois 

grupos, foi utilizado um teste t não pareado (Mann-Whitney). Na análise de três 

ou mais grupos, usou-se ANOVA de duas vias com correção de Tukey. Para 

análise de correlação utilizou-se o coeficiente de correlação de Spearman. O 

nível de significância estabelecido foi de p <0,05. Os resultados obtidos 

demonstram que a inibição da proteína Rock está associada com prejuízos na 

captação de glicose tanto em células quanto no teste de sensibilidade à 

insulina. Além disso, o envelhecimento tanto atrelado a excessivo ganho de 

massa adiposa (no rato Wistar) quanto no modelo com menor ganho de 

adiposidade (rato Fischer 344) foi associado com prejuízos na via de 

transdução do sinal da insulina (IR/IRS-1/Akt/as160/Glut4) e na sinalização da 

proteína Rock (RhoA, RhoE, Rock) e da atividade da Rock no músculo 

esquelético. Verificou-se que o envelhecimento associado a obesidade é 

acompanhado também por um aumento do conteúdo de proteínas pró-

inflamatórias (TNF-alpha, IKK, JNK e PTP1B) especialmente nos ratos Wistar. 

Além disso, foi observado que a obesidade induzida por dieta rica em gordura 

também induz prejuízos na via de sinalização da insulina e isso também foi 

atrelado a prejuízos na via de sinalização da Rock no músculo esquelético de 

camundongos Swiss. Assim, pode-se concluir que o envelhecimento e a 

obesidade está associado com prejuízos na via de sinalização da Rock e isso 

está relacionado com resistência à insulina no músculo esquelético. Por outro 

lado, o exercício físico se mostra efetivo em melhorar a transdução do sinal da 

Rock e a sensibilidade à insulina no músculo esquelético, restaurando a 

homeostase glicêmica. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - NUTRIÇÃO BÁSICA E EXPERIMENTAL 

 

 

ÓLEO DE COCO PROMOVE SÍNDROME METABÓLICA E 

ESTEATOHEPATITE NÃO-ALCOÓLICA 

 

 

Sheila Cristina Lima Sanches (shsanches@hotmail.com) 

Fernando Silva Ramalho (framalho@fmrp.usp.br) 

Maria Cristina Foss De Freitas (cris.foss@fmrp.usp.br) 

Marlei Josiele Augusto (augusto.marleijosiele@gmail.com.br) 

Deisy Mara Da Silva Longo (dms@fmrp.usp.br) 

Leandra Naira Zambelli Ramalho (lramalho@fmrp.usp.br) 

 

 

 

 

 

Atualmente, a promessa de perda de peso, diminuição do colesterol e outros 

benefícios cardiovasculares supostamente saudáveis levaram muitas pessoas 

a cozinhar com óleo de coco, a adicioná-lo ao café ou a consumi-lo com outros 

alimentos. Além disso, a substituição de gorduras trans por óleo de coco em 

produtos de padaria, como bolachas recheadas e biscoitos, vem sendo uma 

prática muito comum, principalmente no Brasil. A síndrome metabólica (SM) e a 

esteatohepatite não-alcoólica (EHNA) estão associadas aos maus hábitos 

alimentares observados no consumo da Dieta Ocidental, caracterizada pelo 

consumo de alimentos ricos em gorduras e carboidratos. A suplementação com 

óleo de coco tem sido proposta para o controle dessas condições, porém 

pouco se sabe sobre o desenvolvimento de SM e EHNA em modelo de Dieta 

Ocidental cuja fonte de gordura é o óleo de coco. Este estudo teve como 

objetivo investigar a implicação do consumo de óleo de coco associado à Dieta 

Ocidental. Camundongos C57BL6 receberam dieta padrão (SD), dieta padrão 



com xarope de frutose (SDF) ou dieta rica em gordura saturada proveniente do 

óleo de coco com xarope de frutose (HDF) por 8 ou 16 semanas. Foram 

analisados padrões morfológicos e histológicos, além de análises bioquímicas 

e moleculares para avaliação dos pesos, da formação de esteatose e fibrose, 

dos perfis lipídicos e glicêmicos, da resposta inflamatória e do estresse 

oxidativo destes animais. Após 8 semanas, os animais HDF já apresentaram 

características de SM e EHNA, como aumento do peso corporal, dislipidemia, 

hipertrigliceridemia, hiperglicemia, altos níveis de aminotransferases, 

esteatose, inflamação e fibrose, além de intenso estresse oxidativo, sendo que 

estas alterações foram exacerbadas após 16 semanas, enquanto que os 

animais do grupo SDF apresentaram somente hiperglicemia moderada e os 

animais do grupo SD não apresentaram nenhuma alteração significativa 

(p<0,05). Recentemente, de acordo com a compilação de vários estudos que 

demonstraram forte associação da utilização o óleo de coco com doenças 

cardiovasculares, a Associação Cardíaca Americana (AHA) desaconselhou a 

utilização do óleo de coco. Além disso, a Sociedade Brasileira de 

Endocrinologia e Metabologia (SBEM) e a Associação Brasileira para o Estudo 

da Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO) se posicionaram contra o uso 

terapêutico do óleo de coco para fins de perda de peso, considerando que tal 

conduta não possui evidências científicas de eficácia e por apresentam riscos 

potenciais à saúde, além de não recomendar o uso regular do óleo de coco 

como óleo de cozinha, pelo mesmo possuir alto teor de gorduras saturadas e 

pró-inflamatórias.  Os resultados deste estudo corroboram com as posições da 

AHA, da SBEM e da ABESO por mostrar que o óleo de coco pode ser 

potencialmente prejudicial à saúde, sendo capaz de conduzir 

experimentalmente à síndorme metabólica e à esteatohepatite não-alcoólica, 

podendo ser significativamente nocivo ao fígado, principalmente em associação 

com o uso de frutose industrializada, presente em bebidas adocicadas como 

refrigerantes. Dessa forma, este estudo comprova cientificamente que o óleo 

de coco não deve ser indicado para a perda de peso, para fins terapêuticos e 

tampouco na produção de bolachas recheadas e biscoitos. 
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Introdução: O aumento do consumo de dietas hiperlipídicas e hiperglicídicas na 

população mundial, principalmente em países ocidentais, está associado ao 

excesso de peso e complicações metabólicas. Nesse sentido, a semente e o 

óleo de chia (Salvia hispânica L.) se destacam por possuírem alta qualidade 

nutricional e serem ricos em compostos bioativos, o que pode auxiliar na 

redução do tecido adiposo. Objetivo: Avaliar o efeito do consumo da semente e 

do óleo de chia na adiposidade de ratos alimentados com uma dieta high fat 



high fructose (HFHF). Método: Estudo experimental realizado com 40 ratos 

Wistar machos. O estudo foi dividido em duas fases. Na fase I, os animais 

foram alocados em dois grupos, controle AIN93-M (controle magro: n=10), ou 

grupo HFHF (n=30), tendo 30% de banha de porco e 20% de frutose para 

indução do excesso de peso e alterações metabólicas durante 8 semanas. Na 

fase II, os animais do grupo controle magro continuaram recebendo a mesma 

dieta, e os animais do grupo HFHF foram divididos em três grupos (n=10): 

HFHF (controle excesso de peso), HFHF + semente de chia (SC) (14,7%) e 

HFHF + óleo de chia (OC) (4%), durante 10 semanas. Ao final desse período, 

os animais foram eutanasiados para retirada dos tecidos adiposos epididimal, 

visceral e retroperitoneal. Os tecidos foram pesados e foram feitos os cálculos 

do tecido adiposo total e o percentual de adiposidade. Os dados foram 

submetidos à ANOVA seguido pelo teste de Tukey (a=0,05) por meio do 

programa SPSS, versão 20.0. Resultados: Nós observamos que o óleo de chia 

foi capaz de reduzir o tecido adiposo total, tecido adiposo epididimal e o 

percentual de adiposidade dos animais. A semente de chia não foi capaz de 

promover o mesmo efeito, uma vez que não diferiu do grupo HFHF. Não houve 

diferença no consumo alimentar entre os grupos testados. Conclusão: O 

consumo do óleo de chia foi eficiente em diminuir os efeitos de uma dieta rica 

em gorduras saturadas e carboidratos, reduzindo assim, a adiposidade desses 

animais. Portanto, o óleo de chia pode ser uma alternativa para inclusão em 

dietas ocidentais. 
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Introdução: As doenças crônicas são responsáveis por três em cada cinco 

mortes no mundo, e seus agravos tem sido relacionados a fatores modificáveis 

como dietas desequilibradas e sedentarismo, que por sua vez, levam ao 

aumento do estresse oxidativo e da inflamação, desencadeando inúmeros 

gatilhos associados ao desenvolvimento de resistência à insulina e do diabetes. 

Dietas ricas em frutas e vegetais podem contribuir para a manutenção de níveis 

adequados da glicose sanguínea, reduzindo o risco de desenvolvimento de 

doenças associadas. Nesse contexto, destaca-se a semente de chia, 



investigada como potencial alimento funcional devido à suas características 

como, alto conteúdo de ácidos graxos ômega 3, fibras alimentares, proteínas, e 

compostos bioativos, dentre os quais destacam-se os peptídeos, os fenólicos e 

os flavonoides. Objetivo: Avaliar o efeito do consumo crônico da semente de 

chia e de seu óleo na glicemia de jejum e tolerância à glicose de animais 

alimentados com dieta rica em gordura saturada e frutose. Métodos: Foram 

utilizados 40 ratos machos Wistar divididos inicialmente em dois grupos, AIN-

93M (controle magro) (n=10) e HFHF (30% de gordura de porco e 20% de 

frutose) (n=30) durante 7 semanas. Em seguida os animais do grupo HFHF 

foram randomizados em 3 grupos (n=10): HFHF (controle obeso), HFHF + 

semente de chia (14,7%) e HFHF + óleo de chia (4%), durante 10 semanas. Na 

8ª semana do experimento, os animais permaneceram em jejum de 12 h, a 

glicemia foi mensurada com glicosímetro no tempo 0 e em seguida foi realizada 

injeção intraperitoneal de solução de 50% D-glicose (2 g/kg) e a glicemia 

monitorada a cada 30 minutos, por um período de 2 horas. Foi calculada a área 

abaixo da curva (AUC). A AUC foi avaliada por ANOVA e as medidas de 

glicemia por ANOVA de medidas repetidas, ambos seguido de post hoc de 

Tukey. Foi adotado a=5%. Resultados: A área abaixo da curva (AUC) da 

resposta glicêmica do grupo HFHF (obeso) foi maior que o grupo AIN-93M 

(magro), demonstrando que a dieta HFHF gerou intolerância à glicose nos 

animais. O óleo de chia adicionado a HFHF reduziu a AUC equiparando-a  ao 

grupo controle magro. No entanto, a semente de chia, não foi capaz de 

promover o mesmo efeito. Aos 30 minutos do teste de tolerância à glicose, a 

glicemia dos animais alimentados com o óleo de chia foi menor (p<0,05) 

comparado aos grupos controle obeso e HFHF + semente de chia. Aos 90 e 

120 minutos do teste, o óleo de chia demonstrou glicemia similar ao controle 

magro. Conclusão: A ingestão do óleo de chia foi capaz de reduzir a resposta 

glicêmica de ratos adultos obesos alimentados com dieta rica em gordura 

saturada e frutose. 
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Evidências apontam que alterações nos padrões epigenéticos, como 

anormalidades no padrão de metilação do DNA, alterações na expressão de 

RNAs não codificadores ou no código de histonas, estão associadas à etiologia 

de várias doenças metabólicas como: obesidade, diabetes, síndrome 

metabólica e doença hepática gordurosa não alcoólica. Nesse sentido, estudos 

recentes têm estabelecido que os nutrientes dietéticos possuem impacto 

distinto sobre os eventos epigenéticos e consequentemente sobre a modulação 

da expressão gênica em diversos processos biológicos. Dados anteriores do 

nosso grupo de pesquisa, em modelo animal, sugerem que o consumo de uma 

dieta rica em carboidratos simples (DRC) induz resistência à insulina e o 

aumento da adiposidade, independentemente da ingestão calórica. 

Continuando essa investigação o presente estudo teve como objetivo avaliar o 

efeito do consumo precoce e crônico da DRC sobre o padrão de metilação do 

DNA no fígado.  Para cumprir com esse objetivo, ratos Wistar recém-



desmamados foram alimentados com uma dieta controle (Nuvilab CR1, 

Colombo, Brasil) (n=5) ou com a DRC (40,44% de leite condensado Moça 

Nestlé, 8,58% de açúcar cristal) (n=5) ad libitum pelo período de 15 semanas. 

Ao término do período experimental os animais foram eutanasiados e amostras 

de fígado foram coletadas para a realização da expressão gênica das metilases 

(Dnmt1, Dnmt3a e Dnmt3b) e desmetilases (Tet2 e Tet3) do DNA e para a 

análise de metilação global do DNA (Elisa). Os resultados mostraram que o 

consumo da DRC modulou negativamente a expressão da “metilase de novo” 

Dnmt3b e da desmetilase Tet2 (p<0.05). Tais resultados foram associados com 

a ausência de alteração no perfil global de metilação do DNA. Em conclusão, 

os resultados indicam que o consumo da DRC modula negativamente a 

expressão de enzimas chaves no processo de metilação do DNA no fígado, 

porém esse evento não levou a alteração no perfil global de metilação, até o 

período em estudo. 
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Introdução: Há décadas a obesidade é considerada um problema de saúde 

pública, no Brasil e no mundo. Estudos têm demonstrado que indivíduos que 

apresentam uma microbiota em equilíbrio possuem menor risco de desenvolver 

obesidade. Logo, o estudo de formas de manter o equilíbrio da microbiota 

intestinal, como através do consumo de probióticos e/ou antimicrobianos, 

apresenta relevância clínica. Objetivo: Avaliar o acúmulo de lipídeos, por meio 

do perfil lipídico hepático e a histologia do tecido adiposo, em camundongos 

C57BL/6J com obesidade induzida pela dieta e tratado com probiótico e/ou 

antimicrobiano. Métodos: Para o estudo foram utilizados 40 camundongos 

C57BL/6J, randomizados em 5 grupos experimentais: grupo controle negativo 

(sem obesidade induzida pela dieta), grupo controle positivo (obeso sem 

intervenção), grupo probiótico (obeso com intervenção de probiótico), grupo 

antimicrobiano (obeso com intervenção de antimicrobiano) e grupo probiótico e 

antimicrobiano (obeso com intervenção de probiótico e antimicrobiano). Os 

animais foram alocados em gaiolas coletivas, mantidos sob temperatura média 



de 22 ± 2 ºC e ciclo claro e escuro de 12h. A obesidade foi induzida pela dieta 

por meio do consumo de uma dieta high-fat com 60% de gordura e de solução 

de frutose 10%, durante 12 semanas. Na fase de tratamento, durante 4 

semanas, os animais passaram a receber dieta padrão e água destilada. 

Durante todo o experimento foram ofertados líquidos ad libitum e ração pelo 

esquema pair-fed. Após a eutanásia extraiu-se os lipídeos hepáticos e 

determinou-se as concentrações de colesterol total e triglicerídeos utilizando 

kits comerciais. Para a avaliação histológica do tecido adiposo realizou-se a 

contagem de adipócitos por campo. Resultados: Em relação ao perfil lipídico 

hepático observou-se menores valores de lipídeos totais no grupo que recebeu 

antimicrobiano quando comparado ao grupo que recebeu probiótico e 

antimicrobiano (p=0,010), e menores valores de triglicerídeos totais no grupo 

obeso sem intervenção quando comparado aos grupos que receberam 

probiótico (p=0,016) e probiótico e antimicrobiano (p=0,003). Não se 

observaram diferenças significativas entre os grupos em relação ao colesterol 

hepático (p=0,471) e ao número de adipócitos/campo (p=0,523). Conclusão: 

Observou-se que a intervenção com probiótico não foi capaz de diminuir o 

acúmulo de lipídeos hepáticos e no tecido adiposo. Acredita-se que o 

probiótico, no modelo experimental proposto, não tenha sido capaz de alterar a 

microbiota intestinal positivamente, o que não permitiu a melhora dos 

parâmetros relacionados a deposição lipídica. 
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INTRODUÇÃO: A sepse é uma disfunção orgânica potencialmente fatal 

causada por uma resposta desregulada do hospedeiro com consequente 

produção de mediadores inflamatórios e espécies reativas. Desta forma, a 

busca por terapias alternativas que melhorem o perfil inflamatório e o 

desequilíbrio redox é essencial, a Morus nigra L, conhecida popularmente 

como amoreira-preta, apresenta um grande potencial terapêutico, uma vez que 

possui compostos importantes responsáveis por seu efeito anti-inflamatório e 

antioxidante. 

OBJETIVO: Avaliar as propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes de Morus 

nigra L. em modelo murino de sepse induzido por LPS. 

METODOLOGIA: No estudo foram utilizados 44 camundongos machos da 

linhagem C57Bl/6, distribuídos aleatoriamente em quatros grupos 

experimentais, a saber: grupo controle (C, n= 11), grupo sepse (S, n= 11), 



grupo sepse tratado com extrato das folhas de amoreira (SF, n= 11), grupo 

sepse tratado com a polpa de amora (SP, n= 11). Os animais foram tratados 

com 100µl (15 mg/100µl) de seus respectivos tratamentos e o grupo C e S com 

100µl de água, por gavagem, durante 21 dias. No 21º dia a sepse foi induzida 

através de uma injeção intraperitoneal única de lipopolissacarídeo (LPS). Os 

animais dos grupos S, SF e SP receberam 100 µL (10 mg/kg) de LPS, e os 

camundongos do grupo controle receberam 100 µL de solução salina estéril 

(PBS). A eutanásia dos animais ocorreu 24 horas após a indução da sepse, e 

amostras de sangue e fígado foram coletadas para análise da concentração 

sérica e hepática dos mediadores inflamatórios, TNF, IL-1ß, IL-6 e IL-10. O 

fígado também foi utilizado para análise da expressão dos mediadores 

inflamatórios, IL-1ß, IL-6, e IL-10, por qRT-PCR. Foi avaliado a resposta 

antioxidante hepática através da mensuração da concentração de glutationa 

total (GSHt),  glutationa oxidada (GSSG), glutationa reduzida (GSH) e razão 

GSH/GSSG, bem como a atividade das enzimas antioxidantes, catalase (CAT), 

superóxido dismutase (SOD), glutationa peroxidase (GPx) e glutationa redutase 

(GR). 

RESULTADOS: Os resultados mostram um aumento das concentrações 

séricas de TNF, IL-6 e IL-10 no grupo S quando comparado ao grupo C. Os 

animais dos grupos SF e SP apresentaram redução nos níveis séricos de TNF 

quando comparados ao grupo S. No fígado observa-se redução da 

concentração de IL-1ß, IL-6 e IL-10, bem como uma up regulation da IL-10 no 

grupo S em relação ao grupo C. Os animais do grupo SF apresentaram uma up 

regulation da IL-10 hepática em relação ao grupo S. Em relação à resposta 

antioxidante hepática observa-se um aumento na atividade das enzimas SOD, 

GPx e da razão SOD/CAT, bem uma redução da atividade da CAT, GR, e 

concentração de GSHt e GSH nos animais do grupo S quando comparado ao 

grupo C.  

CONCLUSÃO: Os resultados deste estudo sugerem que o tratamento com o 

extrato das folhas e polpa da amoreira-preta apresenta efeitos benéficos na 

modulação de parametros inflamatórios e do status redox, os quais são 

normalmente alterados na sepse. Sendo assim, estes dados sugerem que 

compostos bioativos presentes em ambas as preparações de Morus nigra 

podem modular, ao menos em parte, o dano causado pela sepse. 
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Introdução: Evidências científicas sobre o potencial imunomodulatório de 

nutrientes e compostos bioativos de alimentos são crescentes na literatura. 

Nesse contexto está o óleo de pequi (Caryocar brasiliense), que apresenta alto 

conteúdo de diversos carotenoides e de ácidos graxos monoinsaturados, os 

quais isoladamente, podem alterar a resposta imune em diferentes condições 

patológicas ou fisiológicas, em especial a resposta imune da mucosa intestinal. 

No entanto, este alimento não foi estudado neste contexto. Objetivo: Investigar 

propriedades imunomodulatórias do óleo de pequi na resposta imune da 



mucosa intestinal de camundongos. Os efeitos do óleo de pequi foram 

investigados na homeostasia da resposta imune da mucosa intestinal e no 

desequilíbrio dessa resposta, após a indução da colite ulcerativa aguda. 

Métodos: 60 camundongos C57BL/6 machos foram divididos em: Grupo 

Controle (C) que recebeu ração comercial e água filtrada ad libitum e grupo 

Óleo de Pequi (OP) que recebeu diariamente, além da ração e água, 280 mg 

de óleo de pequi homogeneizados em um pellet de ração (Fase 1 do estudo - 

28 dias). Após esse período, esses grupos foram sub-divididos em grupos C, 

Controle Colite (CCol), OP e Óleo de Pequi Colite (OPCol) (Fase 2: 

suplementação + indução da colite ulcerativa aguda - 8 dias). A colite foi 

induzida nos grupos CCol e OPCol por meio da oferta de solução aquosa de 

dextran sulfato de sódio (DSS), a 1,5%, ad libitum. Durante a indução da colite 

foi calculado o Índice de Atividade de Doença (scores médios de diarreia, 

sangramento retal e perda de peso). Ao final, os animais foram eutanasiados e 

foi avaliado a agressão histopatológica colônica e o fenótipo de leucócitos 

isolados dos linfonodos e compartimentos intraepiteliais do intestino delgado 

(ID) e cólon. Determinou-se também as concentrações de IgA nos lavados de 

ID e cólon e das citocinas IL2, IL4, IL6, TNFa, IFN?, IL17, IL10 em 

homogenatos de cólon. Resultados: Na homeostasia, a suplementação com 

óleo de pequi reduziu os linfócitos T citotóxicos nos linfonodos, linfócitos T 

totais no ID e a IL10 no cólon (p<0,05). Por outro lado, aumentou os linfócitos T 

gama-delta (T?d) nos linfonodos, os linfócitos T citotóxicos no ID e IFN? no 

cólon (p<0,05). Após indução da colite, o grupo OPCol apresentou menor 

perda de criptas e células caliciformes, menores percentuais de linfócitos T?d 

nos linfonodos, aumento de linfócitos T?d no ID, redução de linfócitos T 

citotóxicos no cólon e aumento das concentrações de IFN?, IL2 e IgA colônicas 

em relação ao CCol (p<0,05). Conclusão: Em condição de homeostasia, o óleo 

de pequi parece estimular a resposta imune no cólon e intestino delgado, 

enquanto que no desequilíbrio da resposta imune, mantém o estímulo à 

secreção de citocinas pró-inflamatórias, mas também estimula o retorno à 

homeostasia, por diminuição da citotoxidade e pela secreção de fatores 

protetores, como a IgA. 
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Introdução: O consumo excessivo e crônico de gordura saturada gera 

inflamação e favorece o surgimento de doenças neurodegenerativas, como a 

Doença de Alzheimer. Dentre as estratégias nutricionais, o ?3 se destaca por 

sua ação anti-inflamatória. O receptor GPR120 foi recentemente descoberto 

como o principal mediador das respostas orgânicas mediadas pelo ?3. Estudos 

já demonstraram sua ação anti-inflamatória em diversos tecidos periféricos, 



porém sua atividade e distribuição no hipocampo ainda não foram descritas. 

Objetivo: Avaliar se o consumo de dietas ricas em ?3 seria capaz de modular o 

conteúdo e atividade do GPR120 e, assim, reverter os danos causados pela 

exposição crônica à dieta hiperlipídica no hipocampo de animais obesos. 

Método: Camundongos Swiss foram distribuídos em 3 grupos (n=10/grupo): 

Controle, alimentados com ração comercial por 16 semanas; Obeso, 

alimentados com dieta hiperlipídica por 16 semanas; Obeso tratado com ?3, 

em que receberam dieta hiperlipídica por 8 semanas e posteriormente dieta 

hiperlipídica substituída em 1/3 da gordura suína por óleo de linhaça por mais 8 

semanas. Ao final do experimento, o encéfalo dos animais foi coletado e 

avaliado as proteínas envolvidas na via inflamatória e de ativação do GPR120, 

através da técnica de imunofluorescência e immmunobloting. Os resultados 

foram analisados por meio da ANOVA seguida por Bonferroni (p<0,05). Ainda, 

ao final do experimento in vivo, células neuronais (N2a) foram desafiadas com 

palmitato e em seguida tratadas com ácido alfa-linolênico purificado (C18:3). 

Posteriormente o GPR120 foi silenciado utilizando-se RNA de interferência 

(RNAi) específico, para comprovação do seu mecanismo de ação. Resultados: 

Os animais obesos apresentaram aumento na fosforilação da proteína TAK1, 

que atua como nodo central na concatenação de vias oriundas dos receptores 

TLR4, TNFa e IL1b. Consecutivamente, houve aumento das próprias proteínas 

inflamatórias (IL-1ß e TNF-a). Concomitante à indução da inflamação, notou-se 

aumento no conteúdo de beta amiloide, a qual se encontra fortemente atrelada 

ao surgimento da DA. O consumo de dieta contendo ?3 reduziu o tônus 

inflamatório no hipocampo dos animais experimentais. O receptor GPR120 foi 

identificado, estando uniformemente distribuído por todas as regiões do 

hipocampo. A dieta contendo ?3 foi capaz de modular a expressão gênica e o 

conteúdo proteico do seu próprio receptor, o que sugere um processo auto-

regulatório. Associados a esse aumento, o grupo tratado com ?3 apresentou 

também redução na produção da proteína beta amiloide. Já no ambiente 

celular, ao desafiar esta linhagem neuronal com palmitato por 3h foi possível 

observar aumento nos marcadores inflamatórios e também na proteína ß-

amiloide. Em contrapartida, ao tratar estas células com w3, foi possível 

observar inibição aguda das vias citadas. De forma interessante, ao silenciar o 

GPR120 nas células N2a, os efeitos anti-inflamatórios do ALA foram abolidos. 

Conclusão: De forma inédita, este trabalho demonstra a presença e distribuição 

do GPR120 no hipocampo e sua função chave no controle da 

neurodegeneração induzida pela obesidade, através de seu nutriente agonista, 

o ?3. Por fim, a adoção de padrões alimentares equilibrados é fundamental 



para a homeostase do sistema nervoso, e a oferta adequada de ?3 pode 

contribuir para a proteção neuronal em indivíduos obesos. 
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Introdução 

 Uma dieta rica em gorduras e/ou açúcares durante as fases iniciais da 

vida podem ser entendidas como uma agressão nutricional, gerando impactos 

físicos, como a obesidade, no comportamento e na saúde mental da prole em 

desenvolvimento, inclusive na interação social desses animais ao atingirem a 

vida adulta.  

Objetivo 



 Analisar o comportamento de interação social após aplicação de 

risperidona em ratos Wistar tratados com dieta de cafeteria desde a lactação 

Metodologia 

 O início do trabalho ocorreu após a aprovação pela Comissão de Ética 

no uso de Animais (CEUA/UFVJM) através do protocolo 041/16. Foram 

utilizadas 14 ninhadas de ratos da linhagem Wistar (Rattus novergicus) 

compostas pela rata mãe e 8 filhotes (6 machos e 2 fêmeas). Os ratos machos 

de cada ninhada formaram, da lactação até a fase adulta, os grupos: Controle 

(CTRL) – receberam ração padrão e água ad libitum (n = 21); Cafeteria (CAF) – 

receberam dieta de cafeteria e água ad libitum (n = 21). Entre o 114º e o 119º 

dia de vida, os animais foram subdividos (n = 11-10) para receberem o 

tratamento com salina (CTRL-S e CAF-S) ou risperidona (CTRL-R e CAF-R). 

No teste de interação social foi avaliada a quantidade de vezes que um dos 

animais demonstrava os seguintes comportamentos de interação social ativa: 

cheirar/lamber/tocar a região anogenital do outro animal; cheirar/lamber/tocar o 

focinho do outro animal; cheirar/lamber/tocar com o focinho no corpo do outro 

animal; montar/rolar sobre o outro animal. Foi utilizada a análise de variância e 

o teste de Newman Keuls quando necessário (p < 0,05). 

Resultados e Discursão 

 Não houve diferença na quantidade de execução de nenhum dos 

comportamentos avaliados (interações: anogenital, corpo, focinho, 

montar/rolar). No entanto, em relação ao tempo de interação, a anogenital 

apresentou-se menor nos animais CAF-S e CAF-R, sugerindo que esses 

animais diminuíram o interesse pelo reconhecimento de outros indivíduos da 

mesma espécie, podendo, inclusive, ter diminuído o seu interesse sexual. 

Houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos para a soma das 

interações sociais, o grupo CAF-S foi menor que os demais grupos. Para o 

tempo de interação social total também houve diferença, os CTRL-S e CTRL-R 

apresentaram maior tempo que os CAF–R que por sua vez foi maior do que os 

CAF–S, demonstrando que a droga na dose utilizada possui efeitos diferentes 

mediante a dieta que foi estabelecida para o animal.  

 

Conclusão 

 A dieta de cafeteria desde a lactação proporcionou prejuízos na 

interação social. E com a administração de risperidona promoveu no grupo de 



cafeteria uma melhora na interação social. Tais resultados indicam que a 

risperidona possui uma ação diferente nesse grupo de animais, devido às suas 

alterações no circuito serotoninérgico. 
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INTRODUÇÃO 

Uma agressão nutricional materna nas fases iniciais da vida pode culminar com 

alterações na prole na ansiedade e locomoção, através de um mecanismo 

relacionado com o sistema serotoninérgico. No entanto, o efeito de drogas com 

ação nos receptores de serotonina em animais que receberam dieta de 

cafeteria desde o início da vida não é conhecido. 



 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da dieta de cafeteria desde a 

lactação na ação da risperidona no teste de campo aberto 

 

 

 METODOLOGIA 

Este trabalho foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais (protocolo 041/2016). Inicialmente 14 ninhadas de ratos da linhagem 

Wistar, compostas por 1 rata-mãe e 8 filhotes (6 machos e 2 fêmeas), 

receberam durante todo o período de lactação dieta padrão (n=7 ninhadas) ou 

dieta de cafeteria (n=7 ninhadas). Após o desmame, os ratos machos (n=84) 

foram alojados em gaiolas individuais recebendo a mesma dieta das mães até 

atingirem a vida adulta. Posteriormente, esses animais foram divididos: CTRL -

S: receberam dieta padrão (Nuvilab®) + aplicação de salina; CAF -S: 

receberam dieta de cafeteria + aplicação de salina; CTRL-R: dieta padrão 

(Nuvilab®) + aplicação de risperidona;e CAF-R receberam dieta de cafeteria + 

aplicação de risperidona. No 115º dia, após a aplicação dos tratamentos (salina 

e risperidona), os animais de cada grupo (n=10-11) realizaram o teste campo 

aberto. Os dados foram submetidos a uma análise de variância e teste de 

Newman Keuls quando apropriado (p < 0,05). 

 

 

RESULTADOS 

Para a distância percorrida no campo aberto, o grupo CAF - S obteve maior 

média, seguido do grupo CTRL–S, e dos grupos CTRL-R e CAF–R. Essa 

observação indica que dietas hipercalóricas e palatáveis não proporcionam, 

mesmo com o aumento do peso e do tecido adiposo, a uma diminuição da 

locomoção em roedores. Ressalta-se também que, proporcionalmente, os 

animais de dieta de cafeteria quando receberam a aplicação de risperidona 

(CAF - R) diminuíram mais a sua locomoção que os animais de dieta controle 

que receberam a droga (CTRL - R). O número de entradas na zona central do 



campo aberto obteve diferença entre os grupos, CAF - S foi maior que os 

outros para essa avaliação. Para o tempo total gasto e para a relação de tempo 

gasto na zona central também foi identificada diferença significativa, CAF - S foi 

maior nos dois itens, seguido de CTRL - S e CTRL - R, e, por fim, de CAF – R. 

O consumo de alimentos altamente palatáveis presentes na dieta de cafeteria 

pode ter estimulado um efeito ansiolítico nesses animais, que se tornou ainda 

mais forte quando aplicada a risperidona (CAF-R), promovendo uma ação 

diferente da que foi observada em ambos os animais de dieta controle (CTRL-S  

e CTRL- R). 

 

 

CONCLUSÃO 

A dieta de cafeteria desde a lactação promoveu um aumento na locomoção dos 

animais além de um efeito ansiolítico. A risperidona diminuiu a locomoção 

desses animais em maior nível em comparação com os animais de dieta 

controle, além de ter aumentado o efeito ansiolítico da dieta de cafeteria. 
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Introdução: A dieta materna rica em gordura afeta a prole e pode induzir 

distúrbios metabólicos. O excesso de lipídios do ambiente uterino pode 

promover estresse oxidativo e a progressão da doença hepática gordurosa não 

alcoólica (DHGNA). Substâncias antioxidantes podem desempenhar um papel 

importante no metabolismo redox. Um fruto brasileiro com alto teor de 

compostos fenólicos e com possível efeito benéfico à saúde é o açaí, porém 

pouco se sabe sobre seu efeito na programação metabólica da DHGNA. 



Objetivo: Avaliar o efeito da suplementação de polpa de açaí sobre a 

programação metabólica da DHGNA, através da análise das defesas 

antioxidantes e os biomarcadores do estresse oxidativo. 

Métodos: Vinte e oito ratas Fischer primíparas foram divididas em quatro 

grupos e alimentadas com dieta controle (C), hiperlipídica (HF), açaí (A), 

hiperlipídica suplementada com açaí (HFA). Após duas semanas de 

aclimatação com as dietas, as ratas foram acasaladas por meio de 

acasalamento poligâmico com duas ratas fêmeas e um rato macho por gaiola. 

Uma semana depois, as fêmeas foram alojadas em gaiolas individuais e 

continuaram a receber as respectivas dietas durante a gestação (~21 dias) e 

lactação (~21 dias). Ao desmame, as ratas e os filhotes machos foram 

anestesiados e eutanasiados. Foram aferidos o peso corporal, os níveis 

hepáticos dos biomarcadores do malondialdeído (MDA) e proteína carbonilada, 

atividade das enzimas antioxidantes superóxido dismutase (SOD), catalase 

(CAT) e glutationa peroxidase (GPx), e a expressão gênica das enzimas Sod1, 

Sod2, Gpx1 e Gpx4. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o 

software GraphPad Prism, submetidas ao teste de normalidade de Shapiro-

Wilk. O tratamento utilizado foi o teste one-way ANOVA seguido do pós-teste 

de Tukey para análises de quatro grupos. Análises estatísticas para dois 

grupos foram realizadas utilizando o teste t-student. Foram assumidas 

diferenças com nível de significância p<0,05. 

Resultados: Ratas alimentadas com dieta HFA apresentaram aumento 

significativo do peso corporal em relação aos grupos C, A e HF, porém houve 

redução no peso absoluto e relativo do fígado das ratas HFA quando 

comparado com o grupo HF. Houve redução nos biomarcadores de estresse 

oxidativo, MDA e proteína carbonilada e na atividade das enzimas CAT, GPx e 

SOD no fígado das ratas HFA. Não foram observadas diferenças significativas 

na expressão das enzimas antioxidantes. Na prole proveniente de dieta 

materna HFA, foi observado redução no peso absoluto e relativo do fígado nos 

filhotes pós-parto e pós-lactação em comparação com HF. Não foram 

encontradas diferenças nos biomarcadores ou entre a atividade das enzimas. 

Houve aumento na expressão das enzimas Gpx1 e Gpx4 na prole pós-

lactação. 

Conclusão: Estes resultados sugerem que o açaí foi capaz de restaurar o 

metabolismo redox, prevenindo o dano oxidativo nas ratas, possivelmente por 

um mecanismo direto. É possível que o açaí exerça alguma proteção 

transgeracional na prole sobre o estresse oxidativo e as defesas antioxidantes. 
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Introdução: A microbiota intestinal desempenha papel importante na 

carcinogênese colorretal. A técnica do Sequenciamento Genômico possibilitou 

identificar perfis de distribuição e abundância dos microrganismos no trato 

gastrintestinal, contudo, estabelecer relação de causa e efeito entre disbiose e 

câncer colorretal ainda é um desafio. A utilização de probióticos, prebióticos ou 

simbióticos é, atualmente, a estratégia promissora para modulação da 

microbiota, com influência sobre o risco de desenvolvimento de câncer. 

Objetivo: Caracterizar a microbiota de camundongos que receberam probiótico 

ou simbiótico, induzidos à carcinogênese colorretal. Métodos: Camundongos 

foram distribuídos em três grupos: controle (dieta padrão), probiótico (dieta 

padrão e probiótico VSL#3®) e simbiótico (dieta padrão com concentrado a 

base de yacon e probiótico VSL#3®). As dietas foram ofertadas por 13 

semanas e os animais submetidos à indução de lesões pré-neoplásicas com 

1,2-dimetilhidrazina, posteriormente quantificadas no seguimento colônico. 

Amostras fecais foram coletadas antes (T0) e após (T1) o período de indução 



das lesões e diretamente do ceco (coletadas na eutanásia). O DNA bacteriano 

foi extraído com kit PowerSoil® e o metagenoma avaliado por Sequenciamento 

Ion Torrent. Os resultados foram descritos em abundância relativa, nos níveis 

taxonômicos: Filo, Classe, Ordem, Família e Gênero. Resultados: Houve 

redução de 19,6% e 38,1% na incidência das lesões pré-neoplásicas nos 

grupos probiótico e simbiótico, respectivamente, comparado ao controle 

(redução significativa no grupo simbiótico). A análise metagenômica identificou 

alterações na abundância dos microrganismos, que se distribuíram em dez 

diferentes filos, sendo os mais representativos (independentemente do grupo): 

Bacteroidetes, Firmicutes e Proteobacterias. Observou-se variações na 

abundância nos diferentes tempos: no grupo probiótico, houve incremento de 

25,9% no total de Bacteroidetes (T1) devido aumento da abundância nos 

gêneros Muribaculum, Alistipes, Oridobacter, Rikenellaceae RC9 e Rikenella, 

concomitante à redução de Bacteroides. Contrariamente, no grupo simbiótico 

observou-se redução dos Bacteroidetes (15,9%) devido à diminuição 

expressiva no gênero Bacteroides (79,2%) e aumento pouco significativo de 

Muribaculum, Alloprevotella, Parabacteroides, Rikenellaceae RC9 e 

Oridobacter. Houve enriquecimento do filo Firmicutes nos grupos probiótico 

(14,6%; gêneros Lactobacillus, Dobusiella - Família Erysipelotrichaceae, e 

Ruminococcaceae UCG-014) e simbiótico (103,8%; gêneros Lactobacillus, 

Dobusiella e Lachnospiraceae NK4A136). Destaca-se no grupo probiótico, 

concomitante redução nos gêneros Blautia, Lachnospiraceae, Oscillibacter, 

Ruminiclostridium e Ruminiclostridium 9, todos pertencentes à Ordem 

Clostridiales. A abundância de Proteobacterias reduziu (54,4%) no grupo 

probiótico (T1) devido à redução na Família Desulfovibrionaceae. O perfil da 

microbiota cecal também foi caracterizado por predominância de Bacteroidetes, 

Firmicute, e Proteobacteria, e um gênero representante do filo Deferribacteres. 

Os gêneros mais representativos (grupos probiótico e simbiótico) foram 

Bacteroides, Muribaculum, Alistipes, Rikenellaceae R9, Odoribacter, 

Alloprevotella e Parabacteroides (Bacteroidetes); Lachnospiraceae NK4A136 e 

Dubosiella (Firmicutes); família Desulfovibrionaceae (Proteobacteria) e 

Mucispirillum (Deferribacteres). Ressalta-se que o gênero Bacteroides reduziu 

em ambos os grupos (T1), porém no grupo probiótico, a abundância foi 

restabelecida nas fezes cecais, atingindo valores semelhantes ao controle. 

Conclusão: A compreensão da dinâmica da microbiota pode auxiliar no 

desenvolvimento de novas ferramentas de prevenção e diagnóstico 

relacionadas ao microbioma fecal e câncer. A disbiose pode representar uma 



assinatura microbiana específica da carcinogênese colorretal. A restauração do 

equilíbrio da microbiota é um alvo nutricional e clínico emergente em oncologia. 
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Introdução: O câncer colorretal (CCR) apresenta altas taxas de prevalência e 

mortalidade em todo o mundo. A carcinogênese colorretal é um processo 

complexo que envolve, dentre outros processos, o aumento do estresse 

oxidativo, com redução da defesa antioxidante endógena e aumento dos 

produtos oxidativos. A disbiose intestinal, caracterizada por alterações na 

composição, função ou distribuição da microbiota é considerada um fator 

predisponente para essa patologia.  A utilização de probióticos, prebióticos ou a 

combinação destes (simbióticos) tem sido apontada como estratégia eficaz 

para modular a microbiota, que passa a apresentar um fenótipo menos 

carcinogênico. Objetivo:  Avaliar os efeitos do uso do probiótico VSL#3® 

isolado ou associado a um produto concentrado a base de yacon (PBY), rico 

em frutooligossacarídeos e inulina no desenvolvimento de lesões pré-

neoplásicas e no estresse oxidativo em camundongos induzidos à 

carcinogênese colorretal. Metodologia: Camundongos C57/BL/6 machos foram 



alocados em três grupos (n=8/grupo), sendo: Controle (CON), Probiótico 

(PRO), que recebeu o probiótico VSL#3® e Simbiótico (SIM), que, além do 

probiótico, recebeu o PBY (6% de frutooligossacarídeos e inulina). Após duas 

semanas do início do experimento, todos os animais foram submetidos à 

indução do aparecimento dos focos de criptas aberrantes (lesões pré-

neoplásicas) com a droga 1,2-dimetilhidrazina, por oito semanas consecutivas. 

A eutanásia ocorreu 13 semanas após o início do experimento. Avaliou-se a 

presença de focos de criptas aberrantes (FCA) e a atividade das enzimas 

antioxidantes superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa-S-

transferase (GST), além do malondialdeído (MDA), um produto da oxidação de 

lipídeos e proteína carbonilada, no tecido hepático. Os dados foram expressos 

em média ± desvio-padrão. A comparação entre os grupos foi realizada pelo 

teste ANOVA ou Kruskal-Wallis, a depender da normalidade dos dados e as 

Correlações por Pearson ou Spearman. Os dados foram analisados no 

Software SPSS® 20.0, e as diferenças consideradas significativas quando a< 

0,05. Resultados: Observou-se redução significativa na contagem dos focos de 

criptas aberrantes (FCA) nos animais do grupo simbiótico quando comparado 

ao controle (48,71±9,34 x 30,14±5,58; p=0,001). A incidência dos FCA totais foi 

inversamente correlacionada à atividade da enzima CAT (r=-0,597; p=0,019) e 

diretamente correlacionada à concentração de proteína carbonilada (r=0,873; 

p=0,000), corroborando com os resultados da atividade enzimática e 

concentração de produtos da oxidação.  Os animais que receberam o 

simbiótico apresentaram maior atividade da enzima CAT. As concentrações de 

MDA e proteína carbonilada reduziram significativamente nos grupos probiótico 

e simbiótico comparados ao grupo controle. Conclusão: Concluímos que a 

combinação simbiótica do VSL#3 e do produto a base de yacon é mais eficaz 

na redução da incidência das lesões pré-neoplásicas induzidas por DMH 

comparado ao uso do probiótico isoladamente. Um dos mecanismos 

subjacentes que podem explicar a redução dos FCA envolve a capacidade 

antioxidante do VSL#3 e do PBY, que são capazes de promover diminuição da 

concentração dos produtos da oxidação e estimular a atividade de enzimas 

antioxidantes. 
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Precursor da literatura infantil autenticamente brasileira e de maior sucesso 

nacional, Monteiro Lobato dedicou-se a um estilo de escrita com linguagem 

simples, onde realidade e fantasia estão lado a lado. Suas obras são 

recheadas de informações sobre a roça, o folclore, a gastronomia, a mitologia, 

o cinema, os quadrinhos e muito mais. De seus inúmeros contos, surgiu a obra 

de maior destaque infantil O Sítio do Picapau Amarelo. As histórias 

influenciaram e encantaram gerações, por meio da leitura e televisão. Seus 

personagens como Emília, Pedrinho, Visconde de Sabugosa, Cuca, Dona 

Benta, Tia Nastácia a  excepcional cozinheira. Na pesquisa realizada, foi 

abordada as histórias de Tia Nastácia, a personagem responsável por cozinhar 

no sítio, bem como tratados assuntos sobre racismo, a propriedade das 

receitas (se eram da cozinheira ou da Dona Benta) e os pratos que mais faziam 

sucesso nas histórias do sítio. Segundo a pesquisa Monteiro Lobato gostava de 

falar que Tia Nastácia era a melhor cozinheira do mundo. Ele afirmava que 

quem comia suas comidas, não podia nem sentir o cheiro de outras preparadas 



por mãos que não fossem as dela. A cozinha de Tia Nastácia aparece na obra 

de Monteiro Lobato, de tal forma, como um espaço reservado à prática de suas 

invenções culinárias. A cozinheira é a personagem que sofre a manifestação 

do racismo dentro das obras de Lobato. Por vezes, algum personagem a 

chama de negra ou solta alguma frase racista. Tia Nastácia era uma 

personagem muito querida, contudo certos hábitos da época a deixavam em 

nível abaixo dos demais personagens, mesmo que, em alguns episódios, ela 

tenha sido heroína. Nessa pesquisa a abordagem foi para além das 

preparações, abordou-se a intolerância racial da época e resgatou-se os 

preparos da década de 1930, constantes da obra de Lobato, trazendo-os para 

um contexto atual da Gastronomia. A pesquisa foi desenvolvida em bases 

teóricas de pesquisa, utilizando-se da obra completa do Sítio do Picapau 

Amarelo. Sendo posteriormente, desenvolvida a análise sensorial e aplicações 

práticas, criação de preparações, tudo baseado na obra do autor. Durante a 

pesquisa, percebeu-se o quão importante era a Tia Nastácia e seus quitutes 

nas obras de Monteiro Lobato. O escritor era um aficionado pela cultura 

brasileira, gostava de escrever sobre o Brasil (política e cultura da época), e de 

explorar outros rincões do mundo por meio de histórias (identificamos muitas 

histórias no Sítio do Pica Pau Amarelo sobre a mitologia, os contos de fada 

etc). Ao se debruçar mais a fundo na pesquisa, percebe-se que muitos criticam 

Monteiro Lobato por ser uma pessoa preconceituosa, mas chegou-se à 

conclusão de que na época certos vocabulários eram normais. Por isso, 

acredita-se que muitas revisões feitas em suas obras foram por esse motivo, 

com o intuito de suprimir certos termos que hoje são vistos como 

preconceituosos. E para finalizar o trabalho de pesquisa, desenvolveu-se o 

cardápio que remeteu o passado com originalidade e capacidade de ser 

replicado nos dias atuais como parte da cozinha brasileira. 
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De acordo com o Dossiê de Registro da Tradicional Produção de Doces 

Artesanais de São Bartolomeu (PMOP, 2010) a produção de doces no distrito 

tem pelo menos 200 anos, em que os primeiros indícios da produção dos 

doces se dão as marmeladas.  Na década de 1940-1950 a produção doceira 

teve momentos de alta e baixa, passando por transformações importantes, 

como a troca da marmelada pela goiabada, substituto natural após o fim da 

produção de marmelo (PMOP, 2010). Viajantes como August Saint-Hilaire 

(1941) que passaram pelo distrito deixaram seus escritos relatando a produção 

dos doces. Durante 1980 e 1990, a produção de doces passou por um pico de 

produção, devido ao intenso fluxo turístico em Ouro Preto após receber o título 

de Patrimônio Mundial da Humanidade (PMOP, 2010). O objetivo deste 

trabalho foi verificar a preferência de consumidores pela goiabada cascão 

produzida em panelas de diferentes materiais. Primeiramente foi realizado um 

estudo bibliográfico em livros e artigos que relatam sobre a tradição de doces 

de São Bartolomeu. Foi realizado um levantamento por meio de uma entrevista 

com os doceiros de São Bartolomeu, para conhecer as características da 

produção. Para a produção do doce o método e ingredientes foram 

padronizados e produzidos em três tipos de panelas (ferro, cobre e alumínio). A 



proporção de fruta e açúcar utilizada foi 1,0 Kg de polpa, 2,5Kg de casca de 

goiaba e 2,0 kg de açúcar. Primeiramente as frutas foram selecionadas, 

lavadas em um tanque de água corrente e higienizadas. As frutas foram 

descascadas e os miolos retirados, passados pela peneira de inox para separar 

a semente da polpa. A polpa e a casca cozidas em fogão à lenha (em torno de 

25 a 30 minutos) e adicionado o açúcar. As amostras foram embaladas (25 

gramas) e codificadas aleatoriamente com três dígitos aleatórios. Para a 

análise sensorial utilizou-se o teste de ordenação de preferência. Foi aplicada a 

ficha de avaliação a um grupo de 100 pessoas, moradores locais e visitantes 

do distrito. A avaliação foi realizada pelo teste de Friedman onde a comparou-

se a diferença entre as somas das ordens das formulações com a dms 

(diferença mínima significativa = 34). Os principais doces produzidos são 

goiabada lisa, goiabada cascão e doce de leite. Os resultados demonstraram 

que a formulação na panela de alumínio foi a de maior preferência, a 5% de 

probabilidade entre os consumidores para os atributos de cor, aroma e sabor. 

Não houve preferência significativa entre as formulações das panelas de 

alumínio e cobre. A formulação na panela de ferro apresentou menor 

preferência significativa a 5% de probabilidade para os mesmo atributos. Assim 

pode-se concluir que, comparando as três amostras de goiabada cascão não 

houve uma preferência significativa entre as panelas de alumínio e cobre. A 

amostra de maior preferência foi da panela de alumínio, seguida pela panela de 

cobre e a panela de ferro. Supõe-se que o resultado obtido nesse estudo 

deferiu com a crendice popular em que segundo os doceiros, o cobre 

proporciona cor e sabor diferenciado aos doces. 
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Introdução:  

Existe um grande potencial de uso de espécies da sociobiodiversidade local, 

uma vez que o Brasil é um dos maiores detentores da biodiversidade mundial, 

no entanto,  algumas espécies nativas da região Sul são pouco conhecidas e 

utilizadas na dieta cotidiana da população em geral.   

O Projeto “Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade para Melhoria da 

Nutrição e do Bem Estar Humano (Projeto BFN)” tem como objetivo promover a 

conservação e o uso sustentável da biodiversidade em programas que 

contribuam para melhorar a segurança alimentar e a nutrição humana, por 



meio da valorização da importância alimentícia e nutricional das espécies 

nativas relacionadas à agrobiodiversidade e do resgate do valor cultural 

desempenhado no passado por muitas dessas espécies. Dentre os 

componentes técnicos do Projeto, cita-se a “Base de conhecimentos” que visa 

ampliar as informações sobre os benefícios nutricionais derivados da 

agrobiodiversidade e o papel da conservação e do uso sustentável em 

assegurar tais benefícios. Outro componente, destaca-se o “Aumento da 

conscientização e escala”, que visa desenvolver ações, com vistas à inclusão 

na dieta da população de produtos regionais com qualidade nutricional, 

incluindo atividades para melhorar a percepção da comunidade sobre estes 

alimentos.  

 

Objetivo:  

Descrever a experiência do projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição 

na região sul do Brasil.  

Método:  

Os frutos nativos foram adquiridos nos estados do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Paraná. O projeto BFN analisou nutricionalmente e elaborou 

preparações culinárias com frutos nativos contemplados pelo “Plantas para o 

futuro” do MMA, sendo eles: goiaba serrana (Acca sellowiana (O.Berg) Burret), 

pinhão (Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze), butiá da praia (B. catarinensis), 

butiá da serra (B. eriospatha), guabiroba (Campomanesia xanthocarpa 

O.Berg.), cereja do rio grande (Eugenia involucrata DC.), uvaia (Eugenia 

pyriformis Cambess.), pitanga (Eugenia uniflora L), juçara (Euterpe edulis 

Mart), arumbeva (Opuntia elata Salm-Dyck), maracujá-do-mato (Passiflora 

actinia), fisális (Physalis pubescens), jabuticaba (Plinia peruviana), araçá 

(Psidium cattleianum Sabine) e jaracatiá (Vasconcellea quercifolia A. St.-Hil.). 

Todas as análises nutricionais foram realizadas de acordo com AOAC (1997). 

As receitas foram elaboradas por meio de criações, releituras, receitas locais 

da população, adaptação de pratos típicos e concurso gastronômico. 

 

Resultado:  

Alguns fatores foram destacados pela equipe executora levando em 

consideração o uso de espécies nativas: a sazonalidade, que na maioria das 



espécies são de ciclo fenológico anual, com apenas uma frutificação por ano, 

que às vezes pode durar poucos dias; e a comercialização e cultivo, uma vez 

que algumas espécies ainda não são ou são pouco exploradas 

economicamente. Em geral, algumas delas são encontradas apenas em locais 

silvestres ou às margens de cultivos, sem nenhuma iniciativa de manejo para 

aumentar a produção.  

Os resultados estão disponíveis no Sistema de Informação sobre a 

Biodiversidade Brasileira – SIBBR 

(https://ferramentas.sibbr.gov.br/ficha/bin/view/FN/), utilizando os termos 

“composição de alimentos” e  “receitas”. 

 

Conclusão: 

O consumo de alimentos da biodiversidade regional deve ser incentivado, para 

tanto, faz-se necessário desenvolver meios positivos para maior 

conscientização dos consumidores em relação a uma alimentação variada e de 

produção sustentável, além de uma mudança comportamental e de ações em 

diferentes esferas da sociedade civil e do Estado. 
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Introdução: A partir dos princípios da sustentabilidade e valorização das 

linguagens culturais de Pernambuco, foi realizado evento gastronômico 

intitulado “Tudo em volta é só beleza: Gastronomia Sustentável é Pernambuco 

na mesa!”, cujo menu desenvolvido pelos estudantes destacou os biomas 

existentes no Estado de Pernambuco, priorizando, além de alimentos locais, 

orgânicos, artesanais e sazonais, elementos culturais identitários das diferentes 

regiões pernambucanas: Litoral, Zona da Mata, Agreste e Sertão. Assim, este 

trabalho se presta a apresentar a construção de processo criativo para a 

elaboração de cardápio pelos discentes do segundo módulo do Curso Superior 

de Tecnologia em Gastronomia da Faculdade Senac Pernambuco, tomando 

como caso de análise a preparação culinária correspondente ao Manguezal.   

Objetivo: Desenvolver preparações culinárias com foco no uso integral e 

racional dos alimentos, valorizando a produção local, artesanal e sustentável.   

Método: Este trabalho constituiu-se de uma revisão de caráter exploratório da 

literatura especializada na área de conhecimento, Gastronomia, e também 



quanto à cultura regional pernambucana, com consultas a livros, artigos e 

periódicos, impressos e eletrônicos. Realizou-se pesquisa de campo para 

identificação e levantamento dos ingredientes, destacando os pescados obtidos 

no bioma Manguezal, adquiridos em Brasília Teimosa (Recife/PE). Assim como 

visita técnica ao Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco – 

CEASA/PE, para verificação dos insumos locais e safras. Foram aplicadas 

técnicas culinárias de corte e de cocção correspondentes aos tipos de insumos 

que compuseram a preparação.  

Resultados: A criação culinária foi titulada “Ciranda do Mangue” a qual, a partir 

de seu nome, expressava elementos geográficos e culturais de Pernambuco e 

cuja composição de ingredientes e estética de apresentação criou um elemento 

fixador no plano psicológico, possibilitando aos comensais ligarem-se ao locus 

de referência. A preparação do tipo couvert foi elaborada com pequenas 

porções dispostas em círculo, como uma ciranda, folguedo tradicional do litoral 

pernambucano, em um disco de madeira coberto com tecido do tipo chita, 

típico do nordeste brasileiro. O ecossistema Manguezal, para além do nome, foi 

exaltado por insumos da gastronomia litorânea pernambucana, obtidos da 

pesca artesanal, como o siri e o sururu. A partir destas referências, foram 

elaborados os appetizers: vinagrete de siri com maracujá e pimenta de cheiro; 

bolinho de sururu ao coco, uma versão inovadora deste ensopado ícone da 

culinária pernambucana; e peixe agulhinha (Strongylura marina) frito, 

acompanhando maionese de limão. Destaca-se o uso integral do coco seco 

para a extração do leite, do coco ralado e da casca (quenga) utilizada no 

serviço.  

Conclusão: A valorização da produção alimentar local e artesanal não só 

promove a economia de cada região, mas também aproxima o consumidor às 

suas raízes e expressões coletivas. O evento provocou o sentimento de 

pertencimento e identidade em toda a sua concepção, desde a escolha dos 

ingredientes à execução dos pratos servidos, transpondo estudantes e 

comensais para cada zona do estado de Pernambuco. Este processo 

contribuiu para a disseminação ideológica de atitudes que priorizem o resgate e 

valorização de alimentos regionais e orgânicos, além da preservação da cultura 

local. 

c 
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O boom ocorrido na gastronomia no final da década de 90 aumentou o contato 

da população com o assunto e modificou o entendimento da população sobre o 

tema, consequentemente sua representação na mídia e na arte foi alterada, os 

profissionais da área passaram a ter maior visibilidade e espaço para expor 

seus discursos através de livros, programas de televisão, colunas em jornais e 

revistas. A produção no cinema sobre a matéria cresceu demasiadamente, 

alcançando o número de 58 películas gastronômicas entre os anos 2001 – 

2010. O cinema e a gastronomia podem ser associados ao pensar que história, 

memória e cultura são ingredientes que unem as duas formas de arte, os 

denominados “filmes gastronômicos” possuem a temática da comida, 

comensalidade, suas relações sociais e antropológicas como enredo principal. 

O estudo de cores é múltiplo, interdisciplinar e complexo, alguns autores 

definem a cor como uma sensação provocada pelos órgãos da visão e são 

dividas em três aspectos: físico, fisiológico e cultural, sendo que, dependendo 

de cultura em que o indivíduo está inserido, sua percepção sobre cores pode 

ser diferente. A pesquisa e a realização cinematográfica devem aceitar a cor 

como elemento integrante da narrativa e não apenas como um dado supérfluo, 

pois criam significados, sensações ou estados emocionais. O objetivo do 

trabalho foi comparar como as cores do cinema expressam a imagem da 



gastronomia antes e após o boom gastronômico, além de analisar a psicologia 

da cor aplicada ao cinema, o significado de sua presença em cenas de 

preparo, apresentação de alimentos, comensalidade e como a paleta cromática 

é utilizada para atingir o subconsciente do telespectador. Assumindo que as 

cores possuem significados próprios, o trabalho analisará três filmes 

gastronômicos lançados entre 1991 – 2000 e três lançados entre 2001 – 2010, 

totalizando seis. Para a realização da pesquisa, metodologias do audiovisual 

foram estudadas e escolhidas as seguintes análises: denotativa, conotativa, 

funcional, ergonômica e diacrônica, além do emprego de softwares e 

observação comentada, filtrando apenas as cenas que retratam a cozinha, o 

cozinhar e a comensalidade. Foi possível observar como a cozinha e o 

cozinhar eram apresentados de uma forma escura na década de 90 e coloridos 

nos anos de 2001 – 2010, já a comensalidade, em ambas as décadas, foi 

representada de maneira mais colorida. Como conclusão, fica evidente a 

evolução da representação da gastronomia no cinema através da paleta 

cromática, com filmes mais novos retratando a imagem da cozinha e do 

cozinhar positivamente. 
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Introdução: O jenipapo é um fruto nativo das Américas do Sul e Central, o 

nome vem do tupi “nhandipab” (fruto que serve para pintar). São bagas 

globosas com forte cheiro característico. A casca é esverdeada, mas se torna 

enrugada e escurecida quando maduro. A polpa suculenta é doce e ácida. Os 

indígenas extraiam dos frutos verdes um líquido amarelo (pigmento genipina) 

que, em contato com o ar, se torna azul escuro. A fruta é consumida in natura, 

com açúcar, mas é muito usada na confecção de licores, refrescos, xaropes, 

compotas, aguardente e doces cristalizados, tendo boa aplicação na 

agroindústria. O biribiri pertence à família das Oxalidaceae, como a carambola, 

mas é diferente na aparência, e apresenta sabor muito mais ácido. Também 

conhecido como bilimbim, limão-de-caiena, caramboleira amarela, azedinha e 

groselheira. Esse fruto é cultivado em países tropicais. É usada para fazer 

sucos, geleias, doces, compotas, chutneys e picles. Na culinária também é 

utilizado como substituto do limão no tempero de carnes e peixes. O fruto, que 

é uma baga, tem seis ou sete sementes achatadas. Deve ser evitado por 



pacientes com doenças renais, devido a sua grande concentração em oxalatos, 

o que pode provocar lesão renal aguda por intoxicação. 

Objetivo: O objetivo do trabalho foi desenvolver uma receita a base de jenipapo 

e biribiri para sobremesa, um bolinho tipo muffin com ingredientes acessíveis, 

como as frutas locais e utilizadas há longas décadas. 

Métodos: O jenipapo verde e o biribiri foram adquiridos em feira local.  

Bolinho: À margarina (60 g), foram acrescentadas três unidades de jenipapo 

verde raladas. Foram incorporados o açúcar (200 g), a farinha de trigo (300 g), 

o fermento químico em pó (10 g) e os ovos (2 unidades). A massa foi disposta 

em formas para cupcake, e assados em forno pré-aquecido à 270 °C por 15 

minutos.  

Cobertura: Derreteu-se o açúcar (150g) junto com a margarina (45g), em 

seguida acrescentou-se o leite (50 mL) e o biribiri (20 unidades) processado 

previamente. A mistura ficou sob cocção durante 20 minutos até formar 

consistência de calda espessa. Os bolinhos tipo muffin foram desenformados e 

a cobertura foi disposta ainda morna.  

Resultados: Os bolinhos obtidos apresentaram características particulares 

referentes aos aspectos de sabor, textura e cor. De maneira geral, as matérias 

primas utilizadas são de fácil acesso, exceto pelas frutas jenipapo e biribiri, por 

se tratarem de produtos sazonais. Além disso, deve-se respeitar a maturação 

do jenipapo, pois a coloração azul só é obtida no processamento de frutos 

verdes. O corante natural foi utilizado para dar uma cor diferenciada ao 

produto, sendo adicionado na massa durante a preparação do produto. A 

quantidade utilizada foi ideal para não interferir substancialmente no sabor do 

mesmo. 

Conclusão: De acordo com as premissas da Segurança Alimentar, permeando 

pelo mundo acadêmico da gastronomia, é fundamental buscar práticas que 

repensem o papel da ciência em desenvolver novos hábitos alimentares que 

possam contribuir em um ambiente mais sustentável. O bolinho apresenta 

características atrativas, além das propriedades dos ingredientes. 
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INTRODUÇÃO: A alergia alimentar constituiu um importante problema de 

saúde atingindo indivíduos de qualquer faixa etária. No Brasil, na faixa etária 

pediátrica, o leite de vaca e o ovo permanecem como os principais alérgenos 

alimentares. Alergia alimentar é definida como um efeito adverso resultante de 

uma resposta imunológica específica que ocorre de forma reprodutível após 

exposição a um dado componente presente em alimentos. A doença celíaca é 



comum em todo mundo, esta é uma forma crônica de enteropatia de 

mecanismo imunológico que afeta o intestino delgado de crianças e adultos 

geneticamente predispostos, precipitada pela ingestão de alimentos contendo 

glúten. 

OBJETIVO: Desenvolver preparações culinárias para indivíduos com múltiplas 

alergias alimentares e constipação intestinal. 

METODOLOGIA: Trata-se de um trabalho desenvolvido em 2018 em disciplina 

de Técnica Dietética de uma instituição federal de ensino superior.  Foi 

apresentado para a turma um caso clínico de uma criança celíaca com alergia 

ao ovo, à proteína do leite de vaca e com constipação intestinal. A turma foi 

instigada a desenvolver preparação culinária que atendesse às situações 

clínicas apresentadas. e que contemplassem diferentes formas de preparo, 

diversificando cores, texturas e nutrientes e seguindo os princípios da 

promoção da alimentação saudável, priorizando o uso de alimentos in natura 

ou minimamente processados. A preparação desenvolvida foi Esfirra de Carne 

com “Requeijão” Vegano  que  foi servida para análise sensorial realizada por 

uma banca composta por três profissionais da área de alimentos que 

preencheram uma escala hedônica de 5 pontos para avaliar os atributos 

sensoriais gosto, textura, temperatura, cor e impressão global. 

RESULTADOS: O trabalho promoveu a busca ativa, pelos alunos, de 

informações científicas sobre as doenças e alimentos que poderiam ser 

utilizados.  Foram realizados testes que permitiram os ajustes dos ingredientes, 

inclusive considerando a sazonalidade e disponibilidade no mercado local. 

Quanto a análise sensorial, as médias dos atributos sensoriais da Esfirra de 

Carne com ”Requeijão” Vegano foram de 5,0 pontos para gosto, textura e 

impressão global e de 4,6 pontos para temperatura e cor da preparação.  

CONCLUSÃO: Os alunos perceberam a importância do conhecimento sobre 

seleção e técnicas de preparo de alimentos para o desenvolvimento e boa 

aceitação de preparação culinária destinada a situações clínicas específicas. 
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Introdução:  Os   alimentos   ou   ingredientes   com   propriedades   funcionais 

caracterizam-se  se   pelo   valor  nutritivo  inerente  à   sua  composição   

química, podendo   assim,   oferecer   vários   benefícios   à   saúde.   Estes   

alimentos   têm importante   papel   na   prevenção   de   doenças   e   

promoção   da   saúde,   como redução   do   risco   de   doenças   crônicas   e   

degenerativas,   desde   que,   seu consumo seja regular e aliado a uma dieta 

equilibrada. Objetivo: Desenvolver preparações   culinárias   com   ingredientes   

que tenham  alegações   de   propriedades funcionais para a alimentação 

cotidiana e elaborar Fichas Técnicas de Preparo (FTP).  Métodos:   Trata-se   

de   um   estudo   experimental,   no   qual   foram desenvolvidas seis 

preparações acrescidas de ingredientes com alegações de propriedades 

funcionais, sendo três de prato principal (quibe, estrogonofe de frango  e  

omelete  de   legumes),   uma   preparação  de   lanche  (cupcake),  uma 

bebida (smoothie) e uma sobremesa (doce tipo cajuzinho), selecionadas pela 

facilidade de preparo. As FTP das respectivas preparações foram elaboradas 



contendo informações de ingredientes em gramas e medida caseira, indicador 

de correção, fator de cocção, técnica de preparo, rendimento e custo direto. Foi 

calculado o valor nutricional (caloria, macronutrientes e fibra) das preparações 

com o auxílio do software Avanutri®, versão 4.1.5.111. As preparações foram 

elaboradas   no   Laboratório   de   Técnica   Dietética   da   Faculdade   Santa   

Rita(FaSaR).  Resultados:  No  quibe assado foram  utilizados  como 

ingredientes funcionais a quinoa, o brócolis e o tomate. Cada porção 

apresentou 244,58kcal,12,52g de carboidratos, 19,99g de proteínas, 18,17g de 

lipídeos e 1,46g defibras. No estrogonofe de frango utilizou-se leite de coco, 

biomassa de banana verde e açafrão. Cada porção apresentou 171,73Kcal, 

8,48g de carboidratos, 54,37g  de   proteínas,   25,21g   de  lipídeos  e   1,37g   

de  fibras.  Na  omelete   de legumes o ingrediente funcional foi a linhaça e sua 

farinha, com valor calórico de   128,12kcal,   15,4g,   54,37g,   2,00g   e   2,33g   

de   carboidratos,   proteínas, lipídeos e fibras, respectivamente, por porção. 

Todas as preparações salgadas foram temperadas com alho, cebola e cheiro 

verde. No doce tipo cajuzinho foram utilizados a aveia e o cacau, sendo que 

cada porção apresentou 62,94kcal, 5,67g de carboidratos, 2,57 g de proteínas, 

3,34 g de lipídeos e 3,18g de fibras. O  cupcake  foi  elaborado com farinha de 

trigo integral e  abobrinha e apresentou 0,24Kcal, 24,2g de carboidratos, 4,93g 

de proteínas, 14,08g  de lipídeos  e 2,6g de fibras, por porção. O  smoothie  foi  

preparado  com  frutas vermelhas  (morango,   framboesa   e   amora) e chia, 

apresentando 232,5Kcal, 28,4g de carboidratos, 1,98g de proteínas, 2,39g de 

lipídeos e 3,07g de fibras, por porção. O custo das preparações variou de 

R$0,24 (cajuzinho) a R$4,75 (smoothie), por porção. No geral,  o tempo de 

preparo não excedeu 1 hora. Conclusão:  Concluiu-se   que,   as   preparações   

elaboradas,   além   de apresentarem características funcionais, sendo 

benéficas à saúde, também se mostraram de fácil execução, práticas e com 

custo relativamente baixo, fatores que tornam viável o consumo destas 

preparações por todos os indivíduos. 
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Introdução: Uma alimentação adequada e saudável, visando atender as quatro 

leis da alimentação (quantidade, qualidade, harmonia e adequação) é um 

direito humano básico. Na tentativa de atender pessoas que possuem alergias 

e intolerâncias alimentares, a técnica dietética possui fundamental importância 

na elaboração de preparações que possam substituir  componentes 

causadores das manifestações clínicas por outros que sejam inócuos ao 

indivíduo, buscando manter os atributos sensoriais o mais próximo possível na 

preparação original. 

Objetivo:  Desenvolver e analisar  preparações  para crianças com múltiplas 

alergias alimentares e constipação intestinal. 



Metodologia: As preparações foram desenvolvidas como parte da avaliação de 

componente curricular de técnica dietética de uma Instituição Federal de 

Ensino Superior de Minas Gerais, de forma a atender o público infantil com 

particularidades clínicas específicas, a saber: doença celíaca, alergia  a 

proteína do leite de vaca, alergia ao ovo e com constipação intestinal. Visando 

atender ao público infantil, foram desenvolvidas 2 preparações típicas de festas 

de aniversário: coxinha e brigadeiro. A coxinha foi a base de batata inglesa, 

farinha de milho, amido de milho, farinha de mandioca e peito de frango e o 

brigadeiro a base de batata doce, extrato hidrossolúvel  de coco e amido de 

milho. Para a formulação foram priorizados ingredientes in natura.  Foram 

realizados testes prévios, em um laboratório de técnica dietética, visando 

ajustes na formulação de forma a aproximar ao máximo de preparações 

tradicionais. As preparações foram avaliadas por três profissionais 

nutricionistas por meio de uma escala hedônica de 5 pontos e considerando  os 

atributos sensoriais (gosto, textura, temperatura, cor e impressão global). A 

composição nutricional foi estimada com auxílio da tabela brasileira de 

composição de alimentos.  

Resultados: As médias das análises sensoriais realizadas pelos nutricionistas 

foram: coxinha, 5 (gosto), 5 (textura), 4,67 (temperatura), 5 (cor), 5 (impressão 

global); brigadeiro, 4,67 (gosto), 4,67 (textura), 5 (temperatura), 5 (cor), 5 

(impressão global). Dessa forma, a média geral da coxinha foi de 4,93, do 

brigadeiro foi de 4,87. Na composição nutricional estimada, para 100g, a 

coxinha apresentou: 33,8g de carboidrato, 6,9g de proteína, 13,7g de lipídeos e 

2g de fibra alimentar; e o brigadeiro apresentou: 25,6g de carboidrato, 1,3g de 

proteína, 5,5g de gordura e 1,7g de fibra alimentar. No geral, todas as 

preparações tiveram alta aceitabilidade. Ambas as preparações apresentaram 

menor conteúdo de carboidrato, proteína e lipídeo e maior conteúdo de fibra 

alimentar em relação as variedades tradicionais.  

Conclusão: A partir dos resultados encontrados foi possível concluir que é 

possível realizar a substituição dos ingredientes tradicionalmente usados para 

o preparo de coxinha e brigadeiro por outros que se adequem as diferentes 

necessidades e patologias de cada indivíduo, sem que haja perda dos atributos 

sensoriais. 
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Introdução: A Organização Mundial da Saúde preconiza uma prática alimentar 

adequada, de acordo com os aspectos biológicos e sociais do indivíduo, bem 

como suas necessidades alimentares especiais.  As refeições devem ser 

harmônicas em quantidade e qualidade e atender aos princípios da variedade, 

equilíbrio, moderação e prazer. Em consonância, a Técnica Dietética vem em 

busca da promoção de uma alimentação saudável. Dentro desse contexto se 

integra as Dietas Modificadas, as quais suprem as necessidades fisiológicos de 

um grupo em específico, respeitando suas limitações e demonstrando a 

importância da disciplina em promover o estudo e preparo destas dietas, com a 

finalidade de capacitar o profissional da Nutrição em formação a atender 

pacientes em condições especiais de tratamento, decorrente de patologias. 



Objetivo: Desenvolver preparações saudáveis para atender um adulto portador 

de doença celíaca, em hemodiálise, diabético, hipertenso e com colesterol 

elevado. Métodos: As preparações foram desenvolvidas como parte das 

atividades avaliativas de uma disciplina de Técnica Dietética de uma Instituição 

Federal de Ensino Superior no segundo semestre letivo de 2018. Foi priorizado 

o uso de alimentos in natura e/ou minimamente processados na formulação 

das preparações, que foram avaliadas por uma banca composta por 3 

profissionais da área de alimentos, por meio da utilização de escala hedônica 

de 5 pontos. Os atributos sensoriais avaliados foram: gosto, textura, 

temperatura, cor e impressão global. O conteúdo de nutrientes foi estimado 

com auxílio de uma tabela brasileira de composição de alimentos. Resultados: 

As preparações desenvolvidas foram um Nhoque a base de couve-flor, farinhas 

de linhaça e amêndoa, alho poró, orégano, curry, salsa, alho, cebola e sem 

adição de sal e uma sobremesa a base de maracujá, chia, e extrato 

hidrossolúvel de castanha.  Em relação às notas dadas pelos avaliadores, 

obteve-se média de 4,68 para os atributos sensoriais, cujo valor está 

compreendido entre as categorias “gostei” e “gostei muito”.  As preparações 

desenvolvidas, isentas de glúten e açúcar de adição, apresentaram baixos 

conteúdos de gorduras saturadas, trans, colesterol, carboidrato e sódio. 

Apresentaram boas quantidades de fibras e fitoquímicos, que são compostos 

antioxidantes Conclusão: A realização do trabalho permitiu visualizar, na 

prática, a importância da utilização de diferentes ingredientes como alternativa 

para adequar preparações às condições clínicas de pacientes, mantendo o 

sabor e garantindo a oferta de nutrientes importantes para o cuidado 

nutricional. 
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Introdução: Os alimentos funcionais são alimentos que contém nutrientes ou 

não nutrientes, que além de desempenharem às funções nutricionais básicas 

no organismo, também apresentam benefícios na redução do risco de 

desenvolvimento de algumas doenças, entre elas as doenças crônicas não 

transmissíveis. A quinoa se destaca por possuir em sua composição mais 

fibras que o arroz, trigo e milho. Os grãos possuem grandes quantidades de 

minerais com Ca, Fe, Zn, Cu e Mn. Objetivo: Desenvolver um quibe com 

ingredientes que apresentam alegação de propriedade funcional, elaborar 

Ficha Técnica de Preparo (FTP) e calcular o valor nutricional. Metodologia: A 

preparação do quibe foi desenvolvida no laboratório de Técnica Dietética da 

Faculdade Santa Rita (FaSaR) utilizando-se quinoa em substituição ao 

convencional trigo de quibe (triguilho), brócolis e tomate. Os ingredientes foram 

selecionados levando-se em consideração suas propriedades funcionais. 

Quanto ao modo de preparo, em um recipiente, foram misturados a quinoa 



(50g) (após remolho de 2 horas), músculo bovino moído (500g), brócolis cozido 

(200g), tomate (310g), queijo minas frescal (150g), cebola (95g), alho (5g), 

cheiro verde (5g), hortelã (5g), suco de um limão, sal (5g) e azeite de oliva 

extra-virgem (10ml). A mistura foi disposta em uma assadeira untada com o 

azeite de oliva e levada para assar em forno médio (180°c) por 

aproximadamente 40 minutos. A FTP foi elaborada contendo informações de 

ingredientes em gramas e medida caseira, indicador de correção, fator de 

cocção, técnica de preparo, rendimento e custo direto. Foi calculado o valor 

nutricional (caloria,macronutrientes e fibra) das preparações com o auxílio do 

software Avanutri®, versão 4.1.5.111. Resultados: Em relação a FTP, a quinoa 

apresenta índice de reidratação de 2,1; o fator de correção do tomate e da 

cebola foi de 1,44 e 1,05, respectivamente, enquanto o fator de cocção do 

brócolis foi de 1,12. O quibe desenvolvido rendeu 9 porções de 123g cada, 

apresentando um custo de R$1,79 por porção. Cada porção apresentou 

244,58kcal, 12,52g de carboidratos, 19,99g de proteínas, 18,17g de lipídeos e 

1,46g de fibras. Conclusão: O quibe desenvolvido apresenta-se como uma 

excelente opção de preparação, por ter em sua composição fibras que auxiliam 

no controle da glicemia e do colesterol sérico, proteínas e compostos bioativos 

como o licopeno do tomate o sulforeno e o betacaroteno do brócolis,auxiliando 

na redução de processos de oxidação e consequentemente, reduzindo as 

possibilidades do surgimento de doenças associadas. Além disso, a qualidade 

proteica da preparação merece destaque, sendo fonte de aminoácidos 

essenciais, principalmente a Lisina e o Triptofano, presentes na quinoa. 

Sugere-se que outras pesquisas sejam realizadas, com o objetivo de avaliar a 

aceitabilidade da preparação desenvolvida. 
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Na adolescência o organismo sofre várias transformações físicas, emocionais e 

sociais. É nessa fase que ocorre a socialização com grupos que têm as 

mesmas preocupações e interesses.  Inicia-se então uma idealização de um 

corpo perfeito, mas muitas vezes esse não é o corpo real, e isso pode abalar a 

autoestima e provocar uma visão distorcida da sua estrutura física. A influência 

da mídia evidencia uma discordância entre vida saudável, corpo perfeito e 

ingestão de alimentos calóricos. Fundamentado nessas questões, desperta-se 

um interesse contínuo pelo emagrecimento e definição dos músculos, levando 

a utilização de métodos prejudiciais à saúde, como as dietas da moda, excesso 

de exercícios físicos e consumo de medicamentos sem prescrição médica.  

 

O desenvolvimento desse trabalho teve como objetivo geral identificar os 

motivos que levam jovens e adolescentes a adotarem as dietas da moda, e 

demonstrar como a gastronomia pode ajudar a evitar o uso desse tipo de dieta.   

 



Essa pesquisa, foi classificada como dedutiva, aplicada, exploratória e 

descritiva; e possui, ainda, uma abordagem quanti-qualitativa. Foi feita uma 

pesquisa de campo com a aplicação de um questionário semiestruturado (que 

visava avaliar como a gastronomia pode influenciar na substituição dessas 

dietas por uma alimentação saudável e opções de pratos calóricos) para 54 

sujeitos entre 13 e 29 anos da cidade de Santa Luzia, selecionados por 

conveniência dos pesquisadores.  

 

Dos jovens e adolescentes que participaram da pesquisa, 64,8% são do gênero 

feminino e 35,2% masculino. Observou-se, em que 29,6% dos participantes 

afirmaram ter adotado o uso das dietas, e 70,4% não. Mesmo não sendo a 

maioria, cerca de 1/3 dos pesquisados já praticaram alguma dessas dietas, e 

isso pode apresentar um risco. Segundo as respostas obtidas, as dietas mais 

citadas foram: a dieta da sopa, dukan e low carb.  

 

Emagrecimento e insatisfação com o corpo, foram os mais apontados como 

sendo os motivos para o emprego dessas dietas que na adolescência inicia-se 

uma idealização de um corpo perfeito que nem sempre é o corpo real. Apesar 

da maioria ter atingido os seus propósitos almejados, quando interrompida, 

geralmente as pessoas que as seguiram retornam a ter um peso superior ao 

que esperavam  

 

De acordo com a opinião dos pesquisados, a gastronomia pode motivar a 

substituição das dietas da moda por meio de preparações mais saborosas, 

atrativas, com aparência agradável, sabendo utilizar os melhores ingredientes 

de acordo com seu valor nutricional, repassando receitas práticas e saudáveis  

 

Concluiu-se que os motivos que levam os jovens e adolescentes a adotarem as 

dietas da moda, são insatisfação com o corpo e o anseio pelo emagrecimento. 

Na maioria dos casos eles são influenciados a utilizarem essas opções pelas 

mídias sociais e indicações de amigos, o que não traz garantia de um resultado 

satisfatório e adequado para a saúde. Pode-se apresentar a alimentação 

saudável como uma sugestão apropriada para a substituição dessas dietas, 



tendo como aliada a gastronomia que pode desenvolver pratos mais atrativos, 

saborosos e saudáveis 
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As transformações ocorridas no mundo do trabalho provocadas pela 

globalização e os avanços tecnológicos resultaram em mudanças de processos 

e uma maior exigência de habilidades e competências profissionais. Além 

dessas transformações, houve a criação da Lei de Diretrizes e Base da 

Educação e a criação do Programa de Reforma da Educação Profissional, cujo 

principal objetivo foi incentivar os cursos de educação profissional tecnológica.  

No Brasil, o universo da gastronomia foi marcado pelo glamour da mídia, nas 

telenovelas, imprensa e show business. Essa exposição ocasionada pela mídia 

fez com que inúmeros cursos de gastronomia surgissem em diversas 

instituições brasileiras. Contudo, muitos dos profissionais inseridos nesse 

mercado possuem pouco conhecimento sobre essa profissão. A prática 

docente universitária desenvolvida no curso Superior de Tecnologia em 

Gastronomia tem apresentado estudantes desmotivados em função de 

profissionais despreparados para o exercício da docência. 

O objetivo geral deste estudo foi: avaliar a formação dos docentes das 

disciplinas práticas do curso Superior de Tecnologia em Gastronomia em Belo 



Horizonte e a influência desta formação por meio do conhecimento adquirido 

em sua prática pedagógica. 

Esta pesquisa foi classificada como dedutiva, exploratória e quanti-qualitativa. 

Foram coletados dados secundários por meio de livros e revistas científicas e, 

como dados primários, foi aplicado um questionário semiestruturado a 13 

docentes e 3 coordenadores de cinco IES da cidade de Belo Horizonte por 

conveniência dos pesquisadores. 

Observou-se que os entrevistados optaram pela docência por gostar de 

ensinar, compartilhar conhecimento e oportunidades, oportunidade no 

mercado, oportunidades de repassar os conhecimentos adquiridos na prática. 

A maioria dos pesquisados possui mestrado, e têm formação em diversas 

áreas. Atuam na área entre o período de 2 a 5 anos e para eles a formação é 

necessária, mas a experiência conta muito, principalmente na área da 

gastronomia. A titulação é sempre bem-vinda, principalmente as 

especializações. 

A teoria dá o embasamento necessário para o exercício da prática. A 

experiência profissional é o fator mais importante para a formação do egresso, 

a titulação colabora para a didática em sala de aula e as técnicas para 

passagem dos conteúdos. A formação docente e o conhecimento são 

essenciais, se completam e ajudam no entendimento do discente, do mercado, 

abordagem e formas diferenciadas de transmitir conhecimento. 

Ressalta-se que apenas 67% dos docentes se preocupam com a dimensão 

afetiva na prática pedagógica. O que é uma informação preocupante uma vez 

que esse número deveria ser muito maior pois, para ser docente não é 

somente lecionar, é preciso ter comprometimento, conhecimento e 

principalmente a preocupação com a formação do discente. 

Identificou-se ao final deste estudo que as exigências do MEC em relação à 

titulação dos docentes, estão sendo alcançadas, a formação dos docentes está 

evoluindo, a formação continuada está em evidência e os docentes de 

disciplinas práticas estão se especializando nas áreas específicas. Notou-se 

que a Gastronomia assumiu um protagonismo no cenário nacional e virou um 

foco entre as principais profissões do mercado atual e que o aperfeiçoamento 

docente passou, por consequência, a ser praticamente obrigatória. 
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As doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), como doenças 

cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas são a 

principal causa de morte no mundo e são responsáveis por 72% dos óbitos no 

Brasil. Um dos fatores de risco é a dieta pouco saudável que leva ao sobrepeso 

e à obesidade, aumenta a pressão sanguínea e eleva o colesterol, entre outros 

riscos, podem levar à morte. O papel dos componentes dietéticos na promoção 

da saúde tem merecido considerável atenção na prevenção de doenças 

crônicas associadas à alimentação. Nesse contexto, os alimentos funcionais 

podem ser utilizados para prevenção e/ou tratamento das DCNTs, pois, além 



de nutrir, promovem efeitos metabólicos e fisiológicos benéficos ao organismo. 

No entanto, esse tipo de alimento tem sido associado à “comida sem graça” e 

“sem sabor”. Assim, a gastronomia funcional traz a possibilidade de renovação 

das receitas culinárias com a finalidade de melhorar a palatabilidade ou a 

aceitação sensorial do alimento, permitindo novas experiências gustativas. O 

objetivo desse estudo foi desenvolver preparações culinárias saudáveis para 

oficinas de gastronomia funcional para pacientes em tratamento e/ou 

prevenção de doenças crônicas. O estudo foi desenvolvido como parte das 

atividades do projeto de extensão: “Educação alimentar e nutricional para 

todos” do curso de bacharelado em Gastronomia da UFC. Um dos objetivos do 

projeto é promover educação alimentar e nutricional no combate as doenças 

crônicas, através de acompanhamento nutricional e de oficinas de gastronomia.  

Para executar o estudo, foram elaboradas receitas que apresentassem os 

seguintes critérios: presença de compostos bioativos e baixo teor de açúcar, 

gordura e sal; e que atendessem aos aspectos gastronômicos de aparência e 

sabor. As receitas foram preparadas utilizando os conhecimentos da 

gastronomia, como técnicas de corte e de preparo, buscando o melhor sabor 

para cada preparação. Além disso, técnicas de empratamento e finalização dos 

pratos também foram utilizadas. Todas as preparações foram testadas e 

submetidas a avaliação dos aspectos nutricionais, gastronômicos e sensoriais.  

Ao final, foram elaboradas 21 preparações, destacando-se entre estas: bolo de 

banana com aveia, crepioca fit de proteína, frozen  de mamão e iogurte, 

panqueca de banana verde, salada de bacalhau e grão de bico,  pão de queijo 

de batata doce, brownie de batata doce, suco funcional de limão com leite de 

coco, overnight oats com mamão e manga. Todas as preparações seguiram os 

critérios de alimentos-fonte de compostos bioativos como ácidos graxos ômega 

3, polifenóis, fibras, vitaminas e minerais de característica antioxidante, além de 

baixo teor de gordura, açúcar e sal, e respeitaram o critérios de aparência, 

sabor e utilização adequada de técnicas de corte e de preparo sendo 

aprovadas pelas equipes de nutricionistas e de gastrônomos, que trabalharam 

juntas. Após aprovação das receitas, as mesmas foram utilizadas nas oficinas 

de gastronomia funcional desenvolvidas para pessoas portadores de doenças 

crônicas em acompanhamento nutricional. Através da junção dos 

conhecimentos aplicados na nutrição e gastronomia conseguiu-se elaborar 

pratos atraentes e saborosos utilizando alimentos saudáveis, com propriedades 

funcionais, que podem ser usados em dietas e cardápios desenvolvidos para 

prevenção e combate às doenças crônicas. 
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INTRODUÇÃO: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são 

silenciosas e podem se desenvolver ao longo da vida, sendo responsáveis por 

cerca de 72% de causas de mortes no Brasil. A doença celíaca é autoimune e 

desencadeada pela ingestão de alimentos com glúten. A hipercolesterolemia 

surge devido ao elevado índice de colesterol no sangue, sendo ponto de 

partida para vários outros distúrbios de saúde, como as doenças 

cardiovasculares. Já a Diabetes, que se manifesta como tipo 1 e tipo 2,  se 

caracteriza pela deficiência de insulina no sangue, onde não há, de forma 

eficiente a quebra da glicose, deixando as células em baixa energética.  A 

hipertensão arterial, é caracterizada pelo aumento da pressão nos vasos 



sanguíneos e é diretamente relacionada ao sedentarismo, maus hábitos 

alimentares e também pré-disposição genética.  Em todas essas situações 

clínicas, a alimentação é de grande importância para a prevenção e tratamento.  

OBJETIVOS: Desenvolver e avaliar preparações culinárias destinadas a 

indivíduos com doença celíaca, hipercolesterolemia, diabetes e hipertensão 

arterial.  

METODOLOGIA: O trabalho foi desenvolvido como parte avaliativa do 

conteúdo de técnica dietética de um curso de Nutrição de uma instituição 

federal de ensino superior, em 2018. Os alunos foram instigados a desenvolver 

três preparações com harmonia de cores, sabores, nutrientes e que 

atendessem as particularidades das situações clínicas mencionadas, 

priorizando a utilização de ingredientes in natura e/ou minimamente 

processados disponíveis no mercado local. Foram realizados encontros, 

reuniões e testes para definição das formulações.  AS preparações culinárias 

foram avaliadas por uma banca composta por 3 nutricionistas, com aplicação 

de escala hedônica de 5 pontos para análise de atributos sensoriais.  

RESULTADOS: AS preparações desenvolvidas foram Risoto de Brócolis com 

Alho Poró, Tortinha de Pêssego e Suco de Melancia com Farinha de Chia, 

sendo ricas em fibras, isentas de glúten e sem adição de sal e açúcar. Quanto 

a avaliação sensorial, apresentaram ótima aceitação pelos avaliadores.  

CONCLUSÃO: O desenvolvimento das preparações pelos alunos e a avaliação 

por profissionais nutricionistas permitiu a integração de conteúdos relacionando 

a técnica dietética com a nutrição clínica. 
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O alimento constitui uma categoria histórica, pois os padrões de permanência e 

mudanças dos hábitos e práticas alimentares têm referências na própria 

dinâmica social.  Alimentar-se é um ato nutricional, comer é um ato social, pois 

constitui atitudes ligadas aos usos, costumes, protocolos, condutas e situações. 

A historicidade da sensibilidade gastronômica explica e é explicada pelas 

manifestações culturais e sociais como espelho de uma época. O trabalho teve 

como objetivo pesquisar e registrar as receitas tradicionais da cultura 

ouropretana e de seus distritos visando principalmente a valorização do 

patrimônio gastronômico imaterial e tem como foco a preservação e 



reconhecimento da culinária e dos costumes alimentares ouropretanos 

oriundos das populações ex-escravizadas afro-brasileiras, recuperando 

preparos de alimentos e receitas que são mantidas apenas na memória ou em 

livros de receitas particulares e antigos. Busca-se também, evidenciar a 

importância das senhoras negras ouropretanas na construção desse 

patrimônio. Reconhecendo ser um direito individual e coletivo o registro da 

memória e a divulgação dos conhecimentos dessas senhoras, pilares da 

cultura negra de Ouro Preto, também possibilitando a difusão do conhecimento 

culinário. Dessa forma há elementos que ajudam a identificar quais os 

alimentos, métodos de cocção e formas de utilização dos alimentos de outras 

regiões tornaram-se parte da cozinha regional ouro-pretana e, assim, 

compreender parte da origem da gastronomia local.  A pesquisa foi dividida em 

etapas, sendo a primeira a revisão bibliográfica para fins de traçar um 

panorama histórico da formação e alimentação da cidade de Ouro Preto e 

assim construir um referencial teórico que embasasse a coleta de dados.  A 

coleta de dados consistiu em entrevista não estruturada e observação, 

gravadas, com abordagem qualitativa fruto de pesquisa de campo onde 

também foram feitas observações guiadas por um roteiro, na busca de dados 

demográficos e sociais. Para selecionar as entrevistadas foi usada a 

amostragem em bola de neve (snowball sampling) com corte de idade mínimo 

de 60 ano. Os dados fornecidos foram analisados a fim de se criar um perfil de 

relação entre elas. Com a pesquisa bibliográfica foi possível compreender 

melhor aspectos históricos da formação de Ouro Preto, sobretudo no que se 

refere à ocupação da cidade. Nota-se que por força da exploração do ouro, os 

negros escravizados ocuparam regiões próximas aos locais onde eram 

realizadas as atividades de extração, o que resultou na predominância de 

população negra em bairros periféricos da cidade. Com a análise das 

entrevistas identificou-se que a maior parte dos alimentos consumidos pelas 

entrevistadas era proveniente de hortas cultivadas por seus pais e familiares e 

de criações de animais em casa. Preparações como caruru, mingau de milho, a 

dupla arroz com feijão, angu, carne seca e couve com variedade de preparos 

dos encontrados nos dias atuais, produção caseira de doces e escambo de 

produtos entre a vizinhança, uso de panelas de pedra e tacho de metal fizeram 

parte da alimentação destas na infância e juventude. Ocorre que, em 

decorrência da falta de registros e da ausência de interesse de filhos e netos 

em aprender, esse conhecimento vem se perdendo com o tempo. 
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A alimentação é, de fato, uma função biológica vital e social, sendo descrito por 

Fischler (1995) como um fenômeno complexo, abundante e com múltiplas 

facetas, modo pelo qual a cozinha se torna um lugar de grande significação 

biológica, cultural, simbólica e também técnica. Falar da simbologia de comida 

implica em contextos específicos, que no caso dessa pesquisa é o Curso 

Superior de Tecnologia em Gastronomia, e as pessoas que compõe essa 

organização, com histórias de vida singulares, num processo contínuo de 

produção e reprodução simbólica em torno da comida, nutridos pelos 



repertórios e interpretações das (e nas) instâncias político-sociais. Nessa 

perspectiva foi possível identificar o encontro polifônico, que se apresenta pela 

composição diversa de falas, que irão contar e (re)contar a memória 

gastronômica de um grupo social que está embebido em buscar e/ou aprimorar 

conhecimento em torno da alimentação, cujo arcabouço e a memória dos 

professores e do contexto pedagógico do curso. O método utilizado foi a 

pesquisa documental e bibliográfica sobre a temática em questão, bem como, 

um estudo etnográfico entre os protocolos de experimentos do Labocien, que 

são utilizados nas aulas práticas como ferramenta pedagógica do professor, 

para conduzir o aprendizado. Esse estudo foi cruzado com as entrevistas 

realizadas com docentes, alunos egressos e matriculados, para desvendar a 

memória gastronômica e gustativa do curso, as quais por meio de análise de 

conteúdo expressaram, que a formação dos docentes, influência os discentes 

em suas escolhas, onde os simbolismos se apresentam de maneira coletiva de 

afetividade e de valorização do patrimônio culinário. Ao analisar os protocolos é 

possível identificar que 36% dos professores não realizam alterações, pois os 

mesmo são construídos de acordo com o conteúdo da disciplina, cujo objetivo 

é perpassar técnicas primordiais para o aprendizado. Uma média de 55% dos 

professores muda cerca de 80 a 50% dos protocolos para acompanhar as 

tendências de mercado, melhorar a execução de preparos e aplicar técnicas 

que são solicitadas pelos discentes. Apenas 9% dos professores mudam 

constantemente em função da necessidade da disciplina.  As entrevistas com 

discentes e egressos apresentam uma memória gustativa que abarca a 

totalidades das disciplinas ofertadas ao longo curso, as mais evidentes são 

cozinha básica, cozinha internacional, cozinha avançada e enogastronomia. Os 

relatos de experiências positivas totalizam 98% dos respondentes. Conforme 

Bordieu (1983) a tradição de um grupo, expressa a identidade cultural do 

mesmo, e nesse sentido, por meio da pesquisa consegui-se construir as 

singularidades e simbolismos do curso da sua implantação até o presente 

momento, O tema abordado foi essencial para se (re)pensar o processo 

acadêmico do curso, pois é evidente que os professores influenciam os 

discentes, e os mesmo, perpassam os conhecimentos adquiridos para o 

mercado de trabalho, levando diretamente a concepção de gastronomia que 

lhes é apresentada ao longo de sua formação. Deve-se tomar cuidado, com os 

registros realizados para manutenção da memória, já que podem exprimir 

apenas a memória da coletividade, excluindo outras de igual importância, mas 

que foram oprimidas ou ocultadas, mas que fazem parte da história oficial. 
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O Momento Gastronômico foi realizado no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), campus Baturité e teve como objetivo 

discutir e descobrir os talentos e criatividades com a construção de 

conhecimentos em grupos, como mediação do ensino-aprendizagem na 

disciplina, Estrutura Física e Organizacional de Unidades de Alimentação, dos 

acadêmicos do curso de Tecnologia em Gastronomia do primeiro semestre, 

com diversas atividades didáticas e estratégicas, resgatando e inovando a 

gastronomia local/regional do maciço de Baturité até então esquecidas ou 

preservadas na memória. Trazendo também inovações em pratos que após 

catalogação, produziram um livro contendo receitas, ilustrações e comentários 

que possam ter efetividade de produção e comercialização pelos alunos. Essa 

iniciativa proporciona uma cozinha capaz de transformar não só renda, mas 

também consciência da importância do meio ambiente, do pequeno produtor e 

dos produtos orgânicos como sua identidade gastronômica. Os alunos foram 

desafiados a produzir inovando, criando, revivendo práticas e novos sabores 

com Abobra viridiflora Naudin ou Cucurbita moschata; a Cayaponia tayuya, 



nativa da região amazônica; Banana Prata; Artocarpus heterophyllus, 

vulgarmente conhecida como Jaca Mole. Variando as cozinhas em seus lares, 

verdadeiros laboratórios de uma Gastronomia que transforma. Os Momentos 

de Vivência foram através de aulas sistemáticas teórico-práticas da 

Gastronomia Regional do Maciço de Baturité, onde foram realizados testes 

antes de desenvolver o produto final, bem como o conhecimento básico da 

origem, nome científico, principais pratos, período de plantio, preparação do 

solo, plantio de sementes, adubação, principais benefícios, nutrientes e 

informações nutricionais dos ingredientes trabalhados. Ocorreu um momento 

reservado para apresentação de seminários, onde dez equipes formadas 

apresentaram suas vivencias em cinco pratos doces e cinco pratos salgados. 

Como resultado, suas respectivas fichas técnicas foram apresentadas e 

degustadas no evento “Momento Gastronômico – A cozinha que Transforma” 

ocorrido no laboratório Sala bar do IFCE / Campus Baturité dia 21.12.18. 

Inicialmente recorrendo ao patrimônio material no qual se inserem os 

ingredientes/insumos que tiveram significado na formação de sabores e 

saberes da gastronomia cultural local. Num segundo momento, busca-se o 

resgate do intangível, o patrimônio imaterial, no qual se inserem o 

manuseio/preparo com amor, respeito, dedicação e valorização. 
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Introdução: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) propõe 

atender às necessidades nutricionais de escolares durante a permanência dos 

mesmos em sala de aula, colaborando para o desenvolvimento, crescimento e 

aprendizagem dos estudantes, a fim de garantir a prática de bons hábitos 

alimentares. As ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) frisam o 

papel da alimentação adequada e saudável em relação à qualidade de vida dos 



indivíduos, tornando-os capazes de escolherem seu próprio alimento. Na fase 

escolar as crianças estão receptíveis a adquirirem novos conhecimentos e são 

consideradas propagadoras em seus lares, contribuindo para a realização das 

práticas de EAN. As oficinas culinárias são consideradas uma prática de 

educação em saúde por meio do diálogo e da troca de conhecimentos, 

proporcionando uma transmissão de informações. Podem ser lúdicas e 

oferecerem a oportunidade para a criança brincar de uma maneira diferente, e 

assim, possibilitarem o desenvolvimento da intelectualidade, a autoconfiança, a 

exploração, a curiosidade, o raciocínio e a emoção. Objetivo: Este trabalho 

objetivou incentivar a adoção de hábitos alimentares saudáveis e por meio de 

oficinas culinárias e atividades lúdicas em um Centro Municipal de Educação 

Infantil (CEMEI) do município de Alfenas-MG. Métodos: Esta ação 

compreendeu uma atividade de EAN proposta pelo projeto de extensão “Nutrir 

Arte: Oficinas culinárias lúdicas como estratégia de Educação Alimentar e 

Nutricional” (UNIFAL-MG/Curso de Nutrição) desenvolvido em um CEMEI de 

Alfenas-MG. Foram realizadas uma oficina culinária e uma tarde de jogos 

lúdicos com o tema alimentação saudável. A Oficina Culinária iniciou-se com a 

higiene adequada das mãos, sendo instruídos de forma simples e clara a 

realizarem a higiene das mãos antes de prepararem a refeição, ao som de 

canções sobre o tema que foram ensinadas no momento da ação. Em seguida, 

realizou-se o preparo de prato divertido e saudável utilizando diferentes frutas, 

a fim de estimular o raciocínio no preparo, o conhecimento de diferentes frutas 

e seus benefícios. Para este fim, utilizou-se uma história (A Lagarta que comia 

verduras) como forma de conduzir as crianças a montarem passo a passo a 

figura de uma borboleta com as frutas cortadas. A segunda atividade (Tarde de 

Jogos) foi realizada com os jogos didáticos ("Jogo da Memória", "Amarelinha 

dos Alimentos"," Jogo do Certo ou Errado" e o " Jogo do Quem sou Eu") com o 

propósito de desenvolver a intelectualidade fazendo com que a aprendizagem 

se dê de forma divertida e prazerosa. As duas ações foram avaliadas pela 

participação e, também, por uma escala hedônica facial no quanto gostaram ou 

desgostaram da atividade (5-Adorei/1-detestei). Resultados: As atividades 

contaram com a participação de todas as crianças (n=20) que se envolveram, 

questionando e interagindo em todas as etapas. O conhecimento sobre as 

boas práticas de higiene, alimentação e nutrição foram valorizadas. 85 e 80% 

dos participantes marcaram "ADOREI" para as 2 ações, respectivamente. 

Conclusão: Observou-se que as ações de EAN em que as brincadeiras estão 

presentes vão muito além da transmissão de conhecimentos, pois tornam o 

ambiente de aprendizagem bem mais agradável, enriquecedor e transformador. 
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Esta pesquisa aborda questões relacionadas à cozinha afro-brasileira de 

terreiros de candomblé da nação Ketu, o simbolismo da comida para os 

preceitos e para os praticantes da religião e a importância dessa comunicação 

via alimentação religiosa para a formação de uma “cozinha brasileira”. De 

maneira mais específica, foi estudado o ritual do Olubajé , as questões 

religiosas que envolvem o rito e o cardápio servido nessa festa, caracterizado 

por apresentar grande parte do repertório alimentar do candomblé. O 

candomblé ketu foi uma religião criada no Brasil no período da escravidão, 

como forma de resistência cultural dos negros sudaneses  de língua ioruba 

trazidos para o trabalho nos canaviais e na mineração. De origem no animismo 

tribal africano, o candomblé da nação ketu tem como fundamento principal o 

culto e o respeito a Olorum – Deus supremo – e aos orixás – espíritos dos 

ancestrais africanos divinizados e que por meio das lendas (itans) demonstram 

controle dos elementos da natureza. Dessa forma é uma religião pautada na 

transmissão do conhecimento por meio da oralidade e da cultura material 

desenvolvida no âmbito sacro. Nesse cenário, a alimentação se faz presente. 

De acordo com Azevedo (1998, p. 17), “a dinâmica do comer e beber no 

candomblé transcende a ação biológica e se constitui na principal maneira de 



renovar e estabelecer o axé ”. Para os praticantes do candomblé, o ato de 

comer equivale a manter, preservar, se comunicar o orixá fortalecendo o elo 

entro o terreno e o divino. Logo, a cozinha é um importante espaço dentro dos 

terreiros. Todos os rituais e festas que acontecem dentro do espaço religioso 

envolvem comida. O Olubajé é uma das principais festas dos terreiros de 

candomblé ketu. Em homenagem a Omolu/Obaluayê, orixá da saúde e rei da 

terra, o rito tem como objetivo pedir saúde e prosperidade aos participantes, 

além do simbolismo de rememorar um itan onde os orixás fazem um banquete 

em homenagem a Omolu. No Olubajé, como na lenda, são feitas pratos do 

cardápio religioso que representam todos os orixás do panteão ketu, a 

excessão de Xangô. Dessa forma, é possível identificar ingredientes, técnicas, 

preparos, simbolistmos e toda a cultura material que envolve o fazer 

gastronômico sacro. A pesquisa, então, verificou que o Olubajé é fonte de 

informação para analisar as relações e trocas culturais ocorridas entre as 

etnias envolvidas no cenário da história colonial brasileira, onde elementos 

africanos foram trazidos e incorporados à dieta em solo nacional, participando 

da composição do que viria a ser uma Gastronomia Brasileira. Faz-se 

importante pontuar, também, que muitos dos pratos presentes nos rituais do 

candomblé estão presentes no tabuleiro das baianas e fazem parte de todo o 

imaginário da identidade da Bahia. 
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INTRODUÇÃO 

A Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze é uma espécie nativa da região sul do 

Brasil, presente na lista de espécies ameaçadas de extinção (MMA, 2016). Sua 

semente é um produto da agrobiodiversidade, conhecida regionalmente como 

pinhão, recurso que tem se mostrado uma importante fonte de alimento 

(BITENCOURT E KRAUSPENHAR, 2006). É alvo de políticas públicas e 

projetos voltados para o incentivo de seu uso sustentável, a exemplo da 

Portaria Interministerial nº 284 de 2018 e do Projeto “Conservação e Uso 

Sustentável da Biodiversidade para Melhoria da Nutrição e do Bem Estar 

Humano/ BFN”, cujo objetivo é promover a conservação e o uso sustentável da 

biodiversidade em programas que contribuam para melhorar a segurança 

alimentar e a nutrição humana, por meio da valorização da importância 

alimentícia e nutricional das espécies nativas relacionadas à 



agrobiodiversidade e do resgate do valor cultural desempenhado no passado 

por muitas dessas espécies (UNEP, 2011). 

OBJETIVO 

Relatar resultados obtidos no processo de desenvolvimento de receitas e fichas 

técnicas de preparações culinárias com pinhão. 

MÉTODOS 

A partir de uma busca realizada em revistas, sites e livros de culinária e 

gastronomia foram selecionadas receitas que tivessem potencial para usar o 

pinhão como ingrediente principal. 

Os pinhões foram adquiridos em feiras, supermercados e coletados por 

participantes do projeto BFN em 2017. Os mesmos foram lavados, cozidos, 

descascados e processados. Após o preparo das receitas, realizou-se uma 

degustação com professores, alunos, técnicos do departamento de nutrição e 

convidados, cujo objetivo era verificar sua aceitação. As fichas técnica foram 

redigidas constando o modo de preparo, ingredientes e utensílios utilizados, 

quantidades, tempo para execução e número de porções. Neste processo de 

trabalho foram testadas receitas doces e salgadas com diferentes graus de 

dificuldades de execução e diferentes métodos de cocção. 

Os testes, desenvolvimento e escolha das receitas foram executados no 

Laboratório de Técnica Dietética do departamento de Nutrição da UFRGS.  

RESULTADOS DAS PREPARAÇÕES SELECIONADAS  

  

NOME FANTASIA                   NOME TÉCNICO                         GRUPO DE 

CARDÁPIO 

Pinhãozinho                        Docinho de pinhão                       Sobremesa 

Escondidinho de pinhão   Purê de mandioca                           Prato Principal 

                                                  com pinhão 

Estrogonofe de pinhão        Picadinho de pinhão                        Prato principal 

com shitake                          com shitake e creme de leite  

Hambúrguer de pinhão Hambúrguer de pinhão                   Prato principal 

Spicy de pinhão                 Pinhão assado com especiarias     Entrada fria 



                                                e açúcar 

Fonte elaborada pelos autores.  

 

A receita que teve maior aceitação foi o estrogonofe de pinhão – a delicadeza 

de sabor e a textura do pinhão tiveram ótima aceitação. E o spicy de pinhão 

pelo sabor inusitado da combinação de especiarias com a textura do 

ingrediente principal.  

CONCLUSÃO  

 A versatilidade do pinhão permite seu uso em diversas preparações, 

resultando em receitas doces e salgadas que possam aumentar o consumo da 

semente, além de acrescentar ingredientes diferentes às dietas visa criar uma 

demanda da semente cujo valor econômico incentive a produção. 
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Introdução: Os corantes são substâncias, ou mistura de substâncias, 

adicionadas aos alimentos com a finalidade de conferir ou intensificar a 

coloração própria do produto. Existem duas classes de corantes disponíveis 

para uso em alimentos: os sintéticos e os naturais (SOUZA, 2012). Os corantes 

sintéticos são aqueles obtidos por processos de síntese química e os corantes 

naturais são os obtidos a partir de substância animal ou vegetal (BRASIL, 

2002). Objetivo: Produzir corantes nas cores amarelo, azul e vermelho a partir 

de ingredientes naturais e utilizá-los em massa básica de produto de 

confeitaria. Métodos: No presente estudo foram trabalhadas as cores primárias 

amarelo, azul e vermelho pois a partir destas é possível obter outras 

tonalidades de corantes. Utilizou-se a manga para extração do corante 

amarelo, o repolho roxo para extração do corante azul e a beterraba para 

extração da corante vermelho.  A extração dos corantes foi feita a partir da 

extração aquosa do pigmento por trituração e os corantes extraídos dos 

alimentos foram aplicados em massa básica de bolo para dar coloração. Foi 

realizada análise sensorial para verificar aceitação dos corantes aplicados na 



massa básica, sendo avaliado o atributo cor. Resultados: Os corantes 

propostos foram extraídos com sucesso dos respectivos alimentos e a 

utilização de corantes extraídos de alimentos naturais não interferiu nas 

características de sabor e textura da massa básica conferindo a cor de acordo 

com o corante usado. Conclusão: A extração de pigmentos de alimentos pode 

ser eficiente para colorir produtos de confeitaria como massa básica para bolos 

sem alterar a qualidade sensorial das preparações em relação a sabor e 

textura. O uso de corantes naturais pode contribuir para redução de uso de 

corantes artificiais em produções culinárias. A continuidade deste projeto pode 

auxiliar a construção de um conhecimento mais aprofundado, em relação a 

corantes naturais aplicados a elaboração de produtos culinários no que diz 

respeito as hortaliças que podem ser usadas como corantes assim como uma 

análise sensorial que auxilie quanto a outros atributos sensoriais além da cor. 

Além disso, é interessante a realização de testes quanto a durabilidade desses 

corantes. Ademais, é importante também observar suas possíveis aplicações 

em outras produções culinárias. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - GASTRONOMIA 

 

 

REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL DO GASTRÔNOMO, LEGISLAÇÃO 

EM TRAMITAÇÃO: UMA REVISÃO ATUALIZADA 

 

 

Vinicius Pedreira Almeida Santos (viniciuspedreira@yahoo.com.br) 

Nilda Stella De Macedo Barbosa (Nilda.stella@ufba.br) 

Alan Pedreira Lima (alanpedlima@gmail.com) 

Adriana Silva De Oliveira (adrianaso@gmail.com) 

 

 

 

 

 

A Gastronomia tem fascinado o ser humano não somente pelo fato de 

transformar o alimento em uma obra de arte, mas também pela possibilidade 

de levar isso a uma forma de sustento e de conhecer culturalmente costumes. 

A valorização do trabalho enquanto formação profissional datam do século XIX 

e XX na Europa e no Estados Unidos respectivamente. No Brasil essa 

valorização foi muito mais recente com influências de imigrantes e, até o 

momento sem legislação definida. 

Com a crescente demanda de cursos de ensino superior, em contraste aos 

antigos cursos que eram realizados em escolas para cozinheiros, com intuito 

técnico e voltado ao mercado e suas necessidades, percebe-se a necessidade 

de definir o exercício profissional.  

OBJETIVO: Discutir sobre regulamentação profissional para o gastrônomo no 

Brasil a partir de uma breve perspectiva histórica de conquistas e suas 

consequências. 



METODOLOGIA: Estudo descritivo através de revisão de literatura com 

escolhas de artigos sobre pesquisas relacionados a regulamentação da 

profissão em plataformas de provedor de pesquisas Google Scholar e Scielo.  

4 RESULTADOS:  

Ao longo de um processo histórico houve uma tentativa de valorização do 

trabalho no âmbito da gastronomia enquanto formação profissional a partir de 

1895 em Paris com Le Cordon Bleu, a CIA (Culinary Institute of America) em 

1946. No Brasil somente no final da década de 80 e com a influência de 

imigrantes que trouxeram novidades para o mercado interno brasileiro; uma 

referência para a formação local foi o curso de cozinheiro na cidade de Águas 

de São Pedro na década de 70. Até o presente momento foram apresentados 

somente dois projetos de lei para a regulamentação da profissão de 

gastrônomo, um em cada casa legislativa. Todas as questões relacionadas à 

tramitação, podem gerar conflitos de interesses com outras profissões que 

lidam com serviços de alimentação (Nutricionistas, profissionais de Turismo e 

Hotelaria). A polemica exige que os profissionais especifiquem áreas de 

atuação para que todos possam ter suas atividades e mercado de trabalho 

respectivo. Outra ideia apresentada pela regulamentação a ser aprovada, é a 

de que a delimitação profissional, venha sugerir que a atividade seja restrita 

aos profissionais com formação acadêmica. Não se tem intuito dissertar sobre 

esses assuntos polêmicos, mas trazer a valorização de quem conquista uma 

qualificação formal em escolas de ensino superior na área gastronômica.  

Pode-se inferir que a formação de bacharelado em gastronomia permite maior 

foco na gestão de empreendimentos gastronômicos, educação e produção do 

alimento, visto que a trajetória acadêmica tem um período de integralização 

maior, permitindo maior diversidade de conteúdos e consequentemente, o 

desenvolvimento de outras competências e habilidade para o exercício da 

profissão. 

CONCLUSÃO: Apesar da profissão de gastronomia ser uma antiga atividade 

com formação puramente técnica, com a crescente expansão de cursos de 

bacharelado em universidades, gerou-se dilemas que urgem serem resolvidos 

para diferenciar estes gastrônomos de formação acadêmica dos profissionais 

técnicos. É preciso aprovar a sua regulamentação, definindo limites, 

especificações, área de atuação, valorização do trabalho e que se faça valer 

enquanto profissão regulamentada com diretrizes estabelecidas principalmente 

pela oferta de cursos que vem crescendo significativamente. 
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INTRODUÇÂO: Farinha de trigo, água, sal e fermento biológico são os 

ingredientes essenciais para a produção de pão. A expansão da massa se dá 

pela ação do calor sobre o gás carbônico e etanol oriundos da fermentação 

que, em geral, é realizado por leveduras fermentativas. Na indústria, a 

Saccharomyces cerevisiae se tornou sinônimo de fermento para panificação 

por proporcionar melhor controle e padronização do processo de produção. 

Evidencia-se uma tendência alimentar em retornar às raízes, consumir 

alimentos frescos e in natura, orgânicos e de produção sustentável, em função 

do adoecimento da população e dos fortes indícios de associação de tais 

morbidades com o consumo de alimentos ultraprocessados. Produzir um pão 

fermentado naturalmente é uma destas tendências de volta ao passado. O 

Levain, ou fermento natural, é uma mistura composta de farinha e água, 

fermentada espontaneamente, que resulta num pão com sabor único oriundo 

da associação complexa e semi-simbiótica entre leveduras e bactérias. Além 

disso, os pães produzidos por este tipo de fermentação possuem 

características diferenciadas daqueles produzidos com levedura comercial, tais 

como melhoria da massa, crosta crocante, e desaceleração do envelhecimento. 

OBJETIVO: Comparar os rendimentos de pães preparados com fermentação 

natural e com fermentação comercial. MÉTODOS: Foram preparados dois tipos 



de massas com 200g de farinha de trigo tipo 1, 120mL de água filtrada em 

temperatura ambiente, 4g de sal marinho e os respectivos fermentos. Foi 

utilizado um levain de cinco anos, produzido a partir da mistura de farinha e 

água, tendo a uva passa como agente fermentador inicial e fermento comercial 

fresco. As massas foram submetidas à sova em batedeira, seguido de 

descanso por uma hora, em cesto de palha, até que atingissem o topo do 

cesto. Antes da cocção foram cortadas com lâmina no sentido longitudinal. 

Para recriar em um forno doméstico a mesma ação de um forno industrial, 

foram assadas em panela de ferro pré-aquecida em forno a 230°C por 30 

minutos. Depois de resfriadas foi realizada avaliação volumétrica pelo 

deslocamento de grãos de painço e demais medidas. RESULTADOS: A massa 

de fermentação biológica atingiu o crescimento esperado após 

aproximadamente 4 horas, já a massa de fermentação natural somente após 

18 horas. O peso final foram 318g e 322g, respectivamente. No teste 

volumétrico com deslocamento das sementes de painço o pão de fermentação 

natural precisou de 1350mL de sementes, e o pão do fermento comercial de 

1755mL. Portanto, obteve-se um percentual de volume de 30% maior no pão 

feito com levain. A pestana resultante do corte também abriu mais e ficou mais 

pronunciada no pão fermentado naturalmente e o miolo com alvéolos maiores, 

mais irregulares e olhaduras mais pronunciadas. CONCLUSÃO: O resgate às 

tradições e o preparo artesanal dos alimentos é uma realidade antagônica ao 

mundo moderno. Para um processo industrial, a fermentação natural pode ser 

custosa e demorada, além de não garantir a padronização dos produtos, mas 

em produções artesanais isto é possível, resultando num produto único, 

atraente para os consumidores e com melhores características sensoriais, 

ainda privilegiando a historia do produtor. 
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Introdução: A apreciação de culinárias tradicionais de uma família enlutada, 

conta e reconta suas histórias de convivências, de perdas e de ausências 

importantes, como, também, evidencia lembranças que conferem valores 

diferenciados às receitas de tributo ao ente querido falecido. Apesar de haver 

particularidades na vivência do luto, ao aprofundar na comensalidade familiar é 

possível teorizar tendências de comportamentos alimentares em circunstâncias 

especiais de luto. Objetivo: Este estudo descreve a relação das mães com a 

culinária de tributo ao(a) filho(a) falecido(a), considerando os afetos, os sabores 

e os dissabores instituídos com esta perda. Métodos: Foram realizadas 

entrevistas com mães frequentadoras de três Organizações Não 

Governamentais de apoio ao luto do Estado de Minas Gerais. Para análise 

compreensiva das múltiplas dimensões que o fenômeno do luto materno 

envolve, a abordagem qualitativa foi ancorada na entrevista alimentar não-

diretiva, buscando identificar como as mães enlutadas enunciam sua vivência 

de perda na dimensão da culinária e da comensalidade materna e familiar. Em 



termos de atributos, reporta-se aos conteúdos mais mencionados, bem como 

as palavras que se destacaram nos depoimentos. Resultados: Da análise da 

enunciação emergiram duas categorias temáticas: (1) reações e sentimentos 

das mães frente à culinária de tributo à memória do(a) filho(a) e (2) intenções 

maternas para com o ato de preservar a culinária preferida do(a) filho(a) 

falecido(a). Palavras como “difícil”, “esforço” e “obrigação” foram utilizadas para 

enunciar as reações frente ao ato de preparar ou de degustar a culinária 

preferida do(a) filho(a) falecido(a). A influência que o luto por filho exerceu na 

relação das mães com esta culinária foi evidenciada pelas restrições 

alimentares e pelos desafios vivenciados frente à necessidade de resgatar o 

sabor dos alimentos que foram destituídos pela dor da perda. Os resultados 

evidenciaram que a preservação desta culinária foi encarada como uma forma 

de venerar a memória do(a) filho(a). A (re)construção das narrativas inerentes 

à culinária preferida de filhos falecidos, que se dão ao nível do imaginário 

materno, permitiu elucidar as temáticas alimentares trazidas pelas mães. Na 

concepção materna, o luto por filho impõe desafios antes não experimentados 

com os alimentos, reavivam lembranças que perpassam pelos sabores e 

afetos, aguçando os dissabores que foram instituídos com o falecimento. A 

vivência da morte de filho inevitavelmente repercute na alimentação materna e 

na culinária familiar, como retrata o desfecho dessa morte em seus atos. 

Conclusão: Compreende-se que a relação das mães com a culinária de tributo 

ao(a) filho(a) falecido(a) expressa conflitos internos que a distancia do prazer 

de alimentar-se de algo que as remete ao simbolismo e ao imaginário desses 

filhos. Todavia, a presença desses alimentos no espaço culinário familiar 

expressa também as suas intenções de preservá-los entre os membros da 

família, especialmente por remeter-se à memória do(a) filho(a) que elas 

desejam que não sejam esquecidos. 
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O urucuzeiro é uma planta arbórea, denominada cientificamente de Bixa 

orellana L., e pertence à família botânica Bixaceae. Popularmente cultivada nos 

quintais de casas do Nordeste brasileiro, o urucum destaca-se pelo fácil cultivo 

e seu valor comercial. Objetivou-se neste estudo descrever a cultura do urucum 

no Assentamento Oiticica, localizado no município de Baturité, estado do 

Ceará, e apresentar a importância socioeconômica desse vegetal para a 

comunidade. A pesquisa apresentou uma abordagem qualitativa, de caráter 

exploratório. Os dados foram coletados a partir do relato oral sobre a vida de 

campo de uma moradora deste assentamento, que desde sua existência reside 

nessa localidade. A cidade de Baturité apresenta solo argiloso onde o 

urucuzeiro adaptou-se com facilidade. O fruto é formado por uma cápsula 

contendo no seu interior diversas sementes revestidas por um arido, que é um 

tipo de material pulverulento que envolve sua casca. O arido apresenta 

coloração vermelha e tem como pigmentos a bixina e a orelina, lipossolúvel e 

hidrossolúvel, respectivamente. A planta pode apresentar frutos de diferentes 

colorações. No Assentamento Oiticica são cultivados frutos com cascas 

vermelho escuro, vermelho claro, verde claro, verde escuro e amarelo, porém 

essa diversidade de cores não interfere na cor da semente, que é sempre 

vermelha. Juntamente com os cultivos de feijão e arroz, o urucum é uma das 



bases econômicas deste assentamento, destacando-se por ser a arbórea mais 

cultivada entre os moradores e com maior valor de mercado. Para a colheita 

dos frutos é necessário observar as características das cápsulas. Quando os 

frutos estão maduros, estes ficam abertos expondo as sementes. Estas são 

desbulhadas manualmente e secas naturalmente ao sol sob terraços de 

alvenaria. Após a secagem, as sementes são ensacadas e comercializadas 

localmente. Os moradores também beneficiam o urucum produzindo um 

corante localmente chamado de colorau. No processo de produção do colorau 

artesanal as sementes são pisadas em um pilão juntamente com óleo de soja e 

farinha de mandioca, assim obtendo um pó com coloração vermelha escura. 

Além do colorau em pó, algumas famílias utilizam o colorau em líquido. Nesse 

caso, a semente do urucum madura é mergulhada em água, liberando o 

pigmento bixina e tornando o líquido avermelhado. Ambos produtos são 

amplamente utilizados na culinária local cearense como corante alimentício. A 

cultura do urucum é herança dos primeiros habitantes de Oiticica e que ainda 

hoje é cultivada pela comunidade para geração de renda e preservação da 

cultura. 
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O Maciço de Baturité, região do sertão central do estado do Ceará, é composto 

por alguns municípios serranos, destacando-se Guaramiranga, Mulungu e 

Pacoti. Essas cidades são caracterizadas por uma vegetação nativa com 

resquícios de Mata Atlântica, clima ameno e rica em plantações orgânicas. 

Dentre essas destaca-se a produção de bananas do tipo prata, a mais 

encontrada nas plantações dos sítios da região. Quando amadurecidos, as 

frutas são comercializadas em centros de abastecimento do estado na sua 

forma madura. O aproveitamento de bananas no estádio de maturação verde 

não é comum na região. Os moradores valorizam mais o fruto no estádio 

maduro para elaboração de doces ou consumo in natura. Com o intuito de 

aproveitar o excedente da produção de bananas, objetivou-se neste trabalho 

desenvolver um docinho de coco com a utilização da biomassa produzida a 

partir de banana verde. Para isso, utilizou-se bananas verdes oriundas da 

cidade de Guaramiranga, Ceará. As frutas, ainda com cascas, foram 

coccionadas em panelas sob pressão. Após descascamento, as bananas foram 

processadas com leite de coco e leite em pó em liquidificador doméstico para 

produção da biomassa de banana verde. Após o processamento, adicionou-se 

em uma panela, biomassa de banana verde, coco ralado fresco, açúcar e 

manteiga sem sal. Em seguida, a preparação foi coccionada durante 15 



minutos em fogo médio até desgrudar do fundo da panela. A preparação foi 

resfriada à temperatura ambiente e modelada em bolinhas com peso 

aproximado de 20 g. As amostras foram avaliadas por 100 provadores não-

treinados em laboratório de Análise Sensorial.  Estes utilizaram escala 

hedônica de 9 pontos para avaliar a aceitação geral do docinho, assim como os 

atributos sensoriais de aparência, sabor e textura. A atitude de consumo 

também foi avaliada para definir a decisão dos julgadores em relação à 

amostra. Para o atributo aparência, o docinho apresentou percentual de 95% 

das notas variando entre 6 e 9, sendo 47% de nota 8 (gostei muito), o que 

evidencia uma aceitação dos provadores neste atributo. Quanto ao atributo 

textura, o docinho de coco com biomassa de banana verde apresentou 

percentuais de 19%, 39% e 32% de notas 7 (‘gostei moderadamente’), notas 8 

(‘gostei muito’) e notas 9 (‘gostei muitíssimo’), respectivamente. Referente ao 

atributo sabor, a amostra de docinho de coco com biomassa de banana verde 

obteve 42% de respostas na nota 8 (‘gostei muito’) e 38% de notas 9 (‘gostei 

muitíssimo). No somatório de notas entre 6 a 9, o docinho de coco apresentou 

uma aceitação satisfatória de 100% dos provadores. A aceitação geral do 

docinho de coco com biomassa evidenciou 50% de respostas nos níveis 8 

(’gostei muito’). Na atitude de consumo, a amostra recebeu 98% das notas 

entre 6 e 9, evidenciando um provável consumo satisfatório. Portanto, conclui-

se que o docinho de coco utilizando a biomassa de banana verde foi bem 

aceito sensorialmente, tornando-se uma alternativa para o consumo de 

bananas no estádio de maturação verde, diminuindo desperdícios e 

valorizando dessa forma a produção local excedente. 
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Introdução: O Brasil é considerado um dos países com maior biodiversidade do 

mundo. Porém, a agricultura brasileira é embasada por monocultivos, gerando 

insegurança alimentar pela dependência de poucas espécies vegetais para 

alimentar a população. Além disso, este tipo de agricultura proporciona uma 

precária conservação da biodiversidade, ocasionada por desmatamentos e 

desestruturação de organizações produtivas locais. A goiaba-serrana é uma 

fruta nativa do planalto meridional brasileiro e nordeste do Uruguai. Cultivada e 

bastante consumida em diversos países, especialmente Nova Zelândia e 

Colômbia, ainda é pouco explorada em sua região nativa. 

Objetivo: Elaborar preparações com a goiaba-serrana com o objetivo de 

compor o livro de receitas do projeto Biodiversidade para Alimentação e 

Nutrição (BFN), publicação do Ministério do Meio Ambiente. 

Métodos: As mesmas foram criadas com intuito de serem aplicadas na 

alimentação escolar, no setor de hotelaria e também na rotina da população 

brasileira, como meio de aumentar o conhecimento e interesse pela fruta. Os 

experimentos foram realizados no Laboratório de Técnica Dietética do Curso 

de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). As frutas 



para foram obtidas em feiras e com produtores locais nos estados do RS e de 

SC. As preparações foram avaliadas por professores, alunos e técnicos do 

Curso de Nutrição, onde foram analisados aspectos de cor, sabor, aroma e 

textura. 

Resultados: Seis diferentes preparações com a goiaba-serrana foram testadas: 

bolo integral, cuca recheada, fruta em calda, cheesecake, quiche e galinhada 

com polenta. Com exceção da última, as demais foram bem aceitas pelos 

avaliadores, incluindo uma preparação salgada (quiche) e preparações que 

levaram a fruta em sua forma integral (bolo integral e a fruta em calda). Para 

cada uma delas foi elaborada uma ficha técnica descrevendo todos os seus 

ingredientes e forma de preparo. Foi evitado o uso de alimentos 

ultraprocessados nas preparações, assim como se buscou aplicar a goiaba-

serrana em diferentes métodos de cocção e também à receitas típicas da 

região, com o objetivo de facilitar a aceitação da fruta e de valorizá-la 

juntamente com o patrimônio cultural regional. 

Conclusão: A criação destas preparações foi um desafio pela incumbência de 

desenvolver pratos que valorizassem as características da Goiaba-serrana, até 

então desconhecida, do mesmo modo que evocassem familiaridade, fossem 

saudáveis e possíveis de reprodução, para resultar no aumento do consumo 

em sua região de origem. Quanto à fruta, uma característica observada durante 

as preparações foi a alteração de cor após sua partida e cozimento, passando 

a apresentar coloração amarronzada. Para esse incômodo, foi utilizada a 

estratégia de alteração do pH do alimento, adicionando um ácido à fruta, no 

caso o suco de limão. Outro desafio relevante foi a presença de larvas em 

diversas amostras adquiridas, demonstrando ainda a importância do 

desenvolvimento de tecnologias para o cultivo da fruta em sua região nativa. 

Contudo, a goiaba-serrana demonstrou grande versatilidade no 

desenvolvimento de preparações gastronômicas, podendo ser considerado um 

alimento com grande potencial para consumo no dia-a-dia, na alimentação 

escolar e no ramo hoteleiro. 
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INTRODUÇÃO  

O milho é o cereal mais cultivado no Brasil. O seu grão é constituído de 

pericarpo, endosperma e gérmen. No pericarpo está a maior parte da fibra. No 

gérmen está quase a totalidade da gordura. Os minerais estão mais 

concentrados na camada de aleurona, situada logo abaixo do pericarpo. O 

endosperma é rico em carboidratos e contém também proteínas. A composição 



dos produtos derivados do milho depende de quais partes do grão estes 

produtos incluem. A farinha de milho é muito utilizada na culinária brasileira. É 

um produto de baixo custo e amplamente disponível no mercado. É rica fonte 

de carboidrato, contendo ainda ao redor de 10% de proteína.  

 

OBJETIVO 

O trabalho teve como objetivo verificar a veracidade das informações de rótulo 

de dois produtos industrializados que são comercializados na cidade de 

Diamantina – MG.   

 

MÉTODOS 

As analises foram realizadas no Laboratório de Tecnologia e Biomassas do 

Cerrado e realizadas seguindo a metodologia da AOAC (1990). Os resultados 

encontrados foram comparados com os presentes nos rótulos e com a Tabela 

Brasileira de Composição Química dos Alimentos (TACO).  

 

RESULTADOS  

Os valores nutricionais analisados, com média e desvio padrão, foram: 

umidade %, lipídeos %, cinzas %, fibra %, proteína %, SST %, carboidrato e 

calculou-se o VET Kcal.g-1. Para amostra 1 tem-se 6,65 ± 0,29; 1,11 ± 0,35; 

0,02 ± 0,00; 0,65 ± 0,12; 7,20; 1,33 ± 5,77; 84,37; 376,27. Para amostra 2 tem-

se 5,76 ± 0,10; 1,10 ± 0,36; 0,02 ± 0,00; 0,65 ± 0,13; 7,20; 1,33 ± 5,77; 85,27; 

379,78. Os dados encontrados são compatíveis com a rotulagem dos produtos 

para cada amostras. Ao comparar os resultados não se encontrou diferença 

significativa para as analises de: umidade, lipídios, cinza e proteínas.  

 

CONCLUSÃO 

Entre as duas amostras percebeu-se discrepância para o teor de fibras e para 

o teor de carboidratos, o que interferem  no valor energético total. Isso vai de 

encontro ao  fato de que  o consumo de farinha com um elevado teor de fibras, 

nas refeições, estimula um maior teor de saciedade devido a  absorção de  

água e inchaço da mesma no trato digestivo. Fibras também contribuem no 

combate a doenças cardiovasculares. A utilização de 
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O Milho é utilizado na alimentação animal e humana, nas indústrias 

farmacêuticas, bélica e aérea, e possui grande número de produtos 

industrializados. Este cereal tem sido consumido pelos americanos desde o 

ano 5 mil a.C., e foi a base alimentícia de muitas civilizações. A farinha de 

milho é muito utilizada na culinária brasileira, por ser um produto de baixo custo 

e amplamente disponível no mercado. Diante da necessidade de valorizar os 

alimentos regionais, o presente trabalho objetivou quantificar a Composição 

Centesimal das amostras. As sete amostras avaliadas foram fabricadas e 

doadas por pequenos produtores e agricultores familiares da região, e 

analisadas quanto aos teores de Umidade, Cinzas, Proteínas, Fibras, 

Carboidratos, Lipídeos e Valor energético. As análises seguiram a metodologia 

sugerida pela AOAC (1997), todas as determinações foram feitas em triplicatas, 

e os resultados expressos em porcentagens. Verificou-se que os teores 

encontrados de Umidade foram de 0,07 a 2,4% estando dentro dos parâmetros 



considerados seguros e preconizados pela Legislação Brasileira até 14 % de 

umidade, a fim de assegurar a conservação e segurança das farinhas. Os 

teores de Fibras variaram de 5,0 a 11,0 %, o que permite ser considerada 

“fonte de fibras” segundo a legislação que preconiza no mínimo 3% para ser 

considerada fonte de fibras. Os teores do Resíduo Mineral Fixo variaram de 0,6 

a 1,0 %, estão de acordo com a Resolução que permite até 1% de cinzas. Os 

minerais são importantes para a nutrição humana, e exercem funções em 

muitos processos metabólicos. Os percentuais estão de acordo com a tabela 

TACO que citam 0,5% de cinzas. O teor de Lipídeos variou de 0,02 a 0,06%, 

eles estão abaixo dos relatados de 1,5%.  Alimentos com baixos teores de 

Gorduras Totais são importantes para diminuir a prevalência de sobrepeso e 

obesidade, e os riscos para o desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis. Os teores de Proteínas representaram 5,0 a 7,3 % estão dentro 

dos parâmetros esperados que citam 7,2% de proteínas, no entanto, estão 

acima do esperado pela legislação que pode ser até 6 %.  O teor de 

Carboidrato da farinha relatada pela TACO foi de 79,1% e no trabalho, 

variaram entre 67,6 a 78,7% logo, estão dentro dos parâmetros da literatura. O 

teor de Valor energético por 100g da amostra é de 351 Kcal e 1457 KJ, 

observa-se que, comparado com a tabela estão acima pois, variaram entre 

366,6 a 406,6 kcal/100g, mas mesmo possuindo alto valor energético é 

importante o consumo do alimento, porque supre a deficiência nutricional da 

população do Brasil que possui baixa renda.  Conclui-se o milho é altamente 

nutritivo e fonte de energia para o ser humano. As farinhas avaliadas estão 

aptas para o consumo, e os teores de Umidade, Cinzas, Fibras e Lipídeos 

estão em conformidade com as legislações vigentes da ANVISA. 
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Introdução 

Atualmente estima-se que uma em cada cinco refeições é consumida fora do 

domicílio. Houve um aumento estimado de 1,8 milhões de refeições/dia fora de 

casa, totalizando no último ano de 2017, o valor de 10,3 milhões de 

refeições/dia (SPINELLI et al, 2011; ABERC, 2017). 

Devido ao aumento da demanda de refeições fora de casa cresce o número de 

estabelecimentos que servem refeições, como restaurantes, padarias, 

lanchonetes, bares, entre outros e, na maioria desses estabelecimentos, não 

há um nutricionista para o controle de qualidade das refeições servidas. 



A ingestão elevada de sódio nos alimentos pode levar ao desenvolvimento da 

hipertensão arterial e consequentemente das doenças cardiovasculares, que 

representam atualmente a maior causa de morte no Brasil. 

Objetivo 

O objetivo do presente trabalho foi determinar o teor de sódio nos alimentos 

mais 

consumidos pela população brasileira, arroz, feijão e carne, durante o almoço 

em restaurantes situados na região centro sul de Belo Horizonte - MG. 

Métodos 

Foram escolhidos aleatoriamente cinco restaurantes self services e em cada 

restaurante foram coletadas uma amostra de 100 a 200 g de cada alimento: 

arroz, feijão e filé de frango. A seleção dos alimentos (arroz, feijão e carne de 

frango) foi baseada no hábito de consumo da população brasileira (SOUZA et 

al, 2013). A análise do sódio foi conduzida por fotometria de chama conforme 

AOAC. 

Os dados obtidos foram analisados segundo os parâmetros do PAT 

(MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E EMPREGO, 2006), e segundo as Resoluções da Diretoria 

Colegiada, RDC 

359/03 e RDC 360/03 da Agência Nacional de vigilância Sanitária (ANVISA) 

Resultados 

Os resultados apontaram elevado teor de sódio nesses estabelecimentos, 

sendo que dos 5 restaurantes analisados 4 se consumidos juntos em uma 

refeição, como costumeiramente, chegam a ultrapassar os valores de 

referências diários preconizados pelo, PAT e RDC 

360/03. 

Conclusão 

Conclui-se que a oferta de sódio é grande nos alimentos analisados e 

ultrapassa todos os padrões de referência, impactando na saúde dos 

comensais. Sendo assim, a conscientização por um nutricionista sobre as 

quantidades recomendadas deveria ser exigida e fiscalizada nesses 

estabelecimentos. 



 



 

RESUMO CONAN - CONAN - CIÊNCIA DE ALIMENTOS - 

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA, FÍSICO-QUÍMICA E DE COMPOSTOS 

FUNCIONAIS DE ALIMENTOS 

 

 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE COOKIE ENRIQUECIDO COM FARINHA DE 

SOJA 

 

 

Bárbara Reges Feitosa (baby_feitosa11@hotmail.com) 

Isabella Santos Barreto Meneses (isabellabarreto2010@hotmail.com) 

Andressa Kétlen Araújo De Oliveira (andressaketlen@hotmail.com) 

Alexandro Pereira Andrade (alexandro_andrade@hotmail.com) 

Natalie Maria Silveira Ribeiro (natalie@aiba.org.br) 

Volnei Brito De Souza (volnei.souza@ufob.edu.br) 

Marcos Vidal Martins (marcos.martins@ufob.edu.br) 

 

 

 

 

 

Introdução: A soja apresenta-se como um alimento bastante completo, é uma 

excelente fonte proteica, lipídica, além de ser boa fonte de vitaminas e 

minerais. O grão da soja contém aproximadamente 40% de parte proteica, 30% 

de carboidratos sendo parte de polissacarídeos solúveis, especialmente a 

pectina. Ainda apresenta componentes fitoquímicos, como as isoflavonas, as 

saponinas, os fitoesteróis, os ácidos fenólicos e as lectinas. Assim, o 

desenvolvimento de produtos derivados da soja se justifica pelo seu potencial 

nutritivo. Objetivo: Realizar análise físico-química de biscoito tipo cookie 

enriquecido com farinha de soja na sua formulação. Métodos: O 

processamento do cookie foi realizado no Laboratório de Alimentos da 



Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB). As análises físico-químicas 

foram realizadas nos laboratórios da UNEB campus IX e IFBA campus 

Barreiras/BA. A caracterização química foi determinada pelos seguintes 

procedimentos: atividade de água em analisador automático, umidade em 

estufa a 105 °C, cinzas por incineração a 550 °C, lipídios pelo método de 

extração por solvente (Método de Soxleht), a quantidade de nitrogênio foi 

determinada pelo método de Kjeldahl, sendo transformado em proteína bruta 

pelo fator 6,25, de acordo com as normas do Instituto Adolfo Lutz. Para a 

determinação de fibra utilizou-se o método de Fibra Detergente Ácida (FDA) 

com amostra desengordurada utilizando o método proveniente da Association 

of Official Analytical Chemists (AOAC).  O teor de carboidratos foi determinado 

por cálculo de diferença. As análises foram realizadas em triplicatas 

verdadeiras bem como os reagentes empregados nas análises eram de grau 

analítico. Resultados: As análises físico-químicas resultaram em atividade de 

água (0,25) e os seguintes nutrientes expressos em percentuais: umidade 

(5,63±0,33), cinzas (3,57±0,47), proteínas (21,17±1,09), lipídeos (25,62±1,28), 

carboidratos (49,64) e fibras (6,7±0,6). Conclusão: Pode-se concluir que o 

produto apresenta importantes atributos nutricionais, tornando-se uma boa 

alternativa para indivíduos que buscam alimentos hiperproteicos, com menores 

teores de carboidratos e elevado teor de fibras, além de bom tempo de 

prateleira. 
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No Brasil o cultivo da palmeira Bactris gasipaes Kunth, comumente conhecida 

como Pupunha, para produção do palmito vem sendo estimulado desde a 

década de 70 e se disseminou para várias regiões do Brasil. Porém, a 

agroindústria traz consigo o problema da geração de resíduos. O 

processamento do palmito gera cerca de 13 kg de resíduos orgânicos, como 

estipes, folhas e bainhas e, em média, 400g de palmito comercial a cada planta 

de palmito colhida. Os resíduos obtidos muitas vezes permanecem no local da 

colheita ou do processamento sem nenhuma finalidade prática. O coração do 

palmito configura-se em um desses resíduos, caracterizado por apresentar-se 

como a parte mais firme da planta e, por isso, não é utilizado para 

comercialização. O trabalho objetivou a elaboração de farinha proveniente do 

coração do palmito, sua avaliação físico-química, microbiológica e do potencial 

antioxidante. Os resíduos do palmito foram adquiridos de uma agroindústria de 



Minas Gerais. Parte das amostras foi separada de maneira a se utilizar a 

amostra in natura e outra parte foi destinada a elaboração das farinhas, 

submetida ao processo de secagem em estufa com circulação de ar a 60ºC por 

24 horas e a 80ºC por 12 horas. As amostras foram submetidas às análises 

físico-químicas de composição proximal, análise de fenólicos totais e atividade 

antioxidante, cor e atividade de água e análise microbiológica. A amostra in 

natura só não foi avaliada nas análises de composição proximal e 

microbiológica. Na análise de composição proximal houve diferença apenas 

para umidade e valor calórico, a farinha obtida à 60ºC apresentou maior 

umidade (16%) e valor calórico de 241kcal, enquanto a submetida à 80ºC 

apresentou 13% e maior valor calórico, 273 kcal. Foram encontrados, em 

média, 33% de fibra alimentar nas farinhas. Encontrou-se diferença entre os 

tratamentos para atividade de água, sendo a amostra a 60ºC que apresentou 

maior atividade. Para análise de cor, a amostra seca a 80oC apresentou maior 

luminosidade. Para a variável cromaticidade a amostra seca a 60oC 

apresentou-se com coloração mais intensa. A amostra in natura foi a que 

apresentou maior ºh, estando a amostra mais próxima da cor amarelo 

esverdeado. A amostra seca a 80oC apresentou coloração entre o amarelo e o 

amarelo esverdeado e a amostra a 60oC apresentou menor ºh, apresentando 

coloração mais próxima ao amarelo laranja, laranja. A amostra seca a 60oC 

apresentou maior teor de fenólicos. Para DPPH, a amostra úmida apresentou 

maior EC50, seguida da amostra de 80oC e da amostra de 60oC. As amostras 

com menores valores para o parâmetro avaliado, no caso a farinha submetida 

ao tratamento de 60ºC, são as que apresentam um melhor potencial 

antioxidante. As farinhas se encontram dentro dos padrões microbiológicos 

para coliformes termotolerantes. Com relação ao aspecto microbiológico, a 

farinha submetida à 80ºC apresentou melhor resultado. A farinha obtida do 

resíduo do palmito, portanto, é uma opção viável e boa para consumo devido 

ao considerável teor de fibras e reduzido valor calórico. A atividade antioxidante 

nas amostras não é elevada. 
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Introdução: O Nephelium lappaceum L. é um fruto tropical de origem asiática, 

popularmente conhecido como rambutan, pertencente à família Sapindaceae, 

do qual o Brasil se tornou produtor recentemente, e devido ao sabor exótico 

tem sido bastante apreciado por seus consumidores. Contudo, não existem 

trabalhos que evidenciem a composição centesimal e atividade antioxidante 

dos frutos produzidos nacionalmente. 

Objetivo: Caracterizar físico-quimicamente, quantificar os compostos bioativos 

e avaliar atividade antioxidante da polpa do rambutan em distintos métodos in 

vitro. 

Métodos: Os frutos foram adquiridos no mercado municipal de Aracaju, 

higienizados e armazenados para posteriores análises. Para caracterização 



físico-química foram realizadas análises de umidade, sólidos totais, cinzas, pH 

e vitamina C (IAL, 1985; AOC,1990) em amostras da polpa da fruta in natura. 

Os extratos aquoso (EAPR) e etanólico (EEPR) foram obtidos a partir da polpa 

liofilizada, a qual foi submetida a agitação magnética por 24hs e a partir destes, 

realizada a quantificação do teor dos compostos fenólicos e flavonoides totais 

utilizando reagentes Folin-Ciolcateau e Cloreto de Alumínio, respectivamente. 

A determinação da atividade antioxidante foi avaliada pela varredura dos 

radicais orgânicos: 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH), 2,2'-azino-bis (3-

ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) e óxido nítrico (NO) e poder de 

redução do íon ferro (FRAP-Ferric Reducing Antioxidant Power). Os resultados 

foram expressos em média ± desvio padrão e para análise estatística: ANOVA, 

seguida do teste Tukey e teste t de Student (p<0,05). 

Resultados: A polpa do rambutan apresentou aproximadamente 81% de 

umidade, 0,28% de teor de cinzas, 16,7 º Brix de sólidos solúveis totais, 54,2 

mg de vitamina C em 100g da polpa fresca, e pH 3,54. Referente ao conteúdo 

de fenólicos e flavonóides totais, o EAPR e EEPR demonstraram um teor de 

43,06 e 88,49 µg equivalentes de ácido gálico/mg de extrato e 23,15 e 158,13 

µg equivalentes de catequina/mg de extrato respectivamente. Para a 

capacidade antioxidante, as doses dos extratos (1000 µg) evidenciaram 

capacidade de varredura de até 30% do radical DPPH, 13% do ABTS, 55% do 

NO e cerca de 289,7 mg de sulfato ferroso produzido para EAPR. Quando 

comparado ao EAPR, o EEPR apresentou percentuais de varredura mais 

expressivos  de 40%, 14,8% e 63% para respectivos radicais avaliados, 

enquanto foi capaz de produzir cerca de 86,3 mg de sulfato ferroso. 

Conclusão: Os extratos da polpa do rambutan demonstraram atividade 

antioxidante por meio da varredura de radicais orgânicos e capacidade 

redutora do ferro, sendo esta supostamente relacionada ao contéudo de 

compostos bioativos encontrados, considerando assim o consumo da polpa do 

rambutan como uma alternativa que oferte parte dos compostos bioativos 

integrantes de uma dieta que vise a atenuação do estresse oxidativo. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - CIÊNCIA DE ALIMENTOS - 

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA, FÍSICO-QUÍMICA E DE COMPOSTOS 

FUNCIONAIS DE ALIMENTOS 

 

 

ANÁLISES TECNOLÓGICAS E DE CAROTENOIDES DE COOKIES 

ELABORADOS COM FARINHA DE MAMÃO 

 

 

Letícia Marins Gomes (leticia.marinsgomes@hotmail.com) 

Liliane Sipriano De Oliveira (lilianesiprianooliveira@hotmail.com) 

Emanuelly Hoffman Zanotti Peixoto (emanuelly.zanotti@hotmail.com) 

Sérgio Henriques Saraiva (sergiohsaraiva@gmail.com) 

Antonio M. Maradini Filho (antoniomaradinifilho@yahoo.com) 

Manoela Cassa Libardi (manoelalibardi@gmail.com) 

Juliana Pimenta Bertuloso (juliana.pimentab@hotmail.com) 

Daniela Da Silva Oliveira (dani_ufv@yahoo.com.br) 

 

 

 

 

 

O mamão é uma fruta tropical, muito produzida no Brasil, e considerada fonte 

de compostos antioxidantes como os carotenoides e vitamina C. A elaboração 

da farinha de mamão pode ser considerada uma alternativa para reduzir a 

perda da fruta e utilizar os excessos da produção. A utilização da farinha de 

mamão para a elaboração de cookies pode contribuir para enriquecer a 

preparação com carotenoides provitamina A, agregando valor nutricional e 

econômico aos cookies, e pode ser utilizado como uma estratégia para 

combater deficiências nutricionais como a Deficiência de Vitamina A (DVA). 

Desta forma, o objetivo do presente estudo foi elaborar cookies utilizando a 



farinha de mamão e avaliar as características tecnológicas e o teor de 

carotenoides dos produtos obtidos. Elaborou-se três formulações de cookies: 

Controle – sem adição de farinha de mamão (F0); 30% de farinha de mamão 

(F1); e 40% de farinha de mamão (F2). Foram feitas análises tecnológicas dos 

cookies, sendo elas: massa, volume, textura, espessura, diâmetro, densidade e 

cor. A concentração de carotenoides nos cookies foi avaliada por meio da 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Foram observadas diferenças 

significativas (p<0,05) entre os tratamentos para os parâmetros cor, massa, 

volume, diâmetro e textura, sendo o cookie 40% (F2) de maior massa, volume 

e diâmetro em relação aos demais tratamentos. A cor dos cookies adicionados 

de farinha de mamão foram mais escuros e tendendo para o vermelho quando 

comparados ao controle. A textura dos cookies contendo a farinha de mamão 

apresentou fraturabilidade e maciez mais elevadas e menor dureza e 

pegajosidade em relação ao cookie controle, em função da maior concentração 

de açúcar presente na farinha de mamão. A concentração de carotenoides foi 

estatisticamente superior (p<0,05) no cookie 40% (ß-criptoxantina: 3,52 mg/100 

g; ß-caroteno: 0,11 mg/100 g) valor) em relação ao cookie 30% (ß-

criptoxantina: 3,16 mg/100 g; ß-caroteno: 0,073 mg/100 g), sendo a 

concentração de ß-criptoxantina superior em ambos os cookies avaliados 

quando comparado ao ß-caroteno. No cookie controle não foram identificados 

carotenoides. Utilizando o fator de conversão para ß-caroteno e ß-criptoxantina 

recomendado pelo Institute of Medicine, pode-se calcular o valor de vitamina A 

dos cookies adicionados de farinha de mamão. A porção de 4 unidades (33,2g) 

de cookies 30 % pode fornecer cerca de 138,08 µg Equivalente de Atividade de 

Retinol (EAR), que correspondem a 10,18 % da recomendação de vitamina A 

para crianças com idade entre 4 e 6 anos (450 µg EAR). Para o cookie 40%, 

uma porção de 4 unidades (72 g) pode fornecer cerca de 155,41 µg EAR, que 

correspondem a 24,86% da recomendação de vitamina A para crianças de 4 a 

6 anos (450 µg EAR). Conclui-se que os cookies elaborados com farinha de 

mamão apresentaram características tecnológicas que podem favorecer a sua 

qualidade e aceitabilidade pelos consumidores, e que o cookie adicionado de 

40% de farinha de mamão pode contribuindo para atender as recomendações 

de ingestão de vitamina A em crianças com idade entre 4 e 6 anos. 
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"Eugenia dysenterica Dc." é um fruto nativo do cerrado pertencente à família 

Myrtaceae. A árvore é de porte médio e frutifica entre outubro e dezembro. No 

Brasil o fruto é conhecido popularmente como cagaita, sendo consumido in 

natura e sob as formas de geleias, licores, sorvetes e sucos. Os frutos 

apresentam coloração amarelo claro, formato globoso e sementes com formato 

de elipse e achatadas. São caracterizados como frutos suculentos, sabor 

agradável e levemente ácido. Apresentam propriedades laxativa, anti-

inflamatória e analgésica, além de baixo valor calórico, elevado teor de 

umidade e acidez. Convém destacar que a cagaita possui elevados teores de 

vitamina C, ß-caroteno e compostos fenólicos, o que confere potencial 



antioxidante. Compostos antioxidantes agem na prevenção do estresse 

oxidativo causados por radicais livres e na redução dos riscos de doenças 

crônicas não transmissíveis. A determinação de compostos antioxidantes é 

difícil, pois diversos fatores interferem na eficiência de sua extração, levando a 

perda de compostos ativos. Para a otimização dos resultados do processo de 

extração de antioxidantes, a metodologia de análise por superfície de resposta 

é utilizada, pois leva em consideração a combinação de variantes. Diante 

disso, o presente estudo teve como objetivo otimizar o processo de extração de 

compostos antioxidantes da cagaita avaliando o efeito das variáveis 

concentração do solvente metanol (20%,40%, 60%, 80% e 100%), tempo de 

agitação (5, 10, 15, 20 e 25 minutos), intervalo de extração (0, 30, 60, 90 e 120 

minutos) e velocidade de agitação (1.000, 2.000, 3.000, 4.000 e 5.000 rpm) 

utilizando delineamento estatístico de Composição Central. Os frutos foram 

adquiridos na área rural do município de Palmas, Tocantins. Após a coleta, os 

frutos foram direcionados ao Laboratório de Tecnologia de Alimentos da 

Universidade Federal do Tocantins, onde foram selecionados, higienizados, 

quarteados, acondicionados e armazenados a -18ºC para condução das 

análises. O preparo do extrato consistiu na pesagem de 1,0 grama da amostra 

de cagaita triturada com 20 ml de metanol nas diferentes concentrações. Em 

seguida permaneceram em repouso e foram agitados pelo tempo determinado 

no delineamento estatístico. Finalizado o tempo de repouso e de extração o 

sobrenadante foi acondicionado para a determinação da atividade antioxidante 

(AA) utilizando o radical DPPH. Para análise estatística utilizou-se o programa 

Statistica 8.0, considerando o percentual de sequestro de radical livre como 

resposta das variáveis em estudo, a 95% de confiança. O planejamento 

experimental realizado com quatro variáveis se mostrou um importante método 

para otimizar e construir modelos preditivos da faixa ideal de concentração do 

solvente, tempo de extração e rotação para determinação da atividade AA da 

cagaita, que demonstrou ser um fruto com apreciável potencial antioxidante. Os 

resultados indicam que a máxima AA foi atingida com a utilização de 

aproximadamente 60 minutos de intervalo de extração, 80% de concentração 

do solvente metanol e velocidade de rotação de 3.000 rpm. Aprofundar os 

conhecimentos a cerca deste fruto gera o fortalecimento do consumo de frutas 

regionais. A cagaita possui características químicas, sensoriais e nutricionais 

únicas, com grande potencial de exploração pela agroindústria e a área de 

tecnologia de alimentos. 
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Por ser uma bebida atrativa com sabor e aroma característico novos 

desenvolvimentos no processamento de cafés têm evoluído e emergido no 

decorrer dos anos. Visto que a aceleração do ritmo urbano é  crescente, a 

procura dos consumidores por alimentos de fácil preparo, rápidos e nutritivos 

tem aumentado e com essas mudanças nos hábitos alimentares, as indústrias 

alimentícias na tentativa de acompanhar estes avanços tem observado a 

necessidade em buscar novas tecnológicas de preparo e aprimoramento do 

café para torna-lo uma bebida prática e rápida, o que favoreceu então a 

produção e consumo dos cafés solúveis. O Decreto n° 986/1978 que dispõe 

sobre os Padrões de Identidade e Qualidade de Alimentos e Bebidas, em seu 

Art. 64 define café solúvel, como o produto resultante da desidratação do 

extrato aquoso de café torrado e moído. Com isso o propósito deste trabalho foi 

analisar e avaliar a cor instrumental de cinco diferentes marcas de cafés 

solúveis comercializados na cidade de Diamantina, e um comparativo entre 



elas. Os cafés solúveis utilizados foram adquiridos em supermercados da 

cidade de Diamantina, Minas Gerais. As analises ocorreram nos laboratórios de 

Matérias Primas Alimentares do curso de Engenharia de Alimentos, na 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Foram 

analisadas cinco marcas diferentes de cafés solúveis comerciais (A, B, C, D e 

E). A avaliação da cor instrumental foi determinada por meio do colorímetro 

Konica Minolta modelo CR-400, no sistema CIELAB, em que foram avaliados 

os parâmetros L*, a*, b*, C* e h*, responsáveis pela luminosidade, teor de 

vermelho, amarelo, saturação e tonalidade, respectivamente. Os dados das 

análises foram avaliados pela análise de variância e teste de média utilizando o 

programa Statistica® 8.0, com significância ao nível de 5% de probabilidade. 

Com relação ao teor de luminosidade as amostras não apresentaram alta 

luminosidade, sendo que as marcas A e C não diferiram significativamente, 

enquanto que a amostra E foi a amostra que apresentou maior intensidade de 

luminosidade. Em relação ao parâmetro a* (cromaticidade verde/vermelho), as 

amostras A, B, C e E não apresentaram diferença significativa entre elas, 

sendo que todas se aproximaram da coloração vermelho amarronzada, em 

contrapartida o parâmetro b* (cromaticidade azul/amarelo) diferiu 

significativamente entre todas as amostras, mesmo que todas as marcas se 

aproximaram da coloração amarelada amarronzada. Com relação aos valores 

do índice de saturação e ângulo tonalidade estes são influenciados pelo 

comportamento de índices de vermelho e amarelo, como no presente 

experimento não houve alteração significativa do índice de vermelho, o 

comportamento do índice de saturação foi semelhante ao índice de amarelo. 

Diante dos resultados obtidos em relação a todos os parâmetros avaliados as 

marcas analisadas A e C não apresentaram diferença significativas entre elas, 

demonstrando um padrão entre essas marcas, em contra partida as outras 

marcas todas apresentaram grande disparidade com relação a todos os 

parâmetros. Portanto, uma vez que a legislação que classifica o café solúvel é 

antiga e atualmente não há padronização com relação a produção do café 

solúvel, isso acaba justificando está diversidade entre as amostras analisadas. 
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Os carotenoides são um conjunto de pigmentos naturais responsáveis pela 

coloração amarelada, avermelhada e alaranjada das frutas e hortaliças. Além 

da atividade provitamina A, os carotenoides possuem atividade antioxidante, ou 

seja, são capazes de atuar como neutralizadores de radicais livres e de outras 

espécies reativas de oxigênio. No entanto, apresentam alta instabilidade à 

exposição ao oxigênio, luz, calor e algumas enzimas, sendo necessária que 

estas condições sejam evitadas ou controladas para que o mesmo seja 

preservado nos vegetais fontes. O presente estudo objetivou avaliar a 

estabilidade de carotenoides da farinha de mamão em condições de tempo e 

temperatura de armazenamento compatíveis para se utilizar comercialmente. 

Foram produzidas farinhas a partir do mamão Formosa no estádio 3 de 

maturação, por meio de secagem e moagem da polpa. As farinhas foram 



armazenadas em quatro temperaturas (-10, 4, 25 e 35ºC) e sete tempos (0, 30, 

60, 90, 120, 150 e 180 dias), onde foram realizadas análises de carotenoides. 

A extração de carotenoides ocorreu por meio da trituração das farinhas com 

acetona e transferência para éter de petróleo. As análises foram realizadas por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Realizou-se análise de 

regressão (alfa= 5%) para avaliar a relação entre as concentrações de 

carotenoides ao longo dos tempos e temperaturas de armazenamento. Foram 

identificados ß-caroteno e ß-criptoxantina com boa resolução em todos os 

tempos e temperaturas de armazenamento analisados. No tempo zero, a 

farinha apresentou concentração de ß-caroteno igual a 3,98 ± 0,27 mg/100g e 

ß-criptoxantina de 231,86 ± 25,30 mg/100g. Os valores de ß-criptoxantina 

variaram ao longo do tempo de armazenamento entre 25,41 a 231,86 mg/100g 

e ß-caroteno entre 0,082 a 3,98 mg/100g. Nos resultados da cinética térmica, 

as concentrações dos compostos avaliados diminuíram com o tempo de 

armazenamento e em todas as temperaturas avaliadas. Para o modelo de 

Arrhenius e determinação de tempo de meia vida, observou-se que a redução 

da ß-criptoxantina nas amostras ocorreu de maneira mais lenta, seguida do ß-

caroteno. O aumento da temperatura de armazenamento causou a elevação da 

velocidade da degradação dos compostos em questão e, consequentemente, 

um decaimento do tempo de meia vida dos mesmos, principalmente em 

relação ao ß-caroteno. Além disso, observou-se alterações sensoriais nas 

farinhas, sendo que àquelas submetidas às temperaturas mais baixas (-10 e 

4ºC) mantiveram-se com aroma agradável, coloração alaranjada e textura 

características do produto, semelhante as características da farinha de mamão 

logo após o processo de obtenção. Já as submetidas às temperaturas mais 

elevadas (25 e 35ºC), principalmente a temperatura de 35ºC, apresentaram 

escurecimento, aroma pronunciado não característico do produto e aspecto 

úmido, com formação de grumos. Para que a farinha de mamão mantenha os 

seus carotenoides preservados, assim como os aspectos sensoriais, sugere-se 

o armazenamento à baixas temperaturas (-10 e 4ºC) e por período inferior a 90 

dias. 
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O ácido ascórbico presente em frutas e hortaliças, é considerado o principal 

antioxidante hidrossolúvel do organismo, desempenhando importante papel no 

desenvolvimento e regeneração dos músculos, possui forte capacidade em 

remover radicais superóxido e hidroxil, reduz radicais tocoferóis de volta para 

sua forma ativa nas membranas celulares, atua na formação do colágeno, 

produção de hormônios e no metabolismo em geral. No entanto, apresenta alta 

instabilidade à exposição ao oxigênio, luz, calor, alcalinidade, catalisadores 

metálicos, danos físicos e baixa umidade relativa, sendo necessária que estas 

condições sejam evitadas ou controladas para que o mesmo seja preservado 

nos vegetais fontes. O presente estudo objetivou avaliar a estabilidade do ácido 

ascórbico presente na farinha de mamão em condições de tempo e 

temperatura de armazenamento compatíveis para se utilizar comercialmente. 



Foram produzidas farinhas a partir do mamão Formosa no estádio 3 de 

maturação, por meio de secagem e moagem da polpa. As farinhas foram 

armazenadas em quatro temperaturas (-10, 4, 25 e 35 ºC) e sete tempos (0, 

30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias), onde foram realizadas análises de ácido 

ascórbico. A extração de ácido ascórbico foi por meio da maceração das 

farinhas com solução ácida, e análise por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE). Realizou-se análise de regressão (alfa= 5%) para avaliar a 

relação entre as concentrações de ácido ascórbico ao longo dos tempos e 

temperaturas de armazenamento. O ácido ascórbico foi identificado com boa 

resolução em todos os tempos e temperaturas de armazenamento analisados. 

No tempo zero, imediatamente após a produção da farinha de mamão, a 

mesma apresentou concentração de ácido ascórbico de 47,90 ± 1,32 mg/100g, 

no entanto, o ácido ascórbico obteve uma variação ao longo do tempo de 

armazenamento com concentrações entre 2,79 a 47,9 mg/100g. No resultado 

da cinética térmica, ocorreu redução da concentração de ácido ascórbico ao 

longo do tempo de armazenamento, principalmente nas temperaturas de 25°C 

e 35° C. A partir da determinação de tempo de meia vida, observou-se que o 

aumento da temperatura de armazenamento causou a elevação da velocidade 

da degradação do ácido ascórbico e, consequentemente, um decaimento do 

tempo de meia vida do mesmo. Além disso, ocorreram alterações sensoriais 

nas farinhas, sendo que àquelas submetidas às temperaturas mais baixas (-10 

e 4ºC) mantiveram-se com aroma agradável, coloração alaranjada e textura 

características do produto, semelhante as características da farinha de mamão 

logo após o processo de obtenção. Já as submetidas às temperaturas mais 

elevadas (25 e 35ºC), principalmente a temperatura de 35ºC, apresentaram 

escurecimento, aroma pronunciado não característico do produto e aspecto 

úmido, com formação de grumos. Para que a farinha de mamão mantenha as 

concentrações de ácido ascórbico preservadas, assim como os aspectos 

sensoriais, sugere-se o armazenamento à baixas temperaturas (-10 e 4ºC) e 

por período inferior a 90 dias. 
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Introdução: Vegetariano é aquele que exclui de sua alimentação todos os tipos 

de carne, aves e peixes e seus derivados, podendo ou não utilizar laticínios ou 

ovos. Apesar da alimentação vegetariana proporcionar inúmeros benefícios a 

saúde, é preciso ter atenção com o tipo de alimento escolhido para compor a 

dieta, pois muitos continuam se alimentando de alimentos processados, 

congelados e industrializados, como é o caso dos molhos shoyu e inglês. 

Objetivo: Avaliar a informação nutricional de molhos shoyu e inglês isentos de 

ingredientes de origem animal. Métodos: Foram coletados rótulos e informação 

nutricional de produtos do tipo molho shoyu e molho inglês comercializados no 

Brasil, em fevereiro de 2019. A coleta de dados foi realizada em três 

supermercados localizados no município do Rio de Janeiro. Os critérios para a 

seleção dos produtos foram a disponibilidade desses alimentos nos 



estabelecimentos e a ausência de produtos de origem animal em sua 

composição. A análise da composição nutricional foi feita para 100 gramas de 

produto. Foi calculada a variação de energia (kcal), proteínas (g), gorduras 

totais (g) e sódio (mg) nas diferentes marcas dos diferentes produtos. Foram 

analisadas 8 amostras de 7 diferentes marcas de molho shoyu e 6 amostras de 

diferentes marcas do produto tipo molho inglês. Resultados: Os ingredientes 

que compõem os produtos de forma geral não divergem muito. O valor 

energético e de carboidratos foram diretamente influenciados pela adição de 

açúcar no produto, variando de 0 kcal a 4 kcal nas marcas de shoyu que não o 

continham, e de 45,3 kcal a 75 kcal nas que continham. E o carboidrato variou 

de 0g a 3g nos sem açúcar e de 8,6g a 14,1g nos que tiveram o açúcar 

adicionado. As fibras e gorduras não estavam presentes em quantidades 

significativas, sendo observada composição semelhante em todas as amostras 

analisadas. Nos produtos tipo molho shoyu, houve uma grande variação 

percentual no teor proteico, principalmente devido ao elevado teor de proteína 

hidrolisada de soja em uma das marcas. Nos dois produtos, o nutriente que 

mais se destacou foi o sódio, presente em maior quantidade no molho shoyu 

quando comparado ao molho inglês. Nas amostras de shoyu analisadas, o teor 

de sódio variou de 303,3mg a 616,0mg em 10ml, e nas de molho inglês, de 

26,6mg a 348,0mg. Conclusão: Sabe-se que o atual padrão alimentar da 

população mundial se caracteriza por um consumo cada vez maior de sódio, e 

seu excesso na alimentação está relacionado ao aumento da pressão arterial, 

fator de risco para doenças cardiovasculares. Portanto, o consumo frequente 

desses molhos pode contribuir para que o limite máximo recomendado de 

ingestão de sódio seja excedido. 
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A fruta-do-lobo (Solanum lycocarpum St. Hill) é uma fruta nativa brasileira 

comumente utilizada na medicina popular como agente hipoglicemiante. Essa 

propriedade é atribuída ao seu teor de amido resistente. Estudos mostram que 

o amido resistente aumenta o crescimento de Bifidobacterium e Lactobacillus 

no intestino, promovendo o desenvolvimento de uma microbiota saudável 

devido à produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), como acetato, 

propionato e butirato. O objetivo deste estudo foi investigar a potencial 

atividade prebiótica do amido da fruta-do-lobo (AFL). AFL apresentou cerca de 

30 % de amido resistente. Inicialmente, foi realizado um screening utilizando-se 



cinco cepas probióticas: L. acidophilus (LA3 e LA5), L. casei (LC01) e B. 

animalis (BB12) e B. lactis (BLC1) e quatro diferentes concentrações de AFL 

(0,5 a 2 %) como fonte de carbono. Cada meio foi inoculado com as cinco 

cepas probióticas acima mencionadas considerando a densidade ótica inicial 

de 0,6 e, posteriormente, foram incubados durante 48 h a 37 °C, sendo 

monitorada a absorbância (655 nm) a cada 30 minutos. Taxas de crescimento 

específicas e crescimento máximo foram avaliados, a fim de comparar os 

resultados obtidos. A potencial atividade prebiótica do AFL foi determinada por 

meio de curvas de crescimento, além da avaliação da atividade metabólica 

(produção de AGCC e redução do pH). A melhor concentração de amido (2 %), 

bem como três cepas probióticas foram selecionadas (BLC1, LA5 e LC01), de 

acordo com as maiores taxas de crescimento observadas. Como controle 

foram utilizados MRS com fonte de carbono convencional, MRS com 2% de 

lactose (w/v) e MRS com 2% de FOS (w/v), reconhecido como prebiótico, com 

o qual foi comparada a atividade prebiótica do AFL. Apesar de o crescimento 

bacteriano ter sido menor quando utilizado o AFL, pode-se observar que os 

micro-organismos conseguiram utilizar essa fonte de carbono para seu 

desenvolvimento. A população máxima atingida quando o AFL foi utilizado foi 

de 11 log10 e não foram observadas diferenças nas populações em relação às 

demais fontes de carbono. Também não foram observadas diferenças 

significativas (p < 0,05) para os valores de pH. Independente da fonte de 

carbono ou micro-organismo avaliado, houve redução dos valores de pH de 

5,86 – 6,05 (T0h) a 3,50 – 5,08 (T48h). O AFL também promoveu a produção 

de AGCC e, para o butirato, não houve diferença significativa (p < 0,05) entre o 

FOS e AFL para as três cepas avaliadas. Esses dados sugerem uma potencial 

atividade prebiótica do AFL, que pode ser o mecanismo envolvido na redução 

da glicemia promovida pela ingestão desse amido. 
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Durante os últimos anos, a evidência dos benefícios à saúde e a importante 

contribuição do café para a ingestão de antioxidantes dietéticos ajudou a 

aumentar o consumo dessa bebida. O Brasil se destaca como maior produtor e 

exportador mundial de café, e o segundo maior mercado consumidor desse 

produto. As cidades de Ervália e Araponga no Estado de Minas Gerais é uma 

região produtora e beneficiadora de cafés, muitos desses considerados de alto 

padrão de sabor e qualidade. Porém, não existem pesquisas realizadas com os 

cafés produzidos nesses locais, e, diante disso, objetivou-se nesse estudo, 

avaliar a qualidade da bebida de 11 marcas de café torrado e moído de 

diferentes beneficiadores da microrregião de Araponga e Ervália. Foram 

realizadas medidas de fenólicos totais, atividade antioxidante in vitro e índice 

de escurecimento (IE) nos extratos dos cafés. O teor de fenólicos totais foi 

avaliado pelo método de Folin-Ciocalteu e a capacidade antioxidante 



determinada pelos métodos ABTS, FRAP e DPPH. Também foram avaliadas 

as coordenadas de cor L* e H* dos pós de café, visando à caracterização dos 

mesmos. Os teores de fenólicos totais variaram de 2,65 a 4,12 mg AGE por mL 

da bebida. A capacidade sequestrante de radicais livres pelo método ABTS 

variou de 11,12 a 15,70 µmol de Trolox/mL da bebida. Os valores do potencial 

de redução do ferro (FRAP) variaram de 24,37 a 42,55 µmol de Trolox/mL da 

bebida. Os resultados da capacidade antioxidante pelo método DPPH, 

variaram de EC50 de 1650,08 a 2700,01 mL de bebida. g-1 de DPPH. O índice 

de escurecimento das bebidas de café variou de 0,572 a 1,094, mostrando que 

o processo de torra empregado pelos beneficiadores é diferente. Os valores de 

L* variaram de 35,4 a 39,8, indicativo de coloração escura e diferentes graus 

de torras para as marcas de pós de café. A tonalidade cromática (H*) das 

amostras de café variou de 40,6 a 49,4. O teor de fenólicos totais para as 

diferentes marcas se correlacionou de forma significativa e positiva com a 

capacidade antioxidante avaliada pelos métodos ABTS e FRAP, mostrando 

que esses compostos conferem propriedades antioxidantes a essas bebidas. 

Também houve correlação significativa e positiva entre o IE das bebidas e os 

valores de capacidade antioxidante pelo método ABTS, sugerindo que o grau 

de torra empregado contribuiu, para a capacidade de eliminação de radicais 

livres do ABTS, muito possivelmente devido ao desenvolvimento de 

melanoidinas. A coordenada de cor L* se correlacionou negativamente, tanto 

com a capacidade antioxidante avaliada pelos métodos ABTS e DPPH quanto 

com o IE, resultado justificado pelo fato de que quanto maior o valor de L*, 

menor é o grau de torra, rendendo pós de café mais claros, e, portanto bebidas 

com baixo potencial quimioprotetor, devido à ausência de compostos 

antioxidantes que se desenvolvem no processo da torrefação. Esses resultados 

indicam que os cafés produzidos na microrregião de Araponga e Ervália podem 

ser consumidos como uma fonte de antioxidante natural, contribuindo para 

evitar o estresse oxidativo e promovendo efeitos positivos para a saúde dos 

consumidores. 
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INTRODUÇÃO 

A Fenilcetonúria (PKU) é considerada um erro inato do metabolismo, de 

herança autossômica recessiva e afeta cerca de uma criança a cada 22.000 

nascidas no Brasil, que resulta em atraso mental grave, caso não seja tratada 

precocemente. É caracterizada pela deficiência da enzima fenilalanina-

hidroxilase, que converte fenilalanina (Phe) em tirosina. Seu tratamento baseia-

se na dieta com baixo teor de Phe, que deve ser iniciado o mais cedo possível 

e permanecer por toda a vida do indivíduo. 



  

OBJETIVOS 

Avaliar a aceitação sensorial de uma receita com substituições de alimentos 

com baixo teor de fenilalanina. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se se um estudo descritivo e para a sua realização foram elaborados dois 

tipos de arroz doce, sendo um preparado com arroz branco, leite integral, leite 

condensado, achocolatado e coco fresco e a outra preparação feita com sagu, 

leite de coco, cacau em pó, açúcar mascavo e coco fresco. 

Posteriormente foi elaborada a Ficha Técnica das duas preparações contendo: 

ingredientes, peso bruto (PB), peso líquido (PL), porção, em gramatura e 

medidas caseiras de cada preparação, modo de preparo, caloria total das 

preparações, rendimento, quantidade e porcentagem de carboidrato, proteína e 

lipídio, porcentagem em relação ao valor energético total da preparação. Para o 

cálculo da composição nutricional, estimada, das duas preparações foi utilizada 

a Tabela de Composição de Alimentos – 4ª edição. 

  

RESULTADOS 

Com a substituição do arroz pelo sagu, além da troca de outros ingredientes, 

houve um aumento da quantidade de carboidratos em 71,7%. Isso se dá pela 

composição do sagu que é à base de mandioca, comumente mais calórico. 

A quantidade de gorduras totais na receita modificada encontra-se muito 

elevada, com 138,5% a mais que a preparação comum, em função da 

utilização do coco e do leite extraído de sua polpa, ambos utilizados na receita. 

No entanto houve a diminuição em 61% de proteínas, fator essencial para os 

fenilcetonúricos que tem restrição alimentar quanto às proteínas. 

A diminuição proposta do valor proteico com a adaptação foi alcançada, visto 

que é indispensável alcançar o aporte de proteínas na dieta de fenilcetonúricos, 

com a utilização de alimentos com baixo teor de fenilalanina (Phe). 

Em relação à análise sensorial, houve melhor aceitabilidade da receita comum 

em relação a com substituição. Apesar disso a receita modificada também 



apresentou uma boa aceitação com valor de 4,1 na avaliação da percepção 

total na escala usada de 1 a 5. 

  

CONCLUSÕES 

Esse trabalho mostra que é possível a elaboração de uma preparação a partir 

de outra, para atender as necessidades de um portador de fenilcetonúria, 

ajudando-o assim a sentir-se mais incluído. A diminuição proposta do valor 

proteico com a adaptação do arroz doce foi alcançada, chegando a 61% a 

menos de proteína. 
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Introdução: É crescente o número de alimentos isentos de glúten nas 

prateleiras dos supermercados e este tipo de alimento tem ganhado muita 

popularidade entre indivíduos não portadores de intolerância ou alergia 

alimentar ao glúten. Este público acredita que está consumindo um alimento 

mais saudável ou que poderá perder peso com a ingestão destes. A indústria 

emprega ingredientes variados para substituir os cereais fonte de glúten na 

formulação de biscoitos isentos de glúten e há escassez de trabalhos que 

investigaram a qualidade nutricional deste tipo de produto. 

Objetivo: Comparar a qualidade nutricional, os ingredientes e o valor comercial 

dos biscoitos sem glúten e dos biscoitos que contém glúten. 

Metodologia: Trata-se de um estudo transversal realizado de setembro a 

novembro de 2018, utilizando 25 rótulos de biscoitos isentos de glúten e 25 

correspondentes que contém glúten, disponíveis no comércio de Barbacena-



MG. Foi realizada comparação das informações nutricionais, ingredientes e 

valor comercial dos dois tipos de biscoitos para uma porção de 30 g. 

Resultados: Não houve diferença estatística entre os valores calóricos, de 

carboidratos, de gorduras totais e saturadas, de fibra alimentar e sódio entre os 

grupos de biscoitos sem glúten e com glúten, mas o valor proteico foi 

estatisticamente menor nos biscoitos sem glúten e o preço foi estatisticamente 

maior nos biscoitos sem glúten. Os ingredientes que mais frequentemente 

substituíram o glúten nos biscoitos foram: farinha de arroz (56% dos biscoitos), 

seguida pelo amido de milho (52%), sendo utilizadas ainda farinha de milho, 

fécula de mandioca, fécula de batata, amido de arroz, farinha de soja e trigo 

sarraceno. O preço dos produtos sem glúten (R$ 3,03 + 1,37) é maior 

comparado aos biscoitos com glúten (R$ 0,61 + 0,39) (p < 0,001). 

Conclusão: Ambos tipos de biscoitos são caracterizados por elevada densidade 

energética, excesso de gorduras, principalmente saturadas, açúcares, sódio e 

baixo teor de fibras, além de possuírem aromatizantes e aditivos alimentares. O 

teor de proteína foi menor para os produtos sem glúten e o custo foi maior para 

este tipo de produto. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - CIÊNCIA DE ALIMENTOS - 

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA, FÍSICO-QUÍMICA E DE COMPOSTOS 

FUNCIONAIS DE ALIMENTOS 

 

 

CAPACIDADE ANTIOXIDANTE E QUANTIFICAÇÃO DE POLIFENÓIS 

TOTAIS PRESENTES NOS FEIJÕES PRETO E AZUKI 

 

 

Josilene Lopes De Oliveira (josileneoliveira.nut@gmail.com) 

Luiz Antônio Alves De Menezes Júnior (alves.luizantonio@gmail.com) 

Jonathas Assis De Oliveira (jonathasavasconcelos@hotmail.com) 

Juliana Márcia Macedo Lopes (julianamml@hotmail.com) 

Alice Helena De Souza Paulino (alicehpaulino@gmail.com) 

Mayara Medeiros De Freitas Carvalho (mayara18@gmail.com) 

Ana Maria Fernandes Viana (Anamaria_viana@gmail.com) 

Joyce Ferreira Da Costa Guerra (Joyce-ferreira@gmail.com) 

Maria Lúcia Pedrosa (ml_pedrosa@gmail.com) 

Marciane Milansky Ferreira (marciane.milansky@fca.unicamp.br) 

 

 

 

 

 

O feijão o feijão, Phaseolus vulgaris, é uma importante fonte de nutrientes, e 

estudos recentes, têm demonstrado inúmeros benefícios do seu consumo, 

como sua atividade antioxidante, devido ao alto teor de polifenóis, o feijão 

(Phaseolus vulgaris) pode ser uma fonte de antioxidantes.  Esta espécie 

apresenta grande variedade de forma, cor e tamanho do grão quando 

comparado a outras espécies de leguminosas, essas diferenças acarretam em 



variações na capacidade antioxidante dos mesmos. Umas das espécies de 

Phaseolus vulgaris mais consumidas no país é o feijão Preto, motivo pelo qual 

ele foi escolhido para essa análise. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi 

comparar a capacidade antioxidante in vitro do feijão Preto com a do feijão 

azuki. Nesse trabalho comparamos a capacidade antioxidante in vitro do feijão 

preto com a do feijão azuki pelo método do DPPH e o conteúdo de polifenóis 

totais foi determinado pelo método Folin-Ciocalteu.  A partir dos resultados, 

observamos que os dois tipos de feijões apresentaram capacidade antioxidante 

e se apresentam como uma importante fonte de antioxidantes. Entretanto o 

feijão brasileiro se destacou em relação ao Azuki. Ele apresentou 87% de 

redução do DPPH na diluição de 10x, enquanto o azuki apresentou 60%. Foi 

realizado também a leitura nas diluições de 20x, 50x e 100x. Além Em todas as 

diluições o feijão preto apresentou percentual de inibição maior do que o azuki.  

Em relação a quantidade de polifenóis, o preto apresentou o valor de 328,10mg 

enquanto o azuki tinha 18,43mg/100g de feijão. Os compostos fenólicos 

presentes nos feijões são conhecidos como importantes fitonutrientes capazes 

de reduzir o risco de diversas patologias. Essa característica é devido a 

capacidade antioxidante concedida por esses compostos.  Nesse trabalho 

confirmamos que os feijões que apresentaram maior quantidade de polifenóis 

totais, também apresentaram maior capacidade antioxidante. Assim é possível 

concluir que o feijão consumido pelos brasileiros, além de fornecer vários 

nutrientes, também possui função de antioxidante exógeno e por isso sua 

ingestão deve ser estimulada. 
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O fruto da oliveira denominado oliva ou azeitona, é comercializada na forma de 

azeite de oliva ou de conserva, sendo ambas fontes calóricas e nutritivas, 

apresentando sabores bastante agradáveis. Ao longo dos anos foi relatado um 

aumento no consumo de azeite de oliva e azeitonas no Brasil, este aumento 

tem relação direta com os benefícios do consumo deste fruto a saúde. 

Ademais, as variedades de azeitonas mais comuns possuem 75% de ácido 

oléico, 10% de ácido palmítico e 9% de ácido linoléico, o que lhe confere 

propriedades nutricionais específicas. Como existem atualmente inúmeras 

cultivares de oliveiras plantadas, oriundas de cruzamentos e seleções de 

materiais cultivados, se faz necessário que estas diversidades sejam 

analisadas, com isso o objetivo deste projeto foi avaliar os cinco tipos 

diferentes de azeitonas introduzidas na Universidade Federal dos Vales do 



Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) com relação as características biométricas e 

a cor objetiva. O experimento foi conduzido no Laboratório de Matérias-Primas 

da UFVJM. Os frutos foram obtidos através de doação do Departamento de 

Agronomia e o experimento consistiu na análise de 20 amostras de cinco tipos 

diferentes de olivas sendo elas Arbequina, Ascolano, Barnea, Grappolo e 

Koroneiki, onde todas as amostras foram colhidas no mesmo dia. Inicialmente 

realizou-se a determinação das características biométricas, através da medição 

do comprimento, largura e peso das amostras. Em seguida, realizou-se a 

análise da cor objetiva com o auxílio de um colorímetro da marca Konica 

Minolta com escala de leitura CIELAB definido por L*, a*, b*. Calculou-se 

também o índice de saturação (C*) e o ângulo de tonalidade (h*). Todos os 

dados obtidos foram avaliados através de análise de variância (ANOVA) e para 

comparação das médias foi realizado o teste de Tukey com nível de 

significância de 5% de probabilidade de erro. Com relação ao comprimento as 

amostras Barnea e Ascolano apresentaram os maiores valores (2,30 cm) e não 

difeririam significativamente entre elas, enquanto que em relação a largura as 

amostras de Arbequina, Barnea e Koroneiki não diferiram significativamente 

entre elas e apresentaram o menor valor (1,43 cm), em contra partida em 

relação ao peso a amostra de Ascolano foi a que apresentou maior valor (4,94 

g), o tamanho do fruto é uma das principais características observadas e, em 

função disso, os frutos maiores são utilizados verdes para "conservas". Com 

relação aos parâmetros analisados da cor objetiva as amostras de Arbequina, 

Koroneiki e Grappolo não apresentaram diferenças significativas entre elas, 

enquanto que a amostra de Ascolano foi a que apresentou maior luminosidade. 

Diante dos resultados obtidos as amostras de Arbequina e Koroneiki foram as 

que apresentaram os menores valores biométricos, enquanto que as olivas de 

Ascolano foram as que apresentaram os valores mais altos, o que corrobora 

com a literatura.  Portanto, ao final das análises foi possível avaliar as 

diferenças e semelhanças entre as oliveiras presentes na UFVJM, e dessa 

forma contribuir com informações relacionadas a verificação da aplicabilidade 

das olivas, se é para produção de conservas ou extração de azeites. 
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A geleia de morango é obtida pela cocção da fruta, polpa ou suco, com açúcar 

e água, podendo ser acrescida de acidulantes e pectina. Geleias, do tipo diet, 

são elaboradas com pectina de baixo teor de metoxilação, capaz de formar gel 

na ausência de açúcar. São encontradas diversas marcas de geleias no 

mercado varejista, sendo um produto de elevada relevância comercial. O 

objetivo do trabalho foi estudar as características físico-química e o potencial 

antioxidante de geleias de morango convencionais e diets. Nove geleias 

comerciais de morango foram analisadas, sendo cinco marcas de geleias diet e 

três marcas convencionais, destas, apenas uma marca possuía amostras diet e 

convencional. É importante destacar que duas gelais convencionais de tipos 

diferentes (premium e comum) foram analisadas de uma mesma marca. Foram 

submetidas às análises de umidade, cinzas totais, (insolúveis e solúveis em 



água, assim como sua alcalinidade), pH, acidez titulável, SST, ratio e potencial 

antioxidante pelo método espectrofotométrico de neutralização do radical 

ABTS. Os resultados foram submetidos à Análise de Variância e teste de 

Tukey com P = 0,05. A umidade variou de 35,1 a 77,7% nas geleias diet, e de 

16,0 a 28,9% nas convencionais, com diferença entre marcas. Percebe-se a 

formação de gel com maior retenção de água nas geleias diets, que não são 

adicionadas de açúcar. Os teores de cinzas variaram de 0,15 a 0,69 g/100 g, 

sendo as diets com teores mais elevados. A geleia diet da marca “D” 

apresentou maiores teores de cinzas totais, insolúveis e solúveis em água, 

além de maior alcalinidade destas, indicativo de que tenha sido elaborada com 

maior proporção de morango (fruta, polpa ou suco), uma vez que este é o 

principal ingrediente fonte de cinzas, que são alcalinas quando provenientes de 

frutas. Todas amostras apresentam pH inferior a 4,0, sendo classificados como 

alimentos muito ácidos, conforme a Organização Pan-Americana da Saúde. A 

acidez titulável, expressa em ácido cítrico, variou de 0,32 a 1,23%, 

possivelmente pelas diferentes proporções de frutas utilizadas, assim como 

pelo emprego de acidificantes e acidulantes. Os sólidos solúveis totais e ratio 

diferiram entre as marcas e foram superiores nas geleias convencionais, o que 

era esperado ao se levar em consideração a presença de açúcares nessas 

geleias. A marca foi o principal fator responsável pelas diferenças encontradas 

no potencial antioxidante, sendo a geleia diet “D” e a convencional, “I” aquelas 

com os maiores valores médios, 3,43 e 3,07 de mM equivalente de Trolox/100 

g da amostra, respectivamente. O estudo permitiu identificar diferenças nos 

parâmetros físicos, químicos e potência antioxidante entre geleias de morango 

diet, convencionais e entre marcas disponíveis no mercado varejista, inferir 

aquela que utilizou maior proporção de frutas em relação ao demais 

ingredientes. A legislação atual para geleias (ANVISA - RDC 272/2005) é 

pouco específica e rigorosa quanto aos parâmetros físicos e químicos 

definidos, possibilitando assim, muitas variações no processamento 

tecnológico, assim como nos ingredientes utilizados, o que dificulta o controle e 

monitoramento baseado em um padrão de qualidade desses parâmetros. 
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A acerola é uma fruta delicada, com tecido protetor muito fino que amadurece 

rapidamente. A fruta é originária de duas espécies, Malpiglia punincifolia e 

Malpiglia glabra. Fonte de ácido ascórbico, carotenoides, flavonoides e 

compostos fenólicos, a fruta se destaca como alimento funcional. Atualmente, 

há grande demanda por elaboração de produtos alimentícios com vantagens 

nutricionais, funcionais e uso de tecnológicas sustentáveis. Dessa forma, o 

presente estudo teve por objetivo caracterizar alguns parâmetros físicos e 

químicos, além do potencial antioxidante e teores de compostos fenólicos e 

flavonoides de semente e polpa de acerola, a fim de subsidiar futuras 

pesquisas de aproveitamento integral da fruta na elaboração de produtos 

alimentícios. Aproximadamente, 4 kg de acerolas colhidas de árvores distintas 

no estádio de maturidade fisiológica foram higienizadas em água corrente e 

congeladas. As frutas congeladas foram despolpadas manualmente, sendo 

suas sementes separadas e lavadas em água corrente para remoção de 

resíduos da polpa. Ambas as partes da acerola foram liquidificadas com água a 

30% (p/v) na mesma potência, mas em diferentes tempos (10, 30 e 50 



segundos). As determinações de pH, acidez titulável, fenólicos totais, 

flavonoides e potencial antioxidante por métodos espectrofotométricos foram 

realizadas em triplicata. Os resultados foram submetidos à Análise de 

Variância, seguida do Teste de Tukey com P = 0,05 e Correlação de Pearson 

com P = 0,001. As sementes apresentaram valores médios superiores de pH 

(4,37±0,12) quando comparado aos das polpas (3,47±0,01). A acides titulável, 

expressa em % de ácido cítrico, foi significativamente superior nos extratos 

aquosos das polpas (0,33±0,01%), quando comparados aos das sementes 

(0,08±0,01%). De modo geral, houve tendência ao aumento na acidez titulável 

com o aumento do tempo de liquidificação para ambas as partes da fruta. Os 

teores médios de compostos fenólicos variaram no extrato aquoso da semente 

de 26,06±1,18 a 44,12±1,73 mg ácido gálico/100 mL, com diferença 

significativa apenas entre os liquidificados durante 10 segundos dos 

liquidificados por 50 segundos, estes com os maiores teores; e de 148,49±3,64 

a 159,84±9,81 mg de ácido gálico/100 mL nos extratos da polpa, sem diferença 

entre os diferentes tempos de liquidificação. Os teores de flavonoides nos 

extratos das sementes, aumentaram significativamente de acordo com o 

aumento do tempo de liquidificação, sendo a maior média equivalente a 

49,45±1,43 mg de catequina/100 mL no extrato liquidificado a 50 segundos, a 

mesma tendência foi observada nas polpas da fruta, cuja maior média foi de 

24,30±1,31 mg de catequina/100 mL dos extratos liquidificados por 50 s. O 

potencial antioxidante variou de 0,12±0,01 a 0,18±0,01 e 3,44±0,12 a 

3,57±0,40 mmol de trolox/100 mL dos extratos de sementes e de polpa, 

respectivamente, sem diferença para os diferentes tempos de liquidificação. 

Para as sementes, pode-se perceber correlação muito forte e positiva dos 

flavonoides com os fenólicos e também com o potencial antioxidante, e 

correlação forte e positiva entre fenólicos e o potencial antioxidante. A semente 

de acerola apresenta parâmetros físico-químicos diferenciados da polpa e os 

extratos obtidos com 50 s de trituração, obtiveram os maiores teores de 

flavonoides, mesmo quando comparado ao extrato da polpa da fruta. 
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Introdução: A Curcuma longa L (cúrcuma) é uma planta tropical popularmente 

conhecida por açafrão da terra, amplamente cultivada. O condimento é obtido a 

partir dos rizomas que passam por processamento até a etapa final de 

moagem . Há comprovações de diversas atividades terapêuticas do rizoma 

como: efeito anti-inflamatório, ação antibiótica, anticolesterolêmica, antioxidante 

e ainda, papel fundamental na modulação do sistema imunológico. Diante de 

suas propriedades, a planta desperta o interesse mercadológico e sua 

utilização se estende entre os setores medicinal, têxtil, alimentício e de 

perfumaria. Objetivo: apresentar a composição centesimal e mineral  da 

cúrcuma e promover a sua caracterização nutricional. Métodos: Os ensaios 

físico-químicos foram realizados  no Laboratório Multiusuário de Pesquisa da 

Escola de Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto, MG. As análises 

foram realizadas de acordo com a metodologia do Instituo Adolfo Lutz (2008) 



para os seguintes parâmetros: umidade (secagem direta em estufa à 105ºC); 

cinzas (incineração das amostras a 550 ºC em mufla); proteína (método de 

Kjeldahl, usando o fator de conversão de proteínas 6,25); lipídios (método de 

Goldfish - extração com solvente quente) e carboidratos (determinação por 

diferença). Para determinação do perfil mineral, as amostras foram incineradas 

em mufla para obtenção das cinzas e a quantificação de minerais foi feita em 

espectrômetro de absorção atômica. As análises foram feitas em triplicata e os 

cálculos de média e desvio-padrão foram realizados através do programa 

Excel.  Resultados: A cúrcuma apresenta elevado teor de umidade (88,65%) e 

é considerado um alimento com alto teor de cromo (0,128 mg/100g), ferro 

(5,105 mg/100g) e (zinco  6,144 mg/100g). Conclusão: São escassos os 

estudos que se propuseram a avaliar a composição centesimal da cúrcuma in 

natura, o que constitui uma informação interessante que valoriza o objetivo 

geral do presente estudo. Em especial, a determinação do conteúdo de 

minerais nos permitiu identificar a cúrcuma como alimento rico em cromo, ferro 

e zinco. 
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O interesse por alimentos saudáveis, nutritivos e de grande aproveitamento 

tem crescido mundialmente, o que resulta em diversos estudos também na 

área de produtos lácteos. Essa busca dos consumidores, aliada ao 

aproveitamento do soro pelas indústrias de laticínios, torna favorável a 

elaboração de bebidas lácteas fermentadas à base de soro de leite. Além 

disso, uma tendência é a elaboração de produtos lácteos alegados a 

propriedades funcionais, como os prebióticos. A adição de polpas ou sucos de 

frutas, como a physalis, a bebidas lácteas é essencial para uma boa aceitação, 

pois além de agregar valor nutricional é um dos fatores que resulta num 

produto com sabor mais agradável. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi 

elaborar e caracterizar bebidas lácteas fermentadas com adição de oligofrutose 

e polpa de physalis, verificando assim a potencialidade desse produto na 



agregação de valor a um subproduto do processamento do leite. O soro de leite 

foi obtido a partir da coagulação enzimática do leite integral pasteurizado, 

sendo elaboradas quatro formulações de bebidas lácteas: C1 (Controle 1 - sem 

oligrofrutose), C2 (Controle 2 - com 10% de oligofrutose e sem polpa de 

physalis), F1 (com 10% de oligofrutose e 20% de polpa de physalis) e F2 (com 

10% de oligofrutose e 30% de polpa de physalis), de acordo com os 

procedimentos de Cheuczuk et al. (2018), com modificações. As amostras 

foram caracterizadas físico-quimicamente, 24 horas e 5 dias após a elaboração 

e mantidas sob refrigeração, de acordo com metodologias descritas em IAL 

(2008). Os resultados obtidos para as bebidas lácteas, em base úmida, foram 

de: 73,84 ± 0,14 a 84,38 ± 0,02 g.100g-1 de umidade; 15,62 ± 0,02 a 26,16 ± 

0,14 g.100g-1 de sólidos totais; 0,51 ± 0,02 a 0,73 ± 0,03 g.100g-1 de cinzas; 

1,99 ± 0,06 a 3,21 ± 0,05 g.100g-1 de proteína bruta; 3,74 ± 0,04 a 4,55 ± 0,02 

de pH e 0,56 ± 0,01 a 1,01 ± 0,02 g de ácido lático.100g-1. Os parâmetros de 

cor instrumental obtidos para as amostras analisadas foram: L* (29,30 a 37,26), 

a* (-2,01 a 0,43) e b* (4,34 a 13,08), sendo que a incorporação de polpa de 

physalis promoveu um aumento significativo nos valores de a* e b* (amostras 

F1 e F2), contribuindo para a coloração amarela dessas amostras. Observou-

se que o tempo de armazenamento não influenciou consideravelmente 

(p>=0,05) nos parâmetros analisados das bebidas lácteas, visto que os 

mesmos se mantiveram estáveis ao longo dos 5 dias sob armazenamento 

refrigerado. Esses resultados reforçam a potencialidade da utilização da 

physalis em produtos lácteos, bem como a necessidade de mais estudos para 

a determinação de compostos bioativos e realização da análise sensorial 

dessas amostras. 
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O consumo de frutas faz parte da alimentação humana e os pequenos frutos, 

como a physalis, vêm ganhando cada vez mais destaque. A caracterização 

físico-química dos frutos é de grande importância para gerar conhecimento e 

aplicá-lo na hora da produção, transporte, comercialização e consumo. A 

produção de polpas de frutas contribui para o aproveitamento das frutas da 

safra, evitando as perdas pós-colheita e representando uma forma de 

apresentação do produto apreciada pelos consumidores. Na Serra 

Catarinense, a fruticultura é uma operação comercial de grande relevância, 

predominando a agricultura familiar, logo a caracterização de frutos desta 

região pode contribuir para o aumento e diversificação da produção local e um 

consequente fortalecimento econômico da região. Diante disso, este trabalho 

objetivou caracterizar diferentes variedades de frutos de physalis coletadas em 

cidades da Serra Catarinense, bem como as polpas obtidas a partir destas. 

Quatro amostras foram coletadas nas cidades de Urupema (2), Urubici (1) e 

São Joaquim (1), entre os meses de maio e junho de 2018, sendo previamente 

sanitizadas e mantidas em congelamento (-21 °C) até o momento do 



despolpamento e das análises. Os frutos inteiros e suas respectivas polpas, 

foram caracterizados físico-quimicamente de acordo com metodologias 

descritas em IAL (2008), Miller (1959), AOAC (1984) e Davies (1976). Os 

resultados obtidos para as frutas, em base fresca, foram de: 81,15 ± 0,43 a 

83,43 ± 0,16 g.100g-1 de umidade; 0,75 ± 0,07 a 0,99 ± 0,09 g.100g-1 de 

cinzas; 1,14 ± 0,09 a 1,43 ± 0,16 g.100g-1 de proteína bruta; 13,95 ± 0,81 a 

18,51 ± 0,44 g.100g-1 de açúcares redutores totais; 3,18 ± 0,07 a 3,82 ± 0,08 

de pH; 1,16 ± 0,02 a 1,60 ± 0,01 g de ácido cítrico.100g-1; 13,80 ± 0,35 a 14,47 

± 0,31 ºBrix; 174,38 ± 30,20 a 224,18 ± 29,87 mg de ácido ascórbico.100g-1; 

51,81 ± 0,19 a 76,71 ± 0,71 µg de carotenoides totais.g-1. Enquanto que para 

as polpas os resultados variaram de: 87,41 ± 0,51 a 92,45 ± 0,70 g.100g-1 para 

umidade; 0,39 ± 0,03 a 0,99 ± 0,02 g.100g-1 para cinzas; 0,22 ± 0,02 a 0,74 ± 

0,10 g.100g-1 para proteína bruta; 15,88 ± 0,53 a 22,47 ± 0,11 g.100g-1 para 

açúcares redutores totais; 3,42 ± 0,09 a 3,91 ± 0,02 para pH; 1,13 ± 0,01 a 1,64 

± 0,01 g de ácido cítrico.100g-1; 12,13 ± 0,12 a 14,20 ± 0,20 ºBrix; 198,05 ± 

29,83 a 230,69 ± 30,74 mg de ácido ascórbico.100g-1; 14,73 ± 0,12 a 61,61 ± 

0,19 µg de carotenoides totais.g-1. Os parâmetros de cor instrumental obtidos 

para as amostras analisadas variaram de: L* (29,08 a 46,92), a* (6,95 a 21,87) 

e b* (30,70 a 48,43), sendo os menores valores (p<0,05) encontrados para as 

polpas. Conclui-se que a etapa de despolpamento promoveu um decréscimo 

significativo (p<0,05) principalmente para os parâmetros de cinzas, proteína 

bruta, carotenoides totais e cor. 
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O bagaço de malte é definido como um resíduo úmido de cervejaria, e é o 

principal subproduto dessa atividade. Representando 85% dos subprodutos 

gerados na produção de cerveja. Estima-se que a cada 100 litros de cerveja 

produzida são gerados 20 quilos de bagaço de malte.  Considerando que o 

Brasil é um dos maiores consumidores de cerveja do mundo, tendo um 

aumento no consumo por habitante a cada ano, os resíduos gerados na 

produção também aumentam. Com isso, esses resíduos se descartados de 

forma errônea podem gerar um grande impacto ambiental. Diante disso, o 

objetivo do trabalho foi avaliar os principais componentes presentes bagaço de 

malte de cervejaria para elencar as possíveis aplicações deste na alimentação. 

As análises de umidade, proteína total, cinzas, lipídeos foram realizadas 

segundo as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz, no laboratório de 

Bromatologia da Universidade Federal de Ouro Preto. O conteúdo de 

carboidratos foi feito por diferença. A análise do perfil mineral das amostras foi 

realizada a partir das cinzas incineradas em mufla, no Laboratório de Absorção 

Atômica da Universidade Federal de Minas Gerais. Os resultados encontrados 

foram: umidade: 76,17%, cinzas: 1,07%, lipídeos: 0,93%, proteínas: 19,96%, 



carboidratos: 1,84%. Os minerais foram expressos em mg/100g (base seca), 

sendo Ca 4941,98, Mg 2215,58, Zn 1788,12,  os minerais presentes em 

maiores concentrações, seguidos por Fe 335,80, Mn 110,28,  Cr 26,69, e Cu 

25,50. Os minerais Al, Cd, Li, Co, e Ba, também estão presentes na amostra, 

mas em uma quantidade abaixo do limite de detecção do equipamento. Os 

resultados obtidos mostram que o resíduo de cervejaria apresenta uma 

composição nutricional interessante, principalmente em relação ao conteúdo de 

proteínas e perfil mineral, embora, a análise de biodisponibilidade destes não 

tenha sido avaliada. Dessa forma, o bagaço de malte é passível de ser utilizado 

como matéria prima para o desenvolvimento de produtos alimentícios de maior 

valor agregado, visto que, boa parte desse resíduo é comumente destinado a 

alimentação animal e produção de adubo orgânico. 
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Introdução: A soja (Glycine max L.) tem grande importância na alimentação 

humana, visto que possui em sua composição elevados teores de proteínas e 

outros nutrientes fundamentais para o bom funcionamento do organismo. A 

soja pode ser introduzida na alimentação de diversas formas, entre as quais 

como, farinha integral de seus grãos.  Estudos tem objetivado substituir a 

farinha de trigo por outras farinhas disponíveis na indústria no setor de 

panificação visando alternativas de enriquecer produtos. Objetivo: Realizar 

caracterização físico-química do produto de panificação com adição de farinha 

de soja e da formulação padrão. Métodos: As análises físico-químicas foram 

realizadas em triplicata no Laboratório de Bromatologia da Universidade do 



Estado da Bahia (UNEB), e no Laboratório do Instituto Federal de Ciência e 

Tecnologia (IFBA), ambos situados na cidade de Barreiras - Bahia. Para a 

quantificação da umidade presente na amostra utilizou-se a secagem direta em 

estufa a 105°. A extração de lipídeos ocorreu por extração direta em Soxhlet. A 

análise de proteínas foi realizada pelo Método de Kjeldahl (utilizando o fator de 

conversão de 6,25) utilizando as metodologias do Instituto Adolfo Lutz. O teor 

de carboidrato foi calculado pela diferença. Para a análise de cinzas utilizou-se 

o procedimento incineração em mufla a 550 graus. As fibras foram 

determinadas pelo método da Fibra Detergente Ácido pelo método da 

Association of Official Analytical Chemists (AOAC) com a amostra 

desengordurada e a atividade de água foi quantificada em um aparelho 

automático.  Resultados:  Os valores encontrados na análise físico-química dos 

pães enriquecidos com farinha de soja são expressivos para cinzas (2,13 ± 

0,01), proteína (18,55 ± 1,86), lipídeos (9,34 ± 0,26) e fibras (2,50 ± 0,94) em 

comparação com a formulação controle que apresentou os seguintes 

resultados: cinzas (1,8 ± 0,39), proteína (12,58 ± 0,23), lipídeos (5,02 ± 0,07) e 

fibras (0,87 ± 0,37). Os resultados de carboidratos apresentaram 69,98% na 

formulação enriquecida com soja e 80,6% para a formulação controle. Ambas 

as formulações apresentaram valores baixos para atividade de água 0,22 ± 

0,02 para a formulação com soja e 0,20 ± 0,01para o controle.  Conclusão: Os 

resultados da composição centesimal mostraram a efetividade do 

enriquecimento no produto de panificação com 20% de farinha de soja. Uma 

vez que foi capaz de aumentar os valores proteínas, lipídios, fibras e cinzas, 

além de diminuir os teores de carboidratos em comparação com a formulação 

controle. 
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Os alimentos funcionais sofreram grandes avanços na atualidade, os quais 

tiveram como intuito proporcionar saúde e uma melhor qualidade de vida aos 

consumidores. O sorvete de frutas é considerado um alimento saudável e 

funcional, podendo ser incluso na gama de produtos nutritivos e rápidos, uma 

vez que podem ser consumidos de forma prática, além de também poder ser 

adicionado de diversos outros ingredientes, o que aumenta seu potencial 

nutritivo. No referido estudo, foi adicionada ao sorvete biomassa de banana 

verde e polpa de maracujá natural, além da utilização de cenoura para conferir 

a coloração amarelo alaranjada, enriquecendo ainda mais o produto. A 

biomassa de banana verde possui a função de espessante natural e, como se 

trata da fruta verde, não adiciona sabor quando utilizada na área alimentícia, 

porém, além de aumentar o volume, também adiciona vitaminas, sais minerais 

e fibras aos alimentos. Vários estudos indicam no maracujá a presença de 

vitaminas, como a vitamina A e C, substâncias polifenólicas, ácidos graxos 



poliinsaturados e fibras, além da atividade antioxidante comprovada, indicando 

o potencial do fruto como um alimento funcional. Já a cenoura usada no 

sorvete para adicionar cor, possui uma grande quantidade de ß-caroteno, um 

importante antioxidante, conferindo ainda mais nutrição ao sorvete. O referido 

trabalho teve por objetivo elaborar duas formulações de sorvete de maracujá 

com diferentes concentrações de biomassa de banana verde e avaliar suas 

características químicas e físico-químicas. Na elaboração das duas 

formulações do sorvete foi utilizado leite integral UHT, leite em pó instantâneo, 

polpa de maracujá, biomassa de banana verde, cenoura ralada, açúcar, liga 

neutra e emulsificante. A diferença entre as duas formulações está apenas na 

quantidade de biomassa de banana verde, onde em uma foi utilizada 10% e na 

outra 15%.  A biomassa de banana verde utilizada foi produzida no próprio 

laboratório, onde as bananas foram lavadas, sanitizadas em água clorada e 

cozidas, sendo posteriormente homogeneizadas em liquidificador por 5 

minutos. Os ingredientes já citados acima foram pesados e homogeneizados, 

com exceção da polpa de maracujá, sendo submetidos ao processo de 

pasteurização lenta (70°C por 30 min). Em relação à polpa de maracujá, a 

mesma também foi pasteurizada, porém, em temperatura de 90ºC por 1 

minuto. As análises realizadas foram pH, sólidos solúveis (SS), acidez titulável 

(AT) e vitamina C. De acordo com as análises realizadas, as amostras 

apresentaram diferença significativa para os sólidos solúveis e relação SS/AT, 

no qual a amostra com 15% obteve valores maiores quando comparados ao 

sorvete com 10% de biomassa de banana verde. E em relação a acidez, ao pH 

e à quantidade de vitamina C, não houve diferença significativa entre as 

amostras. Pode-se concluir que houve diferença das amostras de sorvete para 

os sólidos solúveis e relação SS/AT, devido à maior quantidade de biomassa 

de banana verde. As duas amostras apresentaram boa quantidade de vitamina 

C, uma vez que a ingestão diária recomendada (IDR) pela Anvisa é de 45 mg e 

as amostras apresentaram teor de vitamina C de 42,55 mg em 100 g de 

sorvete. 
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Introdução: A Amazônia tem a maior biodiversidade brasileira, apresentando 

diversas espécies de plantas economicamente importantes. Dentre essas, 

destaca-se a palmeira Euterpe oleraceae, cujo fruto é popularmente conhecido 

como açaí. Nos últimos anos, o açaí ganhou popularidade no Brasil e outros 

países, devido primariamente a sua concentração de compostos com atividade 

antioxidante e seus efeitos benéficos à saúde humana. Uma das formas de 

comercialização do açaí é na forma de polpa congelada, onde parte comestível 

da fruta, após trituração e/ou despolpamento é pasteurizada e congelada. 

Objetivo: Neste estudo objetivou-se realizar a caracterização físico-química e 

antioxidante da polpa congelada de açaí. Métodos: A polpa da empresa Icefruit 

Comércio de Alimentos LTDA foi adquirida em comércio local da cidade de 

Ouro Preto, MG . Após preparo da amostra foi realizado a caracterização físico-

química da polpa utilizando métodos oficiais para análise em alimentos. Para a 

avaliação antioxidade foi obtido o extrato da polpa de açaí. A caracterização 



antioxidante da polpa foi realizada pela análise de polifenóis totais por 

espectrofotometria, utilizando o reagente de Folin–Ciocalteu, pela quantificação 

de antocianina total e pela avaliação da capacidade em sequestrar os radicais 

ABTS•+ e DPPH•. Resultados: Com relação aos parâmeros físicos estudados, 

encontramos que a polpa de açaí apresenta um valor de acidez titulável e pH 

(0,36 g de ácido cítrico / 100 g; 4,72, respectivamente) em conformidade com 

os padrões estabelecidos pela legislação vigente. A concentração de vitamina 

C encontrada foi de 27,21 mg de ácido ascórbico / 100g, sendo superior ao 

valores relatados na literatura para outras polpas de açaí avaliadas. Em relação 

a composição centesimal observa-se que a polpa possui aproxiamdamente 90 

% de umidade, 0,9 % de proteína, 4,0% de lipídeos totais, 2,0 % de 

carboidrato, 0,4% de cinzas e 2,3 % de fibras alimentares totais. A polpa de 

açaí apresenta uma quantidade alta de polifenóis totais (549, 51 ± 60,97 mg 

GAE / 100g). Com relação à concentração de antocianina total foi encontrado 

um valor de 6,47 ± 1,21 mg / 100 g.  Ao avaliar a capacidade antioxidante da 

polpa pelo método do DPPH•  foi possível notar que os compostos 

antioxidantes presentes apresentam um efeito antioxidante muito forte (IC50%: 

88 % de inibição; EC50: 0,5 g polpa de açaí / g de DPPH•; Índice de Atividade 

Antioxidante: 2,4). A atividade antioxidante total da polpa de açaí determinada 

pela atividade sequestrante do radical livre ABTS•+ foi de 31,15 ± 0,05 

µMtrolox / g. Conclusão: A polpa congelada de açaí estudada apresenta uma 

composição nutricional bastante interessante, exibindo valores importantes de 

vitamina C e fibras alimentares. Adicionalmente, possui compostos bioativos 

que exibem apreciável atividade antioxidante. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil é o maior produtor mundial de café, com cerca de 48,4 milhões de 

sacas anuais e o estado do Espírito Santo está entre os quatro estados 

brasileiros com maior área cultivada de café arábica, sendo a bebida produzida 

a partir dos grãos torrados e moídos muito apreciada.  

OBJETIVO 

O objetivo do trabalho foi avaliar as características físico-químicas de grãos de 

café arábica torrados e moídos e submetidos a torra clara e escura.  

MÉTODOS 

Os grãos de café foram torrados e o fim da torra ocorreu 1,5 minutos após o 

primeiro “crack”, para a torra clara, e 2,5 minutos após o primeiro “crack”, para 



a torra escura. Os extratos foram preparados a partir de 3 g de café moído para 

realização das análises de compostos fenólicos totais (TPC), atividade 

antioxidante (ABTS e DPPH) e compostos marrons e de 0,25 g para cafeína, 

trigonelina e ácido clorogênico (5-CGA). Aos grãos moídos foram adicionados 

50 mL de água a 80°C, sob aquecimento e agitação por 10 minutos. 

Posteriormente os extratos foram arrefecidos em banho de gelo (10 minutos) e 

filtrados. TPC foram dosados com reagente Folin-Ciocalteu. A atividade 

antioxidante foi realizada pelos métodos de ABTS e DPPH. As análises de 

cafeína, trigonelina e 5-CGA foram realizadas em HPLC Shimadzu, usando 

coluna de fase reversa C18 (250 mm x 4,6 mm DI), com detector UV/visível. 

Condições cromatográficas: fluxo de 1 mL/min; volume de injeção de 20 µL; 

fase móvel: metanol:água:ácido acético (20:80:1 (v/v/v)) em eluição isocrática, 

temperatura da coluna 40 ºC e comprimento de onda de 272 nm. Os 

compostos de interesse foram identificados por comparação com o tempo de 

retenção dos padrões comerciais. A análise de compostos marrons foi 

realizada através da leitura em espectrofotômetro a 420 nm, para avaliar o 

desenvolvimento de caramelização e reação de Maillard. O experimento foi 

conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com dois tratamentos 

(torra clara e escura), cinco repetições e duplicata. As médias dos dois 

tratamentos foram comparadas pelo teste t de Student a 5% de significância.  

RESULTADOS E CONCLUSÃO 

TPC, 5-CGA, ABTS e DPPH apresentaram diferenças significativas entre os 

tipos de torras (p<0,05), sendo a torra clara com maiores índices destes 

compostos, apresentando valores médios de 31,22 mg AGE/g, 15,28 mg/g, 

197,88 µmol trolox/g e 224,84 µmol trolox/g, respectivamente, enquanto na 

torra escura os valores encontrados foram de 25,54 mg AGE/g para TPC, 4,97 

mg/g para 5-CGA, 175,53 µmol trolox/g para ABTS e 177,14 µmol trolox/g para 

DPPH. Os compostos marrons foram superiores na torra escura (p<0,05). 

Quanto a cafeína e trigonelina, estes não foram influenciados pelo grau de torra 

(p<0,05). Conclui-se então, que o grau de torra influencia em algumas 

características e que quando o café é obtido por torra clara apresenta índices 

maiores de alguns compostos benéficos a saúde, e que o café gerado por torra 

escura apresenta maiores índices de desenvolvimento de reação de Maillard e 

caramelização, o que era esperado, uma vez que o tempo de residência na 

temperatura elevada do torrador é maior. 
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A uvaia ou uvalha é uma espécie arbórea da família Myrtaceae encontrada na 

vegetação de Mata Atlântica, cujo consumo dos frutos ao natural e processado 

é bastante apreciado. No entanto, por não se tratar de uma fruta inserida 

formalmente no sistema de mercado globalizado, ainda hoje, são escassos os 

estudos sobre a mesma. Dessa forma, o presente trabalho objetivou estudar as 

características físico-químicas e o potencial antioxidante de uvaias em 

diferentes estádios de maturação e na senescência. Aproximadamente 2 Kg da 

fruta foram colhidas e divididas em quatro grupos de diferentes estádios 

fisiológicos, a partir da coloração da casca e firmeza, sendo elas: A) 

Maturação, completamente verde ou mais verde que amarela e firme; B) 

Maturação, mais amarela que verde e firme; C) Amadurecimento, 

completamente amarela e macias; D) Senescência, amarela com regiões 

laranjadas e amolecidas. As frutas íntegras foram usadas para determinação 

da cor da casca e dureza; o pH, a acidez total titulável (ATT), os sólidos 



solúveis totais (SST) e o potencial antioxidante (método de neutralização do 

radical ABTS) foram determinados na polpa das fruta obtidas em triturador do 

tipo Ultra-Turrax e o ratio foi calculado dividindo SST/ATT. O potencial 

antioxidante e a cor foram analisados em seis replicatas e os demais 

parâmetros em triplicatas, sendo os resultados submetidos à análise de 

Variância (ANOVA), seguida do Teste de Tukey com P = 0,05 no Minitab 16®. 

Para o parâmetro de cor a*, as amostras variaram de -5,983 a 19.233, sendo 

os menores valores, indicativos de cor mais próxima do verde, detectados no 

grupo A, seguido do B, sem diferença significativa entre o C e D. Para o 

parâmetro b* que representa a variação das cores azul (-) e amarela (+) as 

frutas do grupo A obtiveram os menores valores (30,617), sendo que os demais 

não diferiram entre si; o parâmetro L* (luminosidade) foi maior nos grupos C e 

B (64,083 e 63,917, respectivamente) em comparação ao D e A (56,750 e 

54,717, respectivamente). A dureza e a ATT variaram entre 0,51 a 1,02 kg/cm2 

e 2,23 a 4,16 g de ácido cítrico/100 g da fruta, respectivamente e reduziram 

conforme o avanço dos estádios de maturação e senescência. O pH variou de 

2,48 a 2,65, alterando de forma inversa à tendência observada para a dureza e 

ATT. Os STT foram maiores nas frutas do grupo D e B (8,77 e 8,53 °Brix, 

respectivamente), seguidas dos grupos C e A com o menor valor. O ratio variou 

significativamente entre os grupos, sendo a menor média de 1,61 para o grupo 

A e a maior de 3,93 para o B. O potencial antioxidante variou de 1,39 a 3,04 

equivalentes em mmol de Trolox/100 g de uvaia, sendo superior nos grupos A 

e B, reduzindo no grupo C e com menor valor no grupo D. Pode-se concluir que 

há diferença significativas nos parâmetros avaliados ao longo do 

desenvolvimento das uvaias. Essas características são possíveis de  serem 

exploradas visando a otimização das propriedades funcionais dos seus 

produtos derivados. 
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Introdução: A Curcuma longa L. é uma espécie de planta medicinal pertencente 

à família Zingiberaceae, distribuída em regiões tropicais e subtropicais do 

mundo e amplamente cultivada em países asiáticos, principalmente na Índia e 

na China. Também conhecida como açafrão-da-terra, é utilizada como 

especiaria em preparações alimentícias como corante, aromatizante e tempero. 

Possui coloração amarelo-alaranjada, odor característico e sabor amargo. O 

pigmento da cúrcuma é denominado curcumina, responsável pelos efeitos anti-

inflamatórios e antioxidantes que atuam na proteção dos componentes 

celulares e processos oxidativos, combatendo radicais livres.  Objetivo: 

Caracterizar a cúrcuma quanto a sua composição centesimal, compostos 

bioativos e elementos químicos. Metodologia: A cúrcuma (Curcuma longa L.) 

foi adquirida de produtores rurais da cidade de Viçosa, MG, sendo coletada em 



diferentes pés, para obtenção de uma amostra representativa. As análises de 

composição centesimal seguiram a metodologia da Association of Official 

Analytical Chemists (2012), em triplicatas. As análises de ácido ascórbico (AA) 

e carotenoides foram conduzidas por cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE) com detecção por arranjo de diodos (DAD). A concentração de 

fenólicos totais foi estimada utilizando o reagente Folin-Ciocalteu e a 

determinação da atividade antioxidante foi calculada utilizando o método do 

radical DPPH (2,2-difenil-2-picril-hidrazil). A curcumina foi extraída por meio da 

metodologia da NBR 13624, por espectrofotometria. A determinação do fósforo 

(P) ocorreu por calorimetria pelo método do ácido ascórbico; o potássio (K) por 

fotometria de chama; e o enxofre (S) por turbidimetria. Os demais elementos 

químicos (Ca, Mg, S, Cu, Fe, Zn, Mn, Na, Cr) foram determinados por 

espectrometria de emissão óptica em plasma indutivamente acoplado. 

Resultados: Em relação à análise de composição centesimal, encontrou-se 

81,48% de umidade, 21,78% de lipídios, 6,65% de cinzas, 3,82% de proteína e 

67,75% de carboidratos totais. Quanto ao AA, foram encontrados 10,7±1,10 mg 

/100 g, para fenólicos, 1,40 ± 0,4 mg GAE/g e capacidade antioxidante, 4,81 

mmol de trolox/g de amostra. Não foram detectados carotenoides na amostra. 

A cúrcuma apresentou, ainda, 1,01 g de curcumina/100 g de amostra. Foram 

detectados os seguintes minerais: P (0,220 dag/kg); K (3,369 dag/kg); Ca 

(0,082 dag/kg); Mg (0,131 dag/kg); Cu (13,250 mg/kg); Fe (91,400 mg/kg); Zn 

(16,625 mg/kg) e Mn (29,200 mg/kg). Na porção recomendada de 5 g, a 

cúrcuma pode ser considerada como fonte de ferro e manganês para homens 

acima de 19 anos. Conclusão: A determinação dos compostos bioativos e 

vitaminas permitiu a caracterização da cúrcuma cultivada em Viçosa, MG, que 

se mostrou fonte de ferro e manganês para homens adultos. Foram detectados 

baixos valores de vitamina C e compostos fenólicos totais, entretanto a 

cúrcuma apresentou significativa capacidade antioxidante, podendo ser 

apontada como fonte dietética de antioxidantes naturais. 
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O morango (Fragaria ananassa x Duch.) é um fruto rico em compostos 

bioativos, vitaminas e minerais e está entre os mais consumidos no mundo. 

Entretanto, apresenta alta perecibilidade e rápida perda pós-colheita. Para a 

conservação e melhor aproveitamento econômico, a desidratação tem sido 

sugerida como alternativa. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi 

desenvolver morangos desidratados com diferentes tratamentos de pré-

secagem, analisar os compostos bioativos e coloração. Os tratamentos 

consistiram de desidratação osmótica com solução de sacarose nas 

concentrações de 60% e 80% por 2h, com posterior secagem em estufa de 

circulação forçada de ar por 6h a 60°C. Os tratamentos utilizados foram 60 e 

80% sacarose + pectina a 2%, 60 e 80% sacarose + ácido ascórbico a 1%, 60 

e 80% sacarose + ácido cítrico a 1% e um tratamento controle, totalizando sete 

tratamentos. Os produtos obtidos foram analisados quanto ao teor de 



antocianinas pelo método diferencial de pH (Giusti e Wrolstad, 2001) em 

espectrofotômetro a 510 e 700 nm; teor de compostos fenólicos determinado 

pelo método de Folin-Ciocalteau (Woisky e Salatino,1998) em 

espectrofotômetro a 740 nm; teor de ácido ascórbico por método titulométrico 

(AOAC, 1984); também foi verificada a coloração (L*a*b*) com colorímetro 

Minolta. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente 

casualizado com três repetições. Os dados foram submetidos à análise de 

variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05). O teor de 

compostos fenólicos variou de 105,8 a 220,6 mg ácido gálico 100 g-1 e foi 

maior para os tratamentos 80% sacarose + ácido cítrico, 80% sacarose + ácido 

ascórbico, 80% sacarose + pectina e 60% sacarose + ácido ascórbico, os quais 

não diferiram entre si. O teor de antocianinas variou de 11,4 a 68,1 mg de 

cianidina-3-glicosídeo 100 g-1 e foi maior no tratamento com adição de pectina 

+ sacarose 80%, sendo que os demais tratamentos não diferiram entre si. Os 

teores de ácido ascórbico foram maiores nos tratamentos com adição de 

ácidos e pectina em relação ao tratamento controle, sendo que o tratamento 

80% sacarose + ácido cítrico foi o que apresentou o maior teor (88,4 mg 100 g-

1), seguido dos outros dois tratamentos com sacarose 80% + ácido ascórbico 

ou pectina, que não diferiram entre si. O menor teor de ácido ascórbico, 

antocianinas e compostos fenólicos foi verificado no tratamento controle. Com 

relação à coloração, verificou-se tendência ao menor escurecimento das 

amostras (aumento do valor L*) após a desidratação com 80 e 60% de 

sacarose + pectina e 60% de sacarose + ácido ascórbico. Os tratamentos com 

80% sacarose + pectina ou ácido ascórbico ou ácido cítrico foram os que 

apresentaram coloração vermelha mais intensa em relação aos demais. Assim, 

verifica-se que o processo de desidratação osmótica seguido de secagem 

proporcionou obtenção de morangos desidratados com bom conteúdo de 

compostos bioativos, sendo uma opção para a comercialização dos frutos e 

uma possibilidade de renda para a agricultura familiar. Dentre os tratamentos 

avaliados, a melhor opção é a desidratação osmótica com sacarose 80% + 

pectina ou ácido ascórbico ou ácido cítrico. 
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Introdução: A planta alimentícia não convencional conhecida popularmente 

como ora-pró-nobis possui elevados valores nutricionais, sobretudo, de 

proteínas, fibras e minerais em suas folhas. A introdução de espécies não 

convencionais na alimentação pode envolver aspectos mais amplos da 

nutrição, desta forma, a utilização destas plantas pode ser mais facilmente 

aceita quando incorporadas em produtos alimentícios convencionais e 

populares como por exemplo o pão. Objetivo: Realizar a caracterização físico-

química e comparar os resultados do produto de panificação com adição de 

10% farinha liofilizada das folhas de ora-pró-nobis com uma formulação 

controle. Métodos: A planta foi obtida por meio de produção própria na 

Fazenda Modelo Paulo Mizote em Barreiras – BA. Após a coleta, as folhas 

foram lavadas e imergidas em solução de hipoclorito de sódio a 2,5% por 15 

minutos e logo após enxaguadas com água potável, colocadas em bandejas de 



inox e cobertas com plástico filme e levadas ao processo de congelamento à -

18° C para serem submetidas ao processo de liofilização.  As folhas 

congeladas foram liofilizadas para a retirada da umidade e posterior moagem 

para a produção da farinha, este procedimento foi realizado em liofilizador do 

laboratório de alimentos da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Para a 

produção do pão com 10% de ora-pró-nobis, utilizou-se farinha de trigo 

específica para o setor de panificação, farinha liofilizada de ora-pró-nobis, sal, 

açúcar refinado, fermento biológico seco, leite integral, ovo de galinha e 

margarina, as quantidades utilizadas suficientes para produzir 10 pães de 80 

gramas cada. Para o controle, foi utilizada a mesma receita exceto a farinha de 

ora-pró-nobis.  O tempo de fermentação total foi de 60 minutos, e o tempo de 

mistura da massa, 20 minutos. Para a quantificação da umidade presente na 

amostra utilizou-se a secagem direta em estufa a 105°. A extração de lipídeos 

ocorreu por extração direta em Soxhlet. A análise de proteínas foi realizada 

pelo Método de Kjeldahl (utilizando o fator de conversão de 6,25) utilizando as 

metodologias do Instituto Adolfo Lutz. O teor de carboidrato foi calculado pela 

diferença. Para a análise de cinzas utilizou-se o procedimento incineração em 

mufla a 550 graus. As fibras foram determinadas pelo método da Fibra 

Detergente Ácido pelo método da Association of Official Analytical Chemists 

(AOAC) com a amostra desengordurada.  Resultados:  Os valores encontrados 

na análise físico-química dos pães enriquecidos com farinha de ora-pró-nobis 

expressos em percentuais foram: umidade (27,05± 1,03) proteína (17,20 ± 

2,06), cinzas (1,80 ± 0,03), lipídeos (9,34 ± 0,26), fibras (2,31 ± 0,49). Os 

resultados da formulação controlem foram:  umidade (26,85± 1,08), proteína 

(15,30 ± 1,03), cinzas (1,62 ± 0,09), lipídeos (9,02 ± 0,09), fibras (0,75 ± 0,57) e 

carboidratos (73,3). Conclusão: Os resultados da composição centesimal 

mostraram a efetividade do enriquecimento no produto de panificação com 

10% de farinha ora-pró-nobis. Uma vez que foi capaz de aumentar os valores 

proteínas, fibras e cinzas, além de diminuir os teores de carboidratos em 

comparação com a formulação controle. 
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O açaizeiro (Euterpe oleracea) é uma palmeira nativa da Amazônia brasileira, 

caracterizado pela presença de cachos de drupa globosa, arredondada, fibrosa 

e com coloração esverdeada (açaí-branco) ou roxa (açaí-roxo) quando maduro. 

Comercialmente, sua polpa podem ser classificadas de acordo com o teor de 

sólidos totais em grossa, media e fina. Diante do exposto, objetivou-se avaliar e 

comparar a composição centesimal de polpas comerciais de açaí-roxo e açaí-

branco. Foram adquiridas no Mercado Central de Belo Horizonte três amostras 

de açaí-roxo, comercializadas como açaí grosso (AGR), açaí médio (AMR) e 

açaí fino (AFR), e uma amostra de açaí-branco, comercializada como açaí 

grosso (AGB). Após aquisição as amostras foram submetidas à análise de 

umidade a 105 °C; cinzas em mufla a 550 °C; lipídeos por extração contínua 

em Soxhlet, seguida da remoção por destilação do solvente éter; proteína pelo 

método de Kjeldahl utilizando o fator de correção de 6,25, carboidratos e 



sólidos totais obtidos por diferenças, sendo o teor de sólidos totais calculados 

pela subtração de cem pelo teor de umidade e o de carboidratos pelos teores 

de umidade, cinzas, lipídeos e proteína. Todas as análises foram realizadas em 

triplicata e os resultados avaliados por meio da análise de variância e teste de 

Tukey, a 5% de significância. Os teores de umidade (de 82,74 a 92,03%); 

sólidos totais (de 7,97 a 17,26g/100g); cinzas (de 2,83 a 12,00g/100g); lipídios 

(de 2,83 a 12,00g/100g), proteínas (de 8,15 a 15,18g/100g) e carboidratos (de 

25,35 a 35,90g/100g) variaram significativamente nas amostras analisadas. 

Apenas a amostra de AFR difere das demais amostras quanto aos parâmetros 

de umidade e sólidos totais. O teor de cinzas deferiu entre as amostras AMR, 

AFR e AGB, sendo que o maior teor foi observado na amostra de AFR 

(12,00g/100g) e o menor teor na amostra de AGB (2,83g/100g). O lipídio foi o 

constituinte em maior quantidade em todas as amostras, estas foram 

estatisticamente diferentes; a amostra de AGR foi a que apresentou maior teor 

com 61,75g/100g, seguida da amostra de AGB com 54,45g/100g. Em relação 

ao teor de proteína as amostras de AGR (8,79g/100g) e AGB (8,1 g/100g) não 

se diferiu estatisticamente, mas se diferiram do AFR (15,18g/100g) e do AMR 

(11,74g/100g). Quanto ao teor de carboidrato a amostra de AGB (34,57g/100g) 

diferiu-se estatisticamente apenas da amostra de AGR (25,35g/100g). A 

amostra de AGB não se diferiu estatisticamente das amostras de AMR 

(35,28g/100g) e AFR (35,90g/100g). As diferenças observadas entre as 

amostra para cada parâmetro estudado e pela literatura podem estar 

relacionadas fatores climáticos, estagio de maturação, variabilidade genética, 

manejo pós-colheita e processamento dos frutos e das polpas. A composição 

centesimal das polpas de açaí estudadas se diferiram estatisticamente em pelo 

menos um quesito, estas diferenças já eram esperadas em função do 

processamento de cada polpa e por variabilidade genética quanto a amostra de 

açaí branco. Todas as amostras se destacaram quanto ao teor de lipídeos e 

proteína. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - CIÊNCIA DE ALIMENTOS - 

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA, FÍSICO-QUÍMICA E DE COMPOSTOS 

FUNCIONAIS DE ALIMENTOS 

 

 

COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DE SORVETE COM ADIÇÃO DE BIOMASSA 

DE BANANA VERDE 

 

 

Andressa Kétlen Araújo De Oliveira (andressaketlen@hotmail.com) 

Bárbara Reges Feitosa (baby_feitosa11@hotmail.com) 

Isabella Santos Barreto Meneses (isabellabarreto2010@hotmail.com) 

Natalie Maria Silveira Ribeiro (natalie@aiba.org.br) 

Alexandro Pereira Andrade (alexandro_andrade@hotmail.com) 

Volnei Brito De Souza (volnei.souza@ufob.edu.br) 

Marcos Vidal Martins (marcos.martins@ufob.edu.br) 

 

 

 

 

 

Introdução: A banana é uma fruta de grande importância econômica e 

nutricional no Brasil. Pode ser cultivada em diferentes ambientes e por ser um 

fruto de produção constante, desde que o solo seja fértil, garante a renda de 

diversos produtores rurais; além de fazer parte da alimentação diária de muitos 

brasileiros. Esse cultivar apresenta grandes perdas ao longo de sua cadeia 

produtiva, e devido aos impactos negativos do desperdício, faz-se relevante e 

necessária a busca por alternativas que contribuam para um aproveitamento 

integral desse fruto. Uma boa alternativa é a utilização do fruto ainda verde 

para a elaboração da farinha ou da biomassa de banana verde. A partir da 

biomassa pode-se elaborar diferentes produtos com qualidade nutricional 



satisfatória devido à grande quantidade de nutrientes. Objetivo: Determinar a 

composição centesimal de sorvete com adição de 30% de biomassa de banana 

verde. Métodos: A determinação da composição química do sorvete foram 

realizadas no Laboratório de Bromatologia da Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB) As análises realizadas em triplicata foram as seguintes: umidade pelo 

método de liofilização, sólidos totais por diferença de umidade, cinzas por 

incineração em mufla a 550 °C, nitrogênio pelo método de Kjeldahl (convertido 

em proteína bruta pelo fator 6,38), lipídios pelo método de extração por 

solvente (Método de Soxleht); segundo metodologias do Instituto Adolfo Lutz. 

Todas as análises foram realizadas em triplicatas e os reagentes utilizados de 

grau analítico. Resultados: O sorvete com adição de biomassa de banana 

verde apresentou os seguintes teores de nutrientes em percentual: Umidade 

(69,1 ± 0,1), Proteína Bruta (4,2 ± 0,6), Lipídios Totais (9,2 ± 0,1), Cinzas (3,3 ± 

0,1), Carboidratos (14,2) e Sólidos Totais (30,9 ± 0,1). Conclusão: A 

composição centesimal do sorvete com adição de 30% de biomassa de banana 

verde demonstrou valores nutricionais consideráveis, destacando-se para o 

teor de cinzas que pode representar um importante conteúdo mineral no 

sorvete, diferenciando-se nutricionalmente dos sorvetes tradicionais. 
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Os Bancos de Leite Humano são responsáveis pela captação, processamento 

e armazenamento em condições seguras do leite humano doado. Sabe-se que 

essas etapas de manipulação do leite humano podem interferir na sua 

qualidade nutricional e funcional, no entanto, as evidências científicas ainda 

não são bem esclarecidas. Antes do processamento, o leite humano pode ser 

congelado a, no máximo, -3 ºC por até 15 dias. As condições de temperatura e 

tempo de congelamento podem afetar os componentes do leite humano, com a 



diminuição de algumas propriedades importantes, como a capacidade 

antioxidante total. Diante disso, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito das 

condições de congelamento (tempo e temperatura) sobre a capacidade 

antioxidante total do leite humano cru. Para isso, foram recrutadas todas as 

doadoras do Banco de Leite Humano da Santa Casa de Misericórdia de Ouro 

Preto, totalizando 10 e cada uma delas coletou 10 mL de leite em frasco de 

vidro transparente esterilizado. No laboratório, todos os leites extraídos pelas 

doadoras foram homogeneizados para formar o pool para avaliação dos efeitos 

do tempo (0, 2, 4, 9, e 15 dias de congelamento) e das temperaturas (-3 ºC, -8 

ºC e -18 ºC) sobre a capacidade antioxidante total pelo método de captura do 

radical livre ABTS. Por meio dos resultados, pode-se verificar que houve um 

aumento significativo (p = 0,05) da capacidade antioxidante total durante todo o 

tempo de congelamento (15 dias) nas três temperaturas avaliadas, sendo que 

a temperatura -18 ºC mantiveram-se os níveis mais altos durante todo o tempo 

de congelamento, seguido das temperaturas a -8 ºC e a -3 ºC. Dessa forma, 

conclui-se que o congelamento do leite humano cru em diferentes tempos e 

temperaturas influenciou a capacidade antioxidante total, evidenciando que 

quanto menor a temperatura de congelamento, maior é a preservação da 

capacidade antioxidante total no leite humano. 
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Barras alimentícias são amplamente consumidas e aceitas, além de serem 

fonte de nutrientes. Elas surgiram há aproximadamente vinte anos e têm 

apresentado forte tendência de crescimento de mercado, principalmente devido 

à praticidade de consumo. A diversidade de ingredientes utilizados na 

fabricação permite que estas se enquadrem em subsegmentos de mercado 

específicos, como por exemplo: as barras de cereais, de proteína, energéticas, 

etc. As barras de cereais são produzidas a partir da compactação de cereais, e 

também podem conter frutas secas, castanhas, aromas e ingredientes ligantes.  

O consumo de barras alimentícias em detrimento da ingestão de suplementos 

alimenticios isolados é preferencial pois trata-se de um alimento complexo, 

capaz de oferecer diferentes macro e micronutrientes. Os principais aspectos 

considerados na elaboração desse produto incluem: a escolha dos cereais 

apropriados para garantir o sabor e vida de prateleira adequada, o 



enriquecimento com vários alimentos e, ou nutrientes e sua estabilidade no 

processamento. O objetivo do presente estudo foi desenvolver uma barra 

alimentícia pré-treino que se enquadre como suplemento energético para 

atletas, de acordo com os critérios definidos pela RDC nº18 de 2010 e que 

apresente potencial de mercado. O desenvolvimento da barra ocorreu no 

Laboratório de Desenvolvimento de Novos Produtos do Departamento de 

Nutrição e Saúde (DNS-UFV). Os principais ingredientes utilizados foram 

alimentos ricos em carboidratos, como por exemplo: aveia e batata doce, a fim 

de garantir que a barra alimentícia atendesse aos critérios da RDC nº18. O 

formato retangular foi adotado para o produto final. A barra pré-treino foi 

submetida à análise composição química centesimal segundo protocolo da 

Association of Official AgriculturalChemists (AOAC, 2012). A atividade de água 

foi medida em equipamento AquaLab. O produto desenvolvido apresentou 

67,5% de carboidratos, sendo destes 6,6% de fibra alimentar, 14,2% de 

proteínas, 2,9% de lipídios e 1,7% de cinzas e 13,7% de umidade. Quanto ao 

valor energético, a barra apresentou 326kcal/100g, sendo classificada como 

alimento de média densidade energética. A barra alimentícia desenvolvida 

pode ser considerada, de acordo com a RDC nº18/2010 da ANVISA, como 

suplemento energético para atletas, uma vez que possui 75% do aporte 

energético proveniente dos carboidratos e mais de 15g de carboidratos por 

porção (25g). A atividade de água do produto foi de 0,65, que impede o 

crescimento de fungos, leveduras e bolores, não sendo necessária a adição de 

conservantes.Conclui-se então que a barra alimentícia pré-treino apresenta 

composição nutricional desejável para o mercado, se adequando à legislação 

vigente, podendo se  classificar como suplemento energético para desportistas. 

O produto torna-se então uma alternativa para suprir as necessidades 

energéticas por meio do alimento e não apenas utilização de suplementos 

industrializados. 

Apoio financeiro: Empresa Bokada Alimentos, situada em Campo Mourão-PR. 

PIBITI/CNPq- Bolsa de Iniciação cientifica 
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Os chás contém quantidades elevadas de compostos bioativos com 

propriedades antioxidantes. Muitas bebidas de chá pronto para beber estão 

sendo desenvolvidas com grande potencial de mercado, principalmente para 

chás mate e preto. Considerando o mercado promissor para esses produtos, o 

objetivo desse trabalho foi desenvolver  bebidas empregando extratos de chás 

mate e branco, bem como avaliar a estabilidade de fenólicos totais e 

capacidade antioxidante ao longo do armazenamento. Foram elaboradas seis 

formulações de chás pronto para consumo, empregando 80% v/v de extrato 

líquido obtido de folhas desidratadas de chás mate e branco, acrescidas de 6% 

m/v de açúcar, quando presente, e de sucos natural de limão e pêssego. As 

bebidas foram armazenadas no escuro e expostas à radiação emitida por 

lâmpadas LED durante 54 dias, em temperatura ambiente. A estabilidade foi 

avaliada a cada 14 dias, por meio de medidas de fenólicos totais e capacidade 

antioxidante, pelos métodos de Folin-Ciocalteu e ABTS e FRAP, 



respectivamente. O teor total de fenólicos nas bebidas foi expresso como mg 

de ácido gálico equivalente por mL de chá pronto (mg AGE.mL-1).  A 

capacidade antioxidante avaliada por FRAP foi expressa como massa molar 

equivalente de trolox (mg Trolox/mL de chá), e aquela avaliada por ABTS 

expressa como porcentagem de redução da capacidade das bebidas em 

capturar radicais livres do ABTS. Os dados obtidos das diferentes formulações 

foram avaliados por ANOVA e teste Tukey, a 5% de probabilidade. Os teores 

de compostos fenólicos das formulações de todos os chás mantidas ao abrigo 

da luz permaneceram estáveis ao longo de todo o tempo de armazenamento. 

No entanto, para as formulações contendo extratos de chá branco, submetidos 

à presença de luz, foi detectada queda de 20,5 % dos teores de fenólicos, a 

partir de 42 dias de armazenamento. Com relação à capacidade antioxidante 

avaliada por FRAP, houve um decréscimo significativo (p < 0,05) para todas as 

formulações de chá mate e branco, a partir de 14 dias de armazenamento, 

tanto na ausência quanto na presença de luz, mostrando que os fenólicos 

presentes nas formulações avaliadas, seriam responsáveis por manter a 

capacidade antioxidante avaliada por FRAP, apenas por 14 dias de 

armazenamento.  Os resultados de ABTS mostraram redução apenas para as 

formulações de chá branco armazenadas no claro, e bem menores do que 

aquela observada para FRAP. Esses resultados mostram que a manutenção 

da capacidade antioxidante para capturar o radical livre de ABTS está em 

grande parte associada aos fenólicos detectados por Folin, para todas as 

formulações dos chás avaliados. Os resultados mostram que os chás prontos 

para beber formulados com mate, mesmo que envasados em embalagem 

âmbar não são estáveis com relação ao potencial de redução de ferro, contudo 

preserva os teores de fenólicos totais avaliados pelo método de Folin-

Ciocalteu. No caso das formulações à base de chá branco, é essencial o 

envase em frascos âmbar, visando preservar tanto os compostos fenólicos 

quanto à atividade antioxidante por FRAP. Porém, para a manutenção dessa 

atividade, o tempo de armazenamento, na temperatura ambiente, deve ser de 

no máximo duas semanas. 
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Introdução: Suplementos nutricionais são alimentos utilizados para 

complementar, com calorias e/ou nutrientes, a dieta diária de uma pessoa 

saudável. No Brasil, tem sido observado expansão da indústria produtora deste 

tipo de substâncias e um uso crescente, particularmente por praticantes de 

exercícios físicos. Os fatores que levam ao consumo incluem dificuldade de 

realizar alimentação de forma adequada, desejo de se obter resultados rápidos, 

melhorias de aspectos estéticos e busca de melhoria no desempenho e 

resistência física. As proteínas são um dos recursos ergogênicos mais 

utilizados, especialmente o suplemento do tipo Whey protein. Estudos 

anteriores apontam para o não cumprimento das legislações para a rotulagem 

destes produtos e para não veracidade dos nutrientes expressos na informação 



nutricional, aumentando o risco de efeitos adversos e infringindo o direito do 

consumidor.  

Objetivo: Avaliar quantitativamente a concentração de proteínas em 15 

amostras de suplementos Whey protein comercializados na cidade de 

Barbacena-MG e verificar a conformidade destes rótulos em relação à 

legislação vigente. 

Métodos: No período de agosto a novembro de 2018 foram coletados 15 

suplementos do tipo Whey protein de diferentes marcas disponíveis na cidade 

de Barbacena – MG. Amostras de cada suplemento selecionado foram 

utilizadas para análise laboratorial, pelo método de Biureto, a fim de determinar 

a quantidade de proteínas, e comparar com a quantidade declarada no rótulo. 

Foram consideradas inadequadas as informações nutricionais que 

apresentaram valores inferiores ou superiores às quantidades declaradas no 

rótulo respeitando a tolerância de 20 %, previsto em lei. Foi realizada também a 

verificação da conformidade dos rótulos com os critérios do Regulamento 

Técnico sobre Alimentos para Atletas e legislações brasileiras gerais para 

rotulagem de alimentos.  

Resultados: Todos os 15 rótulos analisados apresentaram algum item em 

inconformidade em relação à legislação. As inadequações mais frequentes 

foram não conter informação de medida caseira (87% dos produtos), seguida 

pelo não atendimento da exigência quanto ao tamanho da fonte utilizada para 

designação do produto (27%). A análise bromatológica indicou que 60% das 

amostras apresentaram diferença em relação aos valores descritos na 

informação nutricional. Ao avaliar o grupo de dados, as quantidades de 

proteínas encontradas foram significativamente menores que os valores 

declarados. 

Conclusão: Todos os rótulos dos suplementos Whey protein disponíveis no 

comércio de Barbacena não atendem à legislação vigente em sua totalidade e 

o conteúdo de proteína estava incorreto, em relação à quantidade declarada no 

rótulo, na maior parte deles. Estas inconsistências contribuem para induzir o 

erro ao consumidor na aquisição do produto. 
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Introdução: A cor do azeite de oliva varia do verde ao amarelo, de acordo com 

a presença de pigmentos como a clorofila e carotenoides. Além disso, tais 

pigmentos presentes no azeite de oliva desempenham importante papel na sua 

estabilidade oxidativa e atividade antioxidante. Diante da escassez de dados a 

respeito da caracterização dos azeites de oliva produzidos no Brasil, torna-se 

de fundamental importância estudos que verifiquem essas informações.  

Objetivo: Determinar o conteúdo total de clorofilas e carotenoides presentes em 

azeites de oliva brasileiros produzidos na região Sul do estado de Minas 

Gerais. 

Metodologia: Foram analisados azeites das cultivares Arbequina e Frantoio, 

produzidos na região Sul do estado de Minas Gerais. A determinação do 

conteúdo total de clorofilas e carotenoides foi realizada pelo método descrito 



por Mosquera et. al (1991) no qual 7,5 gramas de azeite de oliva foram 

dissolvidos em 25 mL de ciclohexano. A absorção da solução foi determinada a 

670 nm para clorofila e 470 nm para os carotenoides. O delineamento 

experimental foi realizado por meio de análise de variância (ANOVA), e 

comparação de médias pelo teste de Tukey, usando-se o software Prism 7.0 

(GraphPad). Os dados foram expressos como média e desvio padrão, 

adotando nível de significância de p<0,05. 

Resultados e Discussão: O conteúdo total de clorofilas das amostras das 

cultivares Arbequina e Frantoio foi de 7,01 e 3,40mg/kg, respectivamente, onde 

as mesmas diferiram significativa entre si. O teor de carotenoides foi de 

2,91mg/kg para amostra da cultivar Arbequina e 1,81mg/kg para a cultivar 

Frantoio, diferindo significativamente entre si. Esses pigmentos contribuem com 

a coloração característica de cada azeite e estão associados com o grau de 

maturação dos frutos. Desta forma, o conteúdo de clorofilas maior que o de 

carotenoides sugere que os azeites avaliados foram extraídos de frutos verdes, 

caracterizando o início do estágio de maturação. 

Conclusão: O azeite da cultivar Arbequina apresentou os maiores teores de 

pigmentos (clorofila e carotenoides), sendo estes relacionados à maturação 

dos frutos, cuja variação depende também da variedade da cultivar, do 

processo de extração bem como das condições de armazenamento do azeite. 
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Introdução: A hesperidina é um flavonoide do genêro Citrus, presente em 

maiores quantidades nas cascas de laranja e limão. Destaca-se na literatura 

por suas propriedades biológicas, entre elas, atividade antioxidante, anti-

inflamatória e antimutagênica. A hesperidina ingerida por via oral é absorvida 

como hesperitina (forma aglicona) após a remoção da molécula de glicose. 

Alguns estudos sugerem que a porção de glicose ligada ao flavonoide, 

processo conhecido como glicosilação, determina o sítio de absorção e sua 



biodisponibilidade, fator que pode comprometer a eficiência desse composto 

em sistemas biológicos e identificação de mecanismos de ação in vitro e in 

vivo. 

Objetivo: Avaliar o efeito da glicosilação do flavonoide hesperidina (HSD) sobre 

sua atividade antioxidante em distintos modelos in vitro. 

Metodologia: Hesperidina e hesperitina com grau de pureza = 80% foram 

adquiridos na distribuidora Sigma-Aldrich (USA). Os flavonoides foram diluídos 

em DMSO (dimetilsulfóxido) nas concentrações de 10, 30, 100 e 300 µg/mL, e 

em seguida foi realizada atividade antioxidante dos flavonoides em distintos 

modelos in vitro: Sequestro dos radicais DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazila) e 

ABTS (ácido 2,2'-azinobis-3-etilbenzotiazolina-6-sulfonico), eliminação de óxido 

nítrico (NO) e capacidade redutora do ferro (FRAP). Os dados foram expressos 

em média ± desvio padrão e para o tratamento estatístico foi utilizada a análise 

de variância (ANOVA), seguida do teste Tukey, usando-se o software Prism 7.0 

(GraphPad). 

Resultados: Considerando a capacidade antioxidante em ordem decrescente 

de eficiência, destacou-se: HST > HSD. Os flavonoides hesperidina e 

hesperitina apresentaram percentuais de varredura em torno de 27,7% e 

47,87% para o radical DPPH e 83,55% e 90,74% para o radical ABTS. Os 

percentuais de íons de nitrito produzidos variaram de 77 - 34% para HSD e de 

56 - 25% para HST. Avaliando a atividade antioxidante dos flavonoides por seu 

potencial reducional, assim como nas demais análises a hesperitina se 

destacou por apresentar potencial de redução elevado (p > 0,05) quando 

comparado a hesperidina. 

Conclusão: Hesperidina e sua forma aglicona apresentaram propriedades 

antioxidantes nos diferentes sistemas avaliados, no entanto, a hesperitina se 

destacou, sugerindo que o processo de glicosilação pode comprometer a 

atividade antioxidante e consequentemente os efeitos biológicos atribuídos ao 

flavonoide. 
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O leite humano apresenta uma alta concentração de antioxidantes em sua 

composição, o que o torna extremamente fundamental para os neonatos no 

combate ao estresse oxidativo, que é naturalmente alto em seus organismos.  

O tipo de embalagem que é utilizado para o armazenamento do leite humano 

nos Bancos de Leite Humano é do tipo vidro transparente, o que pode levar a 

perda de alguns componentes importantes, pois todo o seu processamento 

ocorre sob incidência de luz. Essa, por sua vez, gera reações de foto-oxidação 



sobre os componentes do leite, afetando negativamente, sobretudo, os 

antioxidantes. Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da 

incidência de luz pela utilização de três tipos de embalagens (frascos de vidro 

transparente, âmbar e transparente recoberto por papel alumínio) sobre a 

capacidade antioxidante total do leite humano pasteurizado. Obteve-se um total 

de 10 doadoras do Banco de Leite Humano da Santa Casa de Misericórdia de 

Ouro Preto e cada uma delas coletaram 60 mL de leite em um frasco de vidro 

protegido da luz, e a partir dele distribuíram 20 mL em cada um dos três tipos 

de frascos avaliados (frascos de vidro transparente, âmbar e transparente 

recoberto por papel alumínio). No laboratório, os leites dos mesmos tipos de 

frascos foram homogeneizados para formar o pool destinado ao estudo 

experimental. Após o reenvase nos três tipos de frascos distintos, as amostras 

de leite humano foram congeladas em temperatura controlada a -18 ºC por 4 

dias. Após esse período, os leites foram descongelados e pasteurizados para a 

realização das análises laboratoriais. Não houve diferença significativa (p = 

0,05) entre os 3 tipos de frascos utilizados sobre a capacidade antioxidante 

total determinada pelos métodos ABTS e DPPH. Conclui-se que o tipo de 

embalagem não interfere na estabilidade dos antioxidantes durante o tempo e 

condições de exposição à luz avaliados. 
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O marolo, de nome científico Annona crassiflora, é uma fruta de coloração 

marrom e polpa adocicada, encontrada em locais de solo arenoso. Esse fruto 

possui bastante versatilidade na culinária tradicional do Sul de Minas Gerais, 

sendo utilizado como ingrediente em preparações doces e salgadas. A 

semente e a casca do marolo apresentam extrato etanólico que possui papel 

antioxidante, diversos estudos têm mostrado que antioxidantes fenólicos de 

vegetais, frutas e cereais são os principais fatores que atuam como fator de 

proteção aos efeitos de doenças crônicas e degenerativas. Sendo assim, uma 

dieta nutricionalmente equilibrada e fonte em antioxidantes é uma forma natural 

e saudável de prevenir os efeitos nocivos do estresse oxidativo no corpo 

humano. O objetivo do trabalho foi determinar a influência do tempo de 

armazenamento refrigerado, a 4 °C, no potencial antioxidante em amostras de 



suco de marolo por meio do método espectrofotométrico de neutralização do 

radical catiônico, ABTS. O presente trabalho foi realizado durante aulas 

práticas da disciplina de Bromatologia, oferecida ao Curso de Nutrição da 

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). Para a determinação do 

potencial antioxidante do suco de marolo, foram preparadas de forma 

padronizada (proporção de água e polpa do fruto e tempo de liquidificação), 

três amostras de suco da polpa da fruta, sendo elaboradas uma a cada 24 h. O 

potencial antioxidante das amostras de suco de marolo foi determinado a partir 

da adição de um volume de 5 µl da amostra, com 245 µl de água destilada e 

750 µl da solução de ABTS+. A absorbância da mistura foi verificada em 

espectrofotômetro, em comprimento de onda equivalente a 734 nm. A média 

das absorbâncias foram utilizadas para o cálculo do potencial antioxidante 

obtido a partir de uma curva padrão de equivalentes molar de Trolox. O 

potencial antioxidante dos sucos variou de 0,37 a 0,51 equivalentes de µmol de 

Trolox/1 mL de suco de marolo, sendo os menores valores encontrados nos 

sucos armazenados por mais horas. Foi possível observar uma diminuição de 

27,5 e 15,7% na atividade antioxidante ao longo de 48 e 24 h de 

armazenamento refrigerado, respectivamente, quando comparadas ao suco 

elaborado imediatamente antes da determinação deste parâmetro. A partir dos 

resultados encontrados, sugere-se que mesmo durante o armazenamento 

refrigerado, o suco de marolo apresente redução de seu potencial antioxidante, 

provavelmente devido a degradação parcial de seu conteúdo de ácido 

ascórbico, compostos fenólicos, dentre outras substâncias antioxidantes. 

Assim, pode-se concluir que o suco de marolo consumido imediatamente após 

o seu preparo ou durante as primeiras 24 h de armazenamento refrigerado 

contribua de forma mais efetiva com a neutralização de radicais livres 

presentes no corpo humano. 
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Além dos altos teores de ácido ascórbico e carotenoides, a acerola é fonte de 

compostos fenólicos e flavonoides, relacionados às inúmeras propriedades 

funcionais, a exemplo da atividade antioxidante. No entanto, ainda são 

escassos os trabalhos que se dedicaram a pesquisar alterações decorridas do 

processamento doméstico e armazenamento desses sucos. Assim, o objetivo 

deste trabalho foi verificar as alterações físico-químicas, no potencial 

antioxidante e na composição química do suco de acerola preparado a partir de 

diferentes tempos de liquidificação e armazenado. As frutas íntegras foram 

liquidificadas com água a 30% (p/v) na mesma potência, mas em diferentes 



tempos (10, 30 e 50 segundos), sendo preparados 3 lotes de suco para cada 

tempo testado. As determinações de pH, acidez titulável, fenólicos totais, 

flavonoides e potencial antioxidante por métodos espectrofotométricos foram 

realizadas após o preparo dos sucos e durante 24, 48 e 72 h de 

armazenamento refrigerado a 4 °C. Os resultados foram submetidos à Análise 

de Variância, seguida do Teste de Tukey com P = 0,05 e Correlação de 

Pearson com P = 0,01. O pH e a acidez total variaram de 3,41±0,01 a 

3,57±0,03 e 0,22±0,01 a 0,32±0,01 g de ácido cítrico/100 mL, respectivamente, 

ao longo do armazenamento. As amostras preparadas com 10 s de 

liquidificação apresentaram os maiores valores de pH e menores de acidez 

total, com aumento significativo do pH após 24 h, não diferindo nos dias 

subsequentes. Os teores mais elevados de acidez titulável foram identificados 

nos sucos imediatamente preparados. Os teores de compostos fenólicos e 

flavonoides variaram de 103,22±12,92 a 168,34±24,63 mg ácido gálico/100 mL 

e 22,43±0,87 a 35,22±2,15 mg catequina/100 mL, respectivamente. Ambos 

foram superiores nos sucos liquidificados por 50 s e reduziram durante o 

armazenamento. Ao final de 72 h, os compostos fenólicos reduziram 26,8, 18,6 

e 7,1%, nos sucos liquidificados a 10, 30 e 50 s, respectivamente. A 

liquidificação prolongada permitiu maior extração de fenólicos das sementes e 

polpa, contribuindo com a elevação desses teores no suco. O potencial 

antioxidante variou de 1,77±0,40 a 4,26±0,78 equivalentes de mmol de 

trolox/100 mL, sendo superior nas amostras liquidificadas por 50 s, que 

apresentaram as menores reduções ao longo do armazenamento, 

aproximadamente 4 e 18% após 48 e 72 h, respectivamente. O potencial 

antioxidante dos demais sucos (10 e 30 s) não diferiram entrei si e 

apresentaram comportamento semelhante ao longo do armazenamento, com 

redução de aproximadamente 22% e 44% após 48 h e 72 h, respectivamente. 

A estabilidade dos compostos fenólicos, flavonoides e potencial antioxidante foi 

correlacionada moderadamente e inversamente ao pH dos sucos. Houve forte 

correção positiva entre os fenólicos totais e potencial antioxidante e correlação 

moderada entre flavonoides e potencial antioxidante. Pode se concluir que o 

tempo de liquidificação e armazenamento são variáveis determinantes na 

intensidade das propriedades funcionais do suco de acerola, recomendando-se 

a liquidificação da fruta íntegra durante aproximadamente 50 s e o consumo 

imediato ou durante as primeiras 24 h de armazenamento refrigerado. 
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Introdução: A alimentação adequada e saudável na infância é de 

extremamente importante, cooperando para o crescimento, o desenvolvimento, 

a aprendizagem e a formação de hábitos alimentares saudáveis. As crianças 

tornaram-se menos ativas levando a predisposição para a obesidade, sendo 

este o mais importante fator de risco conhecido para as doenças 

cardiovasculares na vida adulta. Para o desenvolvimento infantil, o ômega-3 é 

relevante na formação e funcionamento do sistema nervoso central e dos 

olhos, bem como na diminuição do risco de doenças cardiovasculares. 

 



Objetivo: O presente estudo teve como objetivo elaborar uma preparação a 

base de filé de tilápia para incentivar o consumo de pescados dentre o público 

infantil. 

 

Metodologia: Para a modificação, foi selecionada a preparação Nuggets por se 

tratar de produto bastante consumido pelo público infantil. Foi proposta a 

substituição integral do frango por filé de tilápia e foi acrescentado na 

proporção de 5% (do peso total de filé de peixe) as farinhas de aveia e  linhaça 

marrom, com intuito também de aumentar o aporte de fibras da preparação. 

Para a determinação dos valores de macronutirentes, foi elaborada um ficha 

técnica de preparação e os valores estimado de nutrientes determinado por 

tabelas de composição de alimentos. Os testes foram conduzidos no 

laboratório de habilidades alimentares do Centro Universitário do Distrito 

Federal (UniCeub). 

 

Resultados: Os resultados indicam que a preparação à base de tilápia 

elaborado tiveram textura, cor, sabor e aparência característicos do produto, 

com melhora nas características nutricionais, tornando um alimento ideal para 

o público infantil. 

Foram constados diminuição dos índices de gordura de gordura totais, bem 

como saturada, menor quantidade de sódio, devido o uso de temperos naturais 

o que também agregou sabor a preparação.  

 

Conclusão: Concluiu-se que os resultados obtidos foram importantes 

mostrando que é possível fazer modificações em receitas e oferecer às 

crianças opções mais saudáveis, principalmente dos produtos mais 

consumidos entre elas, deste modo podemos prevenir os riscos de futuras 

doenças, principalmente a obesidade. 
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Carboidratos também conhecidos como glicídios, hidratos de carbono e 

açúcares representam juntamente com as proteínas e gorduras um dos 

principais grupos de nutrientes encontrados em alimentos sendo subdivididos 

três em grupos: monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos. Além 

disso, desempenham inúmeras funções no organismo humano, como por 

exemplo, atuando no fornecimento de energia, combustível para o sistema 

nervoso central e regulam o metabolismo proteico. Uma das fontes onde 



podem ser encontrados é através do amido, haja vista, que o mesmo 

representa um terço dos carboidratos ingeridos na alimentação. Este é um 

polissacarídeo formado por cadeias de amilose e amilopectina sendo a primeira 

com conformação helicoidal sem ramificações e a segunda com estrutura 

ramificada podendo ser localizado em diversas espécies de vegetais como 

tubérculos, leguminosas e frutas in natura. Na indústria age como ingrediente 

conferindo valor calórico, além de, atribuir ou aperfeiçoar as propriedades 

tecnológicas como gelatinização, dilatância, claridade das pastas entre outros. 

Na presença de iodo pode sofrer reações de complexação, com a formação de 

compostos coloridos, isto ocorre devido: a oclusão desse halogênio na 

estrutura helicoidal da amilose, formando um complexo de cor azul intensa; já, 

com a amilopectina, devido suas características estruturais, a interação é 

menor e menos intensa promovendo o aparecimento de compostos de cor 

vermelho-violáce. Objetivou-se a partir deste trabalho identificar a presença de 

amido em alimentos rotineiros, utilizando o lugol como reagente, a partir da 

reação de complexação do iodo com o polissacarídeo. Todos os alimentos 

foram cortados ao meio para visualizar possíveis diferenças de 

presença/ausência de amido. Foram adicionadas 2 gotas de lugol no centro e 

na extremidade dos seguintes alimentos: batata, cenoura, uva, maça, pimenta 

de cheiro, pera, banana madura, queijo prato, queijo mussarela, presunto de 

peru, presunto magro, pão francês e de forma. Após ter sido adicionado o 

reagente observou-se as alterações de cor nos diferentes pontos de aplicação 

que indicam presença de polissacarídeos. Os alimentos que obtiveram 

mudanças em sua coloração apresentaram variações de tons do azul escuro 

chegando ao preto. Desta forma, obteve-se em ordem decrescente de 

intensidade da cor: batata, pão francês, pão de forma, queijo mussarela, 

cenoura, maça, banana madura e pimenta de cheiro. Os demais – uva, pera, 

queijo prato, presunto de peru e presunto magro- não apresentaram mudança 

na mesma, permanecendo com a cor do reagente, isto indica que não ocorreu 

a reação de complexação do Iodo, presente no reagente (lugol), com os 

alimentos. Portanto, pode-se inferir que os alimentos in natura como batata, 

cenoura, maça, banana e pimenta são fontes de amido em diferentes 

concentrações de altas a mínimas, no qual pode ser observado a partir da 

intensidade da coloração, e aqueles que são industrializados devem estar de 

acordo com a legislação como é o caso de presuntos e queijos não sendo 

permitido o uso de amido no primeiro e no segundo apresentando-se como 

opcional, isso explica a presença no queijo mussarela e ausência no queijo 

prato. 
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Introdução:  O café verde (não torrado) é rico em compostos bioativos, com 

propriedades antioxidantes, como o ácido clorogênico, cafeína e trigonelina. 

Esses compostos estão relacionados à redução do risco de diabetes e doenças 

cardiovasculares. O desenvolvimento de produtos com maior conteúdo 

antioxidante tem despertado o interesse da indústria alimentícia, por aumentar 

a estabilidade oxidativa dos produtos e por agregar valor nutricional aos 

produtos.  



Objetivo: Avaliar o conteúdo fenólico total, atividade antioxidante e estabilidade 

de compostos bioativos em bebidas lácteas, adicionadas de extratos de café 

verde microencapsulados. 

Métodos: O extrato de café verde (Coffea canephora) foi obtido por meio do 

processo de lixiviação em contracorrente. Após, a microencapsulação dos 

extratos foi realizada pelas técnicas de atomização (spray-drying) ou liofilização 

(freeze-drying), utilizando a polidextrose ou inulina na proporção 1:2 (v/v). 

Elaborou-se 5 bebidas lácteas não fermentadas, sendo uma controle 

(formulação base, sem adição de extrato de café verde) e 4 bebidas a partir da 

formulação base, contendo extrato encapsulado de café verde, por spray-

drying ou liofilização, tendo como agentes encapsulantes a polidextrose ou 

inulina. O conteúdo fenólico total foi determinado utilizando reagente Folin-

Ciocalteau (expresso em mg de ácido gálico equivalente, AGE/mL). A atividade 

antioxidante foi determinada pelo ensaio com radical ABTS e DPPH (expressos 

em µmol de Trolox/mL). O conteúdo de cafeína, ácido clorogênico e trigonelina 

foi determinado utilizando sistema cromatográfico uPLC Acquity (Waters). O 

tempo de armazenamento foi de 7 dias, sendo as amostras avaliadas 

diariamente. Aplicou-se teste t para comparações antes (T0) e após (T7 dias) e 

análise de regressão para avaliar o comportamento ao longo do tempo de 

armazenamento, sendo p=0,05. 

Resultados: As bebidas incorporadas com extratos encapsulados, em relação 

ao controle, apresentaram maior conteúdo fenólico total (concentrações: 3,05 a 

3,42 mg AGE/mL) e maior atividade antioxidante pelo ensaio ABTS 

(concentrações: 101,25 a 109,30 µmol Trolox/mL), tanto no início quanto no 

final do armazenamento (p=0,05). Os compostos fenólicos totais e a atividade 

antioxidante foram estáveis ao longo do tempo (p>0,05). As bebidas com café 

verde não diferiram entre si em T0 e em T7 dias. Observou-se redução da 

atividade antioxidante pelo ensaio com DPPH após 7 dias de armazenamento, 

porém todas as bebidas com café verde apresentaram maior conteúdo 

antioxidante (p=0,05) que a controle. As bebidas adicionadas de café verde 

não diferiram entre si (p>0,05), em relação ao teor de cafeína (concentrações: 

0,46 a 0,71 mg/mL), ácido clorogênico (concentrações: 0,53 a 0,85 mg/mL) e 

trigonelina (concentrações: 0,26 a 0,41 mg/mL). No entanto, observou-se 

aumento na quantidade desses compostos ao longo do tempo (p=0,05).  

Conclusão: Por meio dessas análises não foi possível determinar qual a melhor 

técnica e o melhor agente encapsulante. A encapsulação do extrato de café 

verde mostrou-se eficaz para manutenção de compostos bioativos, 



apresentando potencial aplicação na melhoria das propriedades pró-saúde de 

bebidas lácteas. A encapsulação do extrato de café verde permitiu uma 

liberação controlada dos compostos bioativos nas bebidas, proporcionando 

maior manutenção destes na matriz alimentícia. 
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A pitaia vermelho-púrpura (Hylocereus polyrhizus) possui polpa macia e 

suculenta, sabor levemente adocicada, coloração vermelho - púrpura intensa, 

apresentando pequenas sementes de coloração escura e comestíveis. É 

considerada fonte de fenólicos totais, vitamina C e betalaínas, contendo 

também quantidades significativas de fibras e minerais, como o cálcio, 

macronutrientes de nitrogênio e potássio, além de apresentar óleos essenciais 

na composição de suas sementes. Na literatura brasileira são escassos 

estudos científicos sobre a composição e a presença de compostos funcionais 

da fruta. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivos investigar o teor 

de fenóis totais, betacianinas e a atividade antioxidante da polpa da pitaia 

vermelho-púrpura, elaborar iogurtes com diferentes concentrações de polpa da 

fruta, e observar as diferenças de aspectos sensoriais dos iogurtes. As pitaias 

utilizadas no estudo foram adquiridas no Sítio Cachoeira Alta, localizada no 



Município de Alfredo Chaves-ES. Estas passaram pelos processos de seleção, 

pesagem e higienização, e até o momento das análises químicas e da 

elaboração dos iogurtes, as frutas foram mantidas congeladas (-18°C) em 

freezer convencional, em embalagens laminadas. Analisou-se betacianinas, 

compostos fenólicos totais e a atividade antioxidante in vitro (ABTS e DPPH) 

presentes na polpa da pitaia vermelha liofilizada, por meio de métodos 

espectrofotométricos, sendo os resultados apresentados como média e desvio 

padrão de três repetições. Foram feitos testes preliminares para elaboração 

dos iogurtes, com diferentes concentrações de leite em pó, sacarose e polpa 

para a otimização das formulações finais.  A elaboração do iogurte natural 

seguiu uma produção industrial, utilizando 4 litros de leite pasteurizado integral, 

2% de leite em pó, 2% de açúcar, e 3% de cultura láctica liofilizada 

(Lactobacillus delbruekki subsp. bulgaricus e Streptococcus salivarius subsp. 

thermophilus). Após a quebra do coagulo, dividiu-se o produto em duas partes 

de 2 litros cada, e em uma das partes adicionou-se uma calda de pitaia com 

5% de polpa e 5% de sacarose, e na outra parte adicionou-se 10% de polpa e 

5% de sacarose. Os resultados das análises químicas da pitaia vermelha 

demonstraram que a polpa possui teores consideráveis de fenólicos totais: 

411,40 mg (EAG)/100 g e moderados de Betacianinas: 43,22 mg/100 g; 

atividade antioxidante ABTS: 135,13 µM equivalente Trolox/100 g e DPPH: 

67,99 % SRL. Na elaboração dos iogurtes com a calda de pitaia vermelho-

púrpura observou-se que a formulação contendo 10% de polpa apresentou 

coloração rosa escuro, textura consistente, odor agradável e sabor levemente 

adocicado, permitindo detectar o sabor do iogurte e da pitaia, enquanto a 

formulação com 5% de polpa apresentou coloração rosa claro, textura 

cremosa, odor agradável, sabor adocicado e suave resquício da pitaia. Conclui-

se que a polpa da pitaia vermelha-púrpura possui concentração moderada de 

fenólicos totais, betacianinas e atividade antioxidante, sendo que seu consumo 

pode favorecer a redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis, 

além de proporcionar ao consumidor o prazer ao se alimentar devido suas 

características sensoriais únicas. A incorporação da polpa da pitaia vermelha 

em iogurte mostra-se promissora, uma vez que conferiu boa coloração, textura, 

odor e sabor agradável em ambas formulações. 
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Zizyphus joazeiro Mart. é uma árvore conhecida popularmente como juazeiro, 

além de oferecer sombra, as suas folhas e ramos constituem-se em recurso 

alimentar para o gado em períodos de seca. Os frutos podem ser consumidos 

pelo homem, contendo grande quantidade de vitamina C. É nativo da caatinga 

nordestina do país (Piauí até o norte de Minas Gerais), nas caatingas e campos 

abertos do polígono da seca, aparece ainda em áreas secas da Argentina, 

Bolívia e Paraguai.  Afim de potencializar o consumo e a comercialização do 

juá, torna-se muito importante a adoção de técnicas de conservação, que 

agregam valor econômico a um produto bastante nutritivo e atrativo 

sensorialmente, coloca em evidência o potencial de alimentos do sertão 

nordestino, como o juá. Podendo também, incentivar a utilização deste fruto em 

outras tecnologias de processamento, visto que, de acordo com Lorenzi et al., 

(2006) estes frutos ainda são consumidos exclusivamente na sua forma 

natural. Portanto, como uma possibilidade viável para disseminar este fruto por 

intermédio de aplicações gastronômicas, objetivou-se realizar a elaboração e  

caracterização físico-química de uma farinha, apresentando assim a alternativa 

da desidratação como um método de conservação para preservação do fruto 



do juazeiro. Para caracterizar fisico-quimicamente o juá foram coletados frutos 

em Canindé – CE, desidratados em forno com calor seco à 75°C/6h e moídos 

obtendo-se uma farinha que foi analisada quanto a acidez total titulável, 

umidade, pH, °Brix, proteínas e lipídios. A farinha apresentou baixa acidez total 

titulável com 2,83%, umidade de 8,41%, cor e aroma sensorialmente 

agradáveis, alto teor de açucares, com sólidos solúveis totais de 4,68 °Brix e 

baixo teor de proteínas e lipídios (1,11%), pH ácido de 4,80 . Com estes 

resultados, o fruto do juazeiro desidratado foi utilizado como ingrediente em 

formulação de sorvete artesanal. Foi elaborado e avaliado a aceitação de um 

sorvete artesanal de juá saborisado com a polpa do fruto e enriquecido com 

sua farinha. Inicialmente, foi aplicado um questionário de caracterização da 

equipe de julgadores. Os testes foram aplicados em 50 julgadores não 

treinados. A aceitação sensorial foi avaliada utilizando-se a escala hedônica de 

9 pontos, onde 1= desgostei muitíssimo; 5=nem gostei, nem desgostei e 

9=gostei muitíssimo. Do total de julgadores, predominaram mulheres (60%) e a 

faixa etária entre 16 e 20 anos (72%). Nenhum dos julgadores consumia juá. 

Os resultados mostraram positividade dos julgadores em relação à aceitação 

do sorvete, onde a amostra obteve 86% de respostas correspondentes a 

‘gostei muito’ . Isso significa que a  amostra obteve aceitação entre um público 

não consumidor do fruto do juazeiro. Tendo em vista que houve boa aceitação 

do sorvete, o produto resulta em uma alternativa para uma alimentação mais 

saudável e que possibilita o aproveitamento e consumo de uma fruta ainda 

pouco conhecida pela população em geral. 
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Introdução: O paradigma de dieta saudável tem evoluído e o consumo de 

alimentos com elevado valor nutricional e funcional tem sido enfatizado. Neste 

contexto, a uva constitui um alimento de grande importância, além de ser um 

dos principais frutos produzidos em regiões de clima temperado. As maiores 

concentrações de vitaminas e outros compostos bioativos estão presentes em 

suas sementes, principalmente os flavonoides. Devido à sua elevada 

concentração de compostos bioativos, atribui-se a este fruto e às suas 

sementes um potencial funcional para modulação de doenças crônicas não 

transmissíveis. 



Objetivo: Avaliar a ocorrência e concentração de flavonoides (3-

desoxiantocianidinas, flavonas e flavanonas) em farinhas integrais de sementes 

de uvas. 

Métodos: Foram utilizadas uvas de três variedades (Itália, Rubi e Niágara), 

adquiridas em mercado local, para obtenção das farinhas integrais de 

sementes de uvas. Os flavonoides foram determinados simultaneamente por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, com detecção por fluorescência.  

Resultados: As concentrações de flavonoides, tanto em suas formas isoladas 

ou como a soma de 3-desoxiantocianidinas, flavonas e flavanonas, diferiram 

entre as variedades de uvas. Nenhuma das variedades apresentou 

luteolinidina, apigeninidina, 7-metoxiluteolinidina, 5-metoxi-apigeninidina, 

eriodictiol e naringenina. Já para a classe de flavonas, a variedade Niágara 

apresentou a maior concentração de luteolina (329,68 mg/100g, em base seca) 

(96,42 mg/100g, em base fresca), seguida da variedade Rubi (217,55 mg/100g, 

em base seca) (131,09 mg/100g, em base fresca) e, por fim, da variedade Itália 

(50,10 mg/100g, em base seca) (37,04 mg/100g, em base fresca). A variedade 

Niágara apresentou a maior concentração de apigenina (57,42 mg/100g, em 

base seca) (35,62 mg/100g, em base fresca), que se assemelhou à da 

variedade Rubi (46,76 mg/100g, em base seca) (30,08 mg/100g, em base 

fresca) que, por sua vez, também se assemelhou à da variedade Itália (33,81 

mg/100g, em base seca) (27,52 mg/100g, em base fresca). Já para o total de 

flavonas, a variedade Niágara apresentou a maior concentração (387,11 

mg/100g, em base seca) (276,35 mg/100g, em base fresca), seguida da 

variedade Rubi (264,30 mg/100g, em base seca) (161,17 mg/100g, em base 

fresca) e, por fim, da variedade Itália (85,28 mg/100g, em base seca) (64,56 

mg/100g, em base fresca). 

Conclusão: As concentrações de flavonoides diferiram entre as variedades de 

uvas. As maiores concentrações de luteolina, apigenina e total de flavonas 

foram encontradas na variedade Niágara, seguida da variedade Rubi e, por fim, 

da variedade Itália. O consumo de farinhas integrais de sementes de uva, 

principalmente da variedade Niágara, deve ser estimulado na alimentação 

humana. 
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Introdução: A uva (Vitis vinifera L.) constitui um alimento de grande importância 

mundial, em vista do seu elevado nível de produção e consumo. É amplamente 

consumida pela população brasileira na forma de fruto, vinhos e sucos. Seu 

cultivo gera uma quantidade significativa de resíduos, que compreendem a 

casca, semente e bagaço. Dentre os resíduos, destaca-se a semente, que é 

rica em compostos que podem gerar benefícios à saúde humana, tais como os 

com capacidade antioxidante, principalmente a vitamina C. Além disso, as 

sementes de uva podem ser utilizadas para obtenção de óleo e farinha, que 

podem ser utilizados na alimentação humana.  



Objetivo: Avaliar a ocorrência e concentração de vitamina C, bem como a 

capacidade antioxidante de farinhas integrais de sementes de uvas. 

Métodos: Foram utilizadas uvas de três variedades (Itália, Rubi e Niágara), 

adquiridas em mercado local, para obtenção das farinhas integrais de 

sementes de uvas. A vitamina C, na forma de ácido ascórbico (AA), foi 

determinada por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, com detecção por 

arranjo de diodos. Já a capacidade antioxidante foi determinada pelo método 

do radical DPPH? (1,1-difenil-2-picrilhidrazila), por espectrofotometria. 

Resultados: As concentrações de vitamina C e capacidade antioxidante 

diferiram entre as variedades de uvas. A variedade Rubi apresentou a maior 

concentração de vitamina C (17,45 mg/100g, em base seca) (11,53 mg/100g, 

em base fresca), seguida da variedade Itália (13,97 mg/100g, em base seca) 

(11,29 mg/100g, em base fresca), que não diferiu da concentração da 

variedade Niágara (11,82 mg/100g, em base seca) (7,25 mg/100g, em base 

fresca). Já para a capacidade antioxidante, as concentrações também diferiram 

entre as variedades, onde a variedade Rubi apresentou a maior concentração 

de capacidade antioxidante (49,76 mg trolox/g, em base seca) (33,10 mg 

trolox/g, em base fresca), seguida da variedade Itália (39,49 mg trolox/g, em 

base seca) (31,89 mg trolox/g, em base fresca) e por último da Niágara (21,00 

mg trolox/g, em base seca) (13,51 mg trolox/g, em base fresca).  

Conclusão: As concentrações de vitamina C e capacidade antioxidante 

diferiram entre as variedades de uvas. As farinhas das variedades Rubi e Itália 

foram classificadas como boa fonte de vitamina C, enquanto que a farinha da 

variedade Niágara foi classificada como fonte deste composto. A maior 

concentração de capacidade antioxidante foi encontrada na variedade Rubi, 

seguida da variedade Itália e, por fim, da variedade Niágara. O consumo de 

farinhas integrais de sementes de uva, principalmente da variedade Rubi, deve 

ser estimulado na alimentação humana. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - CIÊNCIA DE ALIMENTOS - 

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA, FÍSICO-QUÍMICA E DE COMPOSTOS 

FUNCIONAIS DE ALIMENTOS 

 

 

OCORRÊNCIA E CONCENTRAÇÃO DE VITAMINA E EM FARINHAS DE 

SEMENTES DE UVAS 

 

 

Abigail Brandão Barroso (abigailbrandao@gmail.com) 

Soraia Silva Pinheiro (soraia.pinheiro@outlook.com) 

Augusto César Fonseca Sobreira (augusto.sobreira@ufv.br) 

Stephanie Michelin Santana Pereira (stephanie.pereira@ufv.br) 

Helena Maria Pinheiro Sant'ana (helenapinheirosantana@gmail.com) 

Maria Do Carmo Gouveia Peluzio (mcgpeluzio@gmail.com) 

Ceres Mattos Della Lucia (ceresnut@yahoo.com.br) 

 

 

 

 

 

Introdução: Atualmente, as sementes são consumidas na alimentação humana 

de diversas formas: in natura, assadas, moídas, trituradas, refogadas e/ou em 

forma de farinhas. Elas também são incluídas em diversas preparações, como 

saladas, bolos, biscoitos, vitaminas e sucos. Neste contexto, a uva (Vitis 

vinifera L.) se destaca, uma vez que sua semente constitui matéria-prima para 

a produção de óleos, os quais são ricos, principalmente, em vitamina E. 

Objetivo: Avaliar a ocorrência e concentração de vitamina E em farinhas 

integrais de sementes de uvas. 



Métodos: Foram utilizadas uvas de três variedades (Itália, Rubi e Niágara), 

adquiridas em mercado local, para obtenção das farinhas integrais de 

sementes de uvas. Os oito isômeros da vitamina E (a, ß, ? e d-tocoferois e 

tocotrienois) foram determinados simultaneamente nas farinhas, por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, com detecção por fluorescência. 

Resultados: Dentre as três variedades de uvas, os isômeros majoritários foram: 

a-tocotrienol, ß-tocotrienol, ?–tocotrienol e a-tocoferol. A concentração de 

vitamina E total diferiu entre as três variedades e foi maior na variedade Itália 

(13007,18 µg/100g), seguida da variedade Rubi (6797,22 µg/100g) e, por fim, 

da Niágara (3957,86 µg/100g). A variedade Itália apresentou o perfil mais 

completo de isômeros de vitamina E, quando comparado às outras variedades, 

com destaque para os seguintes compostos: a-tocotrienol (4885,90 µg/100g); 

ß-tocoferol (633,62 µg/100g); ß-tocotrienol  (3369,83 µg/100g); ?-tocotrienol 

(2605,72 µg/100g); d-tocotrienol (34,87 µg/100g), equivalentes de a- tocoferol, 

que apresentou concentrações semelhantes à da variedade Rubi (2704,92 

µg/100g) e maior que a Niágara (1860,48 µg/100g). A variedade Itália não 

apresentou o isômero ?–tocoferol; teve uma menor concentração de d-tocoferol 

quando comparada às outras variedades: Rubi = Niágara > Itália (42,88 = 

52,79 > 21,09 µg/100g, respectivamente) e as concentrações de a-tocoferol 

não diferiram entre as três  variedades (1456,15 µg/100g na farinha de uva 

Itália, 987,57 µg/100g na farinha de uva Niágara e 1490,72 µg/100g  na farinha 

de uva Rubi). 

Conclusão: A farinha de sementes de uva da variedade Itália apresentou 

maiores concentrações de vitamina E total, ß-tocoferol e de ß-tocotrienol, 

seguida da farinha da variedade Rubi e, por fim, da variedade Niágara. Os 

isômeros da vitamina E presentes na farinha da semente in natura são 

promissores para a atuação dos mesmos como antioxidantes naturais, por sua 

capacidade de interação com os radicais livres  no organismo humano, sendo 

possível, assim, associar os seus efeitos à melhora da saúde e qualidade de 

vida, revelando assim seu elevado potencial funcional. 
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Introdução: É crescente, nos dias atuais, a busca por alimentos benéficos à 

saúde humana acompanhada de formas para se obter menor produção de 

resíduos. Dessa forma, as sementes vêm sendo muito utilizadas pela indústria 

alimentícia, desde sua forma in natura até em sua forma farinácea, visto que 

estas podem conter várias vitaminas, dentre elas, as vitaminas do complexo B. 

Dentre as sementes, destacam-se as de uva (Vitis vinifera L.), as quais podem 

ser utilizadas para obtenção de óleo e farinha, com possibilidades de utilização 

na alimentação humana.  

Objetivo: Analisar a ocorrência e concentração de vitaminas B1, B2 e B6 em 

farinhas integrais de sementes de uvas. 



Métodos: Foram utilizadas três variedades de uva, sendo elas Itália, Rubi e 

Niágara, que foram adquiridas em mercado local, em Viçosa-MG, para 

posterior obtenção das farinhas integrais das sementes. As análises das 

vitaminas B1, B2 e B6, presentes nas três variedades de farinhas, foram 

realizadas por Cromatografia Liquida de Alta Eficiência (CLAE), com detecção 

por fluorescência, sendo sua concentração determinada em base fresca e em 

base seca.  

Resultados: A concentração da vitamina B1 diferiu entre as variedades das 

uvas e entre os métodos de base fresca e seca. A variedade Itália apresentou a 

maior concentração desta vitamina, em ambos os métodos (43,39 µg/100 g, em 

base fresca e 49,49 µg/100 g, em base seca), seguida da variedade Rubi 

(25,71 µg/100 g, em base fresca e 39,28 µg/100g, em base seca) e, por fim, da 

variedade Niágara (2,04 µg/100 g, em base fresca e 3,15 µg/100g, em base 

seca). Para a vitamina B2, a concentração também diferiu entre as variedades 

e entre os métodos, sendo que a variedade Niágara apresentou a maior 

concentração desta vitamina em ambos os métodos (422,35 µg/100 g, em base 

fresca e 810,79 µg/100 g, em base seca), seguida da variedade Rubi (92,43 

µg/100 g, em base fresca e 142,41 µg/100 g, em base seca) e, por último, da 

Itália (9,57 µg/100 g, em base fresca e 12,01 µg/100 g, em base seca). A 

vitamina B6 também diferiu em sua concentração nas variedades e métodos 

utilizados, sendo que a semente com maior concentração, em ambos os 

métodos, foi a Rubi (75,37 µg/100 g, em base fresca e 107,19 µg/100 g, em 

base seca), seguida pela Itália (65,12 µg/100 g, em base fresca e 81,76 µg/100 

g, em base seca) e, finalmente, a Niágara (44,55 µg/100 g, em base fresca e 

69,25 µg/100 g, em base seca).  

Conclusão: Foi possível analisar a ocorrência e concentração das vitaminas 

propostas pelo estudo nas três variedades de farinhas de sementes de uva. A 

maior concentração de tiamina foi encontrada na variedade Itália, a de 

riboflavina foi encontrada na variedade Niágara e, por fim, a de piridoxina foi 

encontrada na variedade Rubi. 
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A procura por hábitos mais saudáveis e uma melhor qualidade de vida 

transformaram os lipídeos em grandes vilões na dieta alimentar. No entanto, 

uma dieta balanceada e com quantidades adequadas de lipídeos de qualidade 

pode trazer benefícios ao corpo humano, além de reserva de energia. São 

formados basicamente por cadeias de ácidos graxos que podem variar quanto 

seu grau de saturação ou instauração sendo este um fator importante para 

classificá-las além de informar sobre seus pontos de fusão e ebulição. As 

gorduras insaturadas são em sua maioria de origem vegetal e apresentam-se 

na forma líquida em temperatura ambiente sendo reconhecida popularmente 

por óleos. O ômega 3, por exemplo, formado por ácido graxo insaturado 

presente em peixes, possui importância nutricional, sendo, por muitos autores, 

o seu consumo associado à benefícios, principalmente, para pessoas com 



doenças cardiovasculares e que buscam perda de peso. Pode-se verificar a 

presença de ácidos graxos insaturados em produtos alimentícios através de 

uma reação de adição de iodo. Isto, ocorre devido a reação de halogenação do 

iodo com as duplas ou triplas ligações presentes nas insaturações de óleos 

promovendo redução do teor de iodo livre e, consequentemente, modificando o 

índice de iodo da amostra. A partir deste pode-se determinar o teor de ácidos 

graxos insaturados, a medida da suceptibilidade à rancidez oxidativa, controle 

do processo de hidrogenação e verificar adulterações. O objetivo deste estudo 

foi pesquisar a presença de insaturações nas moléculas de óleos e gorduras 

alimentícios. Os itens adquiridos em estabelecimentos comerciais da região e 

analisados no estudo foram: (1) óleo de soja, (2) óleo de dendê fundido, (3) 

azeite de oliva, (4) manteiga derretida, (5) margarina derretida, (6) óleo de coco 

fundido. Os 6 tubos contendo 5 mL de cada item anteriormente citado (1-6) e, 

devidamente, acrescido de 10 gotas de lugol cada foram aquecidos em banho-

maria até a mudança de coloração. Depois de esfriados à temperatura 

ambiente, por aproximadamente 15 minutos, adicionou-se 3 gotas de amido 

para que ocorresse a reação de complexação caso houvesse iodo livre. Os 

resultados obtidos, ao observar a mudança de cor, em ordem decrescente de 

insaturação é 1>3>2>5>4>6.  A grande intensidade com que a mudança de cor 

ocorre, após adicionado o amido às misturas nos tubos, sugere que possui 

muito iodo livre capaz de reagir com o polissacarídeo, provando assim que há 

pouquíssimas insaturações, como é o caso do óleo de coco que apresentou a 

coloração mais escura. Portanto, pode-se inferir que o óleo de soja é mais 

recomendável para consumo dentre os analisados, haja vista, que apresenta 

maior teor de ácidos graxos insaturados seguido pelo azeite de oliva e óleo de 

dendê, em contrapartida o óleo de coco e a manteiga possuem em sua 

composição mais ácidos graxos saturados não sendo tão benéfico a saúde, 

evidenciando assim, que o consumo do óleo de coco que é tão propagado nos 

meios de comunicação, ao invés de tantos outros como o de soja, não é tão 

vantajoso quanto se declarado. 
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Maracujá é o nome popular dado a várias espécies do gênero Passiflora. No 

Brasil, o maracujá tem grande importância econômica, sendo principalmente 

usado pela indústria de alimentos para a produção de sucos. O maracujá é 

considerado um alimento funcional, devido a presença de ácidos graxos poli-

insaturados, fibras, poliaminas e diversas substância antioxidantes. Um 

componente antioxidante pode ser classificado em não-enzimático, como: a-

tocoferol (vitamina E), ácido ascórbico (Vitamina C), flavonoides, selênio, 

glutationa e L-cisteína; e em enzimático, a exemplo do superóxido dismutase, 

catalase e glutationa peroxidasse. As diferentes espécies de uma determinada 

fruta ou hortaliça podem apresentar diferenças em sua composição química e 



nutricional, assim, o presente estudo realizado numa aula prática da disciplina 

de Bromatologia oferecida ao Curso de Nutrição, da Universidade Federal de 

Alfenas-MG, teve como objetivo verificar o potencial antioxidante de suco de 

diferentes espécies de maracujá, a saber: maracujá-azedo (P. edulis fo. 

Flavicarpa), maracujá-doce (P. alata Curtis), e maracujá-roxo (P. edulis fo. 

Edulis). O preparo de cada amostra de suco foi realizado a partir da 

homogeneização em equipamento tipo mixer, de 10 g de polpa de maracujá 

incluindo as sementes, com 100 mL da água, e tempo de mistura padronizado 

em 15 s. O potencial antioxidante das amostras foi verificado a partir do método 

de descoloração do radical livre catiônico ABTS, obtida pela sua neutralização 

com compostos antioxidantes nas amostras. A diferença de cor entre as 

leituras da solução completamente colorida, considerada a solução de 100% de 

radicais livres ABTS• (750 µL de ABTS• + 250 µL de água destilada) e da 

leitura da solução de radicais ABTS• contendo a amostra (750 µL de ABTS• + 

30 µL de amostra + 220 µL de água destilada) foi quantificada em 

espectrofotômetro com leituras realizadas em comprimento de onda de 734 

nm. As análises foram realizadas em triplicata, sendo a média das 

absorbâncias, utilizadas para o cálculo do potencial antioxidante, a partir da 

equação da reta encontrada com a construção de uma curva analítica do 

antioxidante trolox. O suco do maracujá roxo, apresentou o maior potencial 

antioxidante (50,1 equivalentes de µmol de Trolox/100 mL), seguido do suco de 

maracujá doce (44,5 equivalentes de µmol de Trolox/100 mL) e por fim, o 

maracujá azedo (31,6 equivalentes de µmol de Trolox/100 mL). Os resultados 

sugerem diferenças entre o potencial antioxidante das diferentes espécies de 

maracujá (azedo, doce, roxo), sendo o maracujá azedo, comumente adquirido 

pela população nas feiras, aquele com o menor potencial antioxidante. 
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Preservação de alimentos é o processo de tratamento e manejos dos mesmos 

que visa evitar ou diminuir a velocidade de deterioração, causada por 

microorganismos ou por enzimas dos produtos naturais, levando a sua 

deteriorização e a produção de toxicinas prejudiciais aos consumidores. O 

emprego de peptídeos antimicrobianos além de evitar possíveis intoxicações 

alimentares, agrega valor nutricional ao alimento. Tais moléculas podem ser 

encontradas em todas as formas de vida e diferentes matrizes alimentares. 

Através da incorporação destes peptídeos em matrizes sólidas, criam-se 

embalagens antimicrobianas, que contribuem para manutenção da segurança e 

qualidade microbiológica dos alimentos, prolongando sua vida de prateleira e 

evitando grandes perdas econômicas para a indústria alimentícia. Uma fonte 

promissora, prontamente disponível e de baixo custo é o fermento biológico 

utilizado para panificação, um produto inerte ao organismo humano. O objetivo 



desse trabalho é produzir e identificar peptídeos antimicrobianos com atividade 

contra microrganismos de importância clinica e alimentar como Acinetobacter 

genomospecies 3, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Listeria innocua, 

Staphylococcus aureus e Staphylococcus coagulase negativa. Um extrato rico 

em peptídeos foi produzido a partir de Saccharomyces cerevisiae de fermento 

para panificação por hidrólise térmica onde o fermento foi solubilizado em água 

destilada e incubado a 50°C por 24 horas para ativar as proteases endógenas 

e clivar as proteínas., Para finalizar, a mistura foi incubada a 90°C por 10 min 

para inativar as proteases originando o extrato autolisado. Este extrato foi pré-

fracionado em membrana de ultrafiltração com ponto de corte de 10 kDa, 

gerando o extrato filtrado O perfil proteico/peptídico de ambos os extratos foi 

avaliado por tricina –SDS- page a 16% e por técnicas cromatográficas. Os 

peptídeos foram parcialmente purificados por cromatografia de gel filtração. Em 

seguida, a atividade antimicrobiana de concentrações decrescentes (0,06 a 

~2,0 mg/mL) dos extratos autolisado e filtrado e das frações obtidas em foi 

avaliada por ensaio de microdiluição contra as bactérias (1,0 x 106 células) de 

interesse por 18 h a 37° C. A viabilidade celular foi determinada pela adição do 

indicador resazurina 2%. Os resultados mostraram que um extrato rico em 

peptídeos com atividade antimicrobiana contra as bactérias citadas foi 

produzido com sucesso. O autolisado é composto de moléculas com massas > 

75 KDa a < 6,5 KDa e após a ultrafiltração foi obtido uma fração com massas 

variando de ~ 10 KDa a < 6,5 KDa. O extrato filtrado exibiu maior potencial 

antimicrobiano comparado ao autolisado, apresentando um IC50 que variou de 

0,79 a 0,10 mg/mL para a maioria das bactérias testadas. Após fracionamento 

em gel filtração, as 6 frações obtidas apresentaram atividade antimicrobiana 

contra Escherichia coli e Staphylococcus aureus onde as frações F5 e F1 se 

destacaram por apresentar IC50 superior ao extrato. Para Escherichia coli, F1 

apresentou IC50 = 6,57 µg/ml e F5 com IC50 = 8,80 µg/ml e para 

Staphylococcus aureus, apenas F5 apresentou potencial promissor com IC50 = 

16,17 µg/ml. Experimentos adicionais estão sendo realizados a fim de testar 

outras espécies bacterianas e identificar os peptídeos responsáveis pela 

atividade antimicrobiana. 
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A banana (Musa spp.) é uma fruta com consumo mundial expressivo, sendo o 

Brasil um importante produtor. A farinha da banana verde vem sendo utilizada 

como um ingrediente funcional de produtos alimentícios. Sua polpa e casca, 

utilizadas na produção, possibilitam o aproveitamento integral do alimento. O 

objetivo desse estudo foi produzir farinhas integrais de banana verde (FIBV), a 

partir das variedades Prata e Nanica, comparar suas características físico-

químicas e composição centesimal. Para o preparo das FIBV, foram utilizadas 

frutas no estágio I de maturação (completamente verdes), sanitizadas, fatiadas 

e levadas à estufa por dezesseis horas. Posteriormente, realizou-se a moagem 

para obtenção das FIBV, que foram armazenadas, de forma apropriada, para 

as análises posteriores. Realizou-se as medidas de potencial hidrogeniônico, 

acidez total titulável, capacidades de absorção de água e óleo e as 

determinações do conteúdo de umidade, cinzas, lipídeos, proteínas e fibra 

bruta das FIBV. O teor de carboidrato foi obtido por diferença entre cem e o 



somatório do teor encontrado para os demais nutrientes. Os resultados foram 

expressos como média ± desvio padrão (de triplicatas) e a comparação entre 

as médias obtidas para as FIBV foi realizada pelo teste t Student, adotando-se 

p < 0,05 como sendo significativo. Observou-se diferença estatisticamente 

significante entre as FIBV Prata e Nanica quanto aos valores de pH (5,44 ± 

0,04 e 5,76 ± 0,07), acidez total titulável - g % ácido málico (1,07 ± 0,01 e 1,97 

± 0,05), capacidade de absorção de água (3,38 ± 0,11 e 3,94 ± 0,18), teor de 

cinzas (2,94 g/ 100g ± 0,18 e 4,09 g/ 100g ± 0,06), proteínas (8,83% ± 0,56 e 

4,6 % ± 0,27) e carboidratos (80,07 % ± 0,69 e 83,03 % ± 0,95), 

respectivamente. Já para a capacidade de absorção de óleo, conteúdo de 

umidade, lipídeos e fibras não houve diferença entre as duas variedades. Foi 

possível concluir que, do ponto de vista comercial, a FIBV Prata seria mais 

interessante e do ponto de vista industrial, a FIBV Nanica, mais relevante. 

Ambas não diferiram quanto à propriedade funcional, com relação ao teor de 

fibras. 
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O vinagre é um produto resultante da fermentação acética do vinho, realizada 

por bactérias acéticas. Este produto tem sido parte da alimentação humana 

desde a antiguidade, como condimento e conservante de alimentos. A grande 

apreciação por parte dos consumidores tem impulsionado a produção de 

vinagre dos mais variados substratos. Para reduzir o desperdício, o uso de 

excedentes agrícolas e de frutas abaixo do padrão pode, de forma produtiva, 

ser usado como matéria-prima para um produto alimentício preparado, como o 

vinagre. Estudos utilizando frutas exóticas, como pitaia vermelha  tornaram-se 

cada vez mais atraente na busca contínua de compostos bioativos naturais. O 

vinagre produzido a partir de frutas pode ser considerado um bom 

complemento da alimentação humana, pois, em geral, são ricos em ácidos 

orgânicos, aminoácidos e vitaminas. Este trabalho teve como objetivo preparar 

vinagre de excedentes de pitaia vermelha (Hylocereus polyrhizus) e avaliar 



suas atividades antimicrobiana, antioxidantes e características sensoriais. A 

polpa da fruta foi processada e Saccharomyces cerevisiae CCMA 0200 foi 

utilizada para fermentar o mosto para fermentação alcoólica. O vinho obtido foi 

inoculado com uma cultura mista de bactérias ácidas acéticas (Acetobacter 

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

oxydans (CCMA 0350)) para fermentação acética. Teores de carboidratos 

(sacarose, glicose e frutose), ácidos orgânicos (ácidos acético, lático, málico, 

succínico e cítrico) e etanol foram quantificados por cromatografia líquida de 

alta performance. A atividade antimicrobiana foi determinada pela   

concentração mínima inibitória (CMI) e bactericida (CMB) utilizando as cepas 

bacterianas Escherichia coli 25922; Listeria monocytogenes 19117; 

Staphylococcus aureus 8702 e Salmonella enteritidis S64. 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 análise sensorial foi 

realizada por meio de um teste de aceitação pelo consumidor, seguido de uma 

questão de check-all-that-apply (CATA). 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 0,36 g GAE L-1. A capacidade 

antioxidante medida pelos ensaios DPPH e ABTS foram 10.33 µmol L–1TE mL-

1 e 23,38 µmol L–1TE mL-1 respectivamente. A análise sensorial revelou que 

os consumidores “gostam moderadamente” do vinagre produzido. Assim, foi 

possível elaborar vinagre a partir de excedentes de frutos de pitaia vermelha 

com características benéficas e aprovação do consumidor, bem como fornecer 

uma alternativa viável que permita o uso de excedentes pós-colheita, 

agregando valor através de um novo produto e fazendo uso de uma 

metodologia simples e pouco dispendiosa. 
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Introdução: O chá é altamente procurado devido benefícios à saúde e presença 

de compostos biologicamente ativos que contribui para seu efeito antioxidante 

(ABREU, 2013). Além de sua apresentação em forma de folhas fragmentadas 

ou moídas, outra aparência para esta bebida é o chá solúvel, apresentado em 

forma de pó, resultante da desidratação do extrato aquoso da espécie vegetal 

(BRASIL, 2005).  

O objetivo deste trabalho é comparar o teor de compostos fenólicos e açúcares 

redutores e não redutores em amostras de infusões e de extratos solúveis de 

chá verde (Camellia sinensis L.) e hibisco (Hibiscus sabdariffa L.). 

Materiais e métodos: amostras de extrato solúvel em pó e folhas de Camellia 

sinensis L. e flores de Hibiscus sabdariffa L. Foram feitas as infusões vertendo 

água aquecida a ~90ºC e filtrados após 5 minutos. Os extratos solúveis foram 



preparados diluindo dos extratos em pó em água potável à temperatura 

ambiente. Ambas as infusões e extratos solúveis foram feitos na concentração 

de 5g/L. A quantificação de açúcares redutores e não redutores se deu pelo 

método do ácido 3-5-dinitrossalicílico, segundo método proposto por 

MALDONADE (2013). Os resultados foram expressos em mg de açúcares/ml 

de extrato. A quantificação de compostos fenólicos se deu pelo método do 

reagente Folin-Ciocalteu, segundo metodologia proposta por Bonoli et al., 

(2004). Os resultados foram expressos em mcg (microgramas) de Equivalentes 

de Ácido Gálico (EAG) por ml de extrato através da interpolação das 

absorbâncias em curva analítica de ácido gálico. Todos os testes foram feitos 

com 03 repetições aleatórias de amostras, cada repetição realizada em 

triplicata. Os dados foram analisados pelo teste de ANOVA de dois fatores, 

seguido do teste de Tukey, com nível mínimo de significância de 5%, através 

do programa estatístico Graphpad Prism 7.0. 

Resultados: O teor de açúcares redutores do chá verde foi de 0,98, 0,3 e 0,38 

mg/ml para as infusões e 1,88, 2,13 e 1,43 mg/ml nos extratos solúveis, 

enquanto nos infusos de hibisco foi de 0,54, 0,54 e 0,62 mg/ml e nos extratos 

solúveis foi de 2,2, 1,3 e 1,7 mg/ml. Já o teor de açúcares não redutores do chá 

verde foi de 0,32, 0,15 e 0,06 mg/ml nas infusões e 2,0, 1,6 e 2,0 mg/ml nos 

extratos solúveis, enquanto do hibisco foram de 0,21, 0,17 e 0,13 mg/ml nas 

infusões e 1,5, 1,6 e 2,0 mg/ml nos extratos solúveis. O teor de fenólicos do 

hibisco foi de 127,8, 102,5 e 97,4 mcg EAG/ml das infusões e 6,7, 7,8 e 10 mcg 

EAG/ml dos extratos solúveis, enquanto o chá verde obteve 817, 204,7 e 248,3 

mcg EAG/ml das infusões e 123,7, 69,8 e 13,2 mcg EAG/ml nos extratos 

solúveis. Todas as amostras de extratos solúveis obtiveram teores bem 

maiores de açúcares redutores e não redutores, comparadas às amostras de 

infusões da mesma erva, enquanto as infusões apresentaram maiores teores 

de EAG comparadas aos extratos solúveis (p<0,001). Conclusão: os extratos 

solúveis podem apresentar menos benefícios ao consumo diário em 

comparação aos infusos, devido ao seu alto teor de açúcares e menor de 

compostos fenólicos. 
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Produtos finais de glicação avançada (AGEs) são substâncias formadas por 

diferentes precursores de glicação não enzimática. A reação de glicação é 

iniciada pela reação do grupo carbonila de glicose ou outros açúcares 

redutores (frutose, manose, galactose e xilose) com grupos amino livres 

derivados de proteínas, lipídios e ácidos nucléicos. Os AGEs formados ocorrem 

em todos os tecidos e fluidos corporais e têm efeitos deletérios sobre a saúde 

quando acumulados no organismo. Estudos mostraram associação de AGEs 

com a progressão de doenças como Diabetes Melito, aterosclerose e 

envelhecimento. Portanto, devido à interação de AGEs com macromoléculas 

endógenas e dietéticas, vários estudos foram desenvolvidos para a descoberta 

de compostos ou substâncias com potencial antiglicante. Entre esses 

componentes naturais que são estudados, os polifenóis são proeminentes 



porque adicionam um alto potencial antioxidante às suas propriedades 

antiglicantes. Uma fonte interessante de compostos fenólicos é o resíduo 

industrial dos citros. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi elaborar um 

extrato rico em compostos fenólicos obtidos a partir do resíduo cítrico (CR), 

para determinar os teores fenólicos desses extratos, sua atividade antioxidante, 

seu efeito antiglicante. A concentração e distribuição dos compostos fenólicos 

foram avaliadas por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC-DAD). O 

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

atividade antioxidante foi avaliada pelos métodos DPPH, ORAC e FRAP. Os 

modelos de glicação utilizados foram albumina de soro bovino (BSA) / frutose, 

BSA / metilglioxal (MGO) e arginina / metilglioxal (MGO). Os principais 

polifenóis presentes foram a hesperidina, seguida da narirutina e da tangeritina. 

O conteúdo de compostos fenólicos foi de 35,21 mg equivalentes de ácido 

gálico / mg de extrato liofilizado. A capacidade antioxidante medida pelos 

ensaios DPPH, ORAC e FRAP foram 125,52 (µmol equivalente Trolox/ mg de 

extrato liofilizado), 896,05 (µmol equivalente Trolox/ mg de extrato liofilizado) e 

220,00 (µmol equivalente Trolox/ mg de extrato liofilizado) respectivamente. O 

extrato inibiu significativamente a formação de produtos finais de glicação 

avançada nos três modelos de glicação in vitro (32,6, 48,6 e 62,3%) nos 

modelos BSA-frutose, BSA-MGO e arginina-MGO, respectivamente. Este é o 

primeiro estudo que mostra o papel do resíduo de cítrico no processo 

antiglicação. Em resumo, nossos resultados sugerem que o resíduo de cítrico 

estudado apresenta propriedades antioxidantes proeminentes, são capazes de 

inibir a glicação em três modelos de glicação in vitro e o seu efeito antiglicante 

está correlacionado à presença do alto conteúdo de compostos fenólicos e da 

atividade antioxidante. Desta forma, é possível utilizar esse resíduo para a 

produção sustentável de produtos com alto valor agregado e prevenção de 

doenças relacionadas a glicação. 
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O chá é uma das bebidas mais consumidas no mundo sendo os chás branco, 

verde, preto produzidos a partir de folhas de Camellia sinensis e o Chá mate a 

partir das folhas de Ilex paraguariensis. O consumo regular dessa bebida pode 

reduzir o risco de doenças cardiovasculares, inflamatórias, alguns tipos de 

câncer, diabetes e até mesmo levar a perda de peso. Essas propriedades 

estão ligadas principalmente à presença de compostos antioxidantes como os 

polifenóis, destacando-se os flavonoides, e no caso dos chás verdes, em maior 

quantidade as catequinas. Os consumidores têm buscado, cada vez mais, 

alimentos saudáveis que tragam benefícios, além de produtos mais práticos. As 

bebidas prontas para consumo são utilizadas tanto para hidratação como 

também para ingestão de nutrientes. O chá pronto para consumo é a bebida 

obtida pela infusão de folhas e brotos de várias espécies de chá, podendo ser 

adicionado de outras substâncias de origem vegetal e de açúcares. Nesse 

trabalho, avaliou-se o teor de fenólicos em chás prontos para consumo 



formulados a partir de quatro tipos de chás (branco, verde, preto e mate), com 

e sem a adição de açúcar (6% e 0% m/m), em um design fatorial, com 3 

repetições. O extrato aquoso de chá de cada um dos tipos de chá foi preparado 

pela infusão de 1,8 g em 200 mL de água a 100 °C, sob leve agitação por 10 

min. Os chás prontos para consumo foram formulados contendo 80% v/v do 

extrato e 6% m/v de açúcar, quando presente. O teor total de fenólicos nas 

bebidas foi determinado utilizando o reagente de Folin-Ciocalteu e os 

resultados expressos como g de ácido gálico equivalente por mL de chá pronto 

(g AGE.mL-1). Os dados obtidos das diferentes formulações foram avaliados 

por ANOVA e teste Tukey, a 5% de probabilidade. A adição de açúcar nos 

chás, na concentração do presente estudo, não afetou significativamente o teor 

de fenólicos totais dos chás prontos para consumo (p>0,05). Os teores de 

compostos fenólicos foram significativamente diferentes para as bebidas 

elaboradas com os tipos diferentes de folhas (p<0,05). Os maiores teores 

foram encontrados para a formulação contendo chá branco (731,52 g AGE.mL-

1), seguido pelo chá verde (645,84 g AGE.mL-1), chá preto (389,52 g AGE.mL-

1) e chá mate (286,56 g AGE.mL-1), mesma ordem observada por outros 

autores, com valores próximos ao desse trabalho. O fato de os chás 

elaborados com folhas da mesma espécie apresentarem teor de compostos 

fenólicos diferentes pode ser explicado pelo grau de fermentação em que as 

folhas dos chás são submetidas, pois os flavonoides são oxidados durante a 

fermentação. As folhas de chá branco não sofrem fermentação, enquanto as 

folhas do chá verde passam por uma fermentação branda e o chá preto por 

uma fermentação mais intensa. Os chás prontos para consumo elaborados 

principalmente com os chás branco e verde obtiveram maiores teores de 

compostos fenólicos, no entanto a maior parte das bebidas encontradas no 

mercado utiliza o chá preto e o chá mate, sendo necessários estudos da 

aceitação dessas formulações. 
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O chocolate é um derivado do cacau Theobroma cacao que tem origem na 

América Central. Por ser um produto versátil, desperta grande interesse na 

indústria de alimentos e atrai olhares da área da saúde, onde recentemente 

vem sendo investigados seus benefícios pelas suas propriedades 

antioxidantes, provenientes dos compostos fenólicos existentes no cacau, mais 

especificamente, os flavonoides catequina e epicatequina. Presentes no dia a 

dia, o consumo regular de chocolate é capaz de provocar benefícios a saúde 

cardiovascular como redução da pressão arterial e melhora na circulação 

sanguínea. Baseado nessas informações, despertou-se o interesse de avaliar a 

atividade antioxidante, os compostos fenólicos totais e a quantidade de 

flavonoides de dois chocolates amargos e quatro amostras meio amargos de 4 

marcas de chocolates comerciais vendidas no Brasil. Para o experimento foram 

preparados extratos a base de metanol/água (80:20 v/v). Para as 

determinações de fenólicos totais e flavonoides, foram utilizados métodos 



espectrofotométricos, sendo os compostos fenólicos analisados a partir do 

reagente de Folin–Ciocalteu e a quantificação realizada em curva padrão de 

ácido gálico. As leituras foram realizadas a 750nm no espectrofotômetro. Para 

os flavonoides foram utilizados como reagentes, solução de NaNO2 (5%), de 

AlCl3 (10%), e NaOH (1 mol/L). As leituras no espectrofotômetro foram 

realizadas a 510 nm e uma curva padrão de catequinas foi utilizada para os 

cálculos. A atividade antioxidante foi medida pelo método de neutralização do 

radical livre ABTS, utilizando uma curva padrão de Trolox para comparação do 

potencial antioxidante, em espectrofotômetro com comprimento de onda de 734 

nm. Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), seguida 

pelo teste de Tukey com P = 0,05 pelo programa estatístico Minitab® 16. Os 

teores de compostos fenólicos totais variaram de 27,81 a 48,14 mg de ácido 

gálico/ 25 g de chocolate. Todas as amostras de chocolates do tipo amargo 70 

e 60% de cacau e duas das marcas de chocolates do tipo meio-amargo, 

apresentaram os maiores teores de compostos fenólicos totais, não diferindo 

estatisticamente entre si. Os teores de flavonoides variaram de 96,48 a 128,22 

mg de catequina/ 25 g de chocolate, sendo que apenas duas marcas de 

chocolates do tipo meio amargo diferiram significativamente entre si quanto aos 

teores de flavonoides totais, destacando que mesmo as amostras com 

indicação no rótulo de teores elevados de cacau (70 e 60%), não se 

diferenciaram de chocolates com teores inferiores de cacau. A atividade 

antioxidante variou de 0,57 a 2,61 equivalentes mmol de Trolox/ 25 g de 

amostra. Sendo que os chocolates do tipo amargo e duas das marcas do tipo 

meio amargo apresentaram as maiores atividades antioxidantes. A partir da 

pesquisa realizada pode-se concluir que o teor de cacau foi uma variável 

importante para os teores de compostos fenólicos totais e atividade 

antioxidante e que há diferença significativa nos parâmetros avaliados entre 

diferentes marcas, independente dos teores de cacau indicados no rótulo. 
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INTRODUÇÃO 

O interesse pela fabricação da cerveja precedeu a escrita e atravessou os 

tempos, chegando aos dias atuais. Assim, tem crescido bastante um público 

interessado não só em degustar, mas em produzir sua própria cerveja.  

É este perfil, que produz em casa, que é enfocado no presente estudo. Trata-

se do segmento de produção de cervejas artesanais caseiras que se expande 

com o passar dos anos. A Associação de Cervejeiros Artesanais de 

Pernambuco (ACervA-PE) é uma das instituições de maior fomento ao 

movimento, promovendo discussões e eventos sobre o tema. 

 

OBJETIVO 



Estudar o produtor artesanal caseiro para entender as eventuais dificuldades 

encontradas na produção; com atenção principal no aspecto da saudabilidade. 

Para atingir tal fim, a presente investigação se propõe a mensurar o nível de 

conhecimento sobre as boas práticas na produção de cervejas artesanais 

caseiras; identificar os possíveis problemas de manipulação e higiene do 

respectivo processo de produção e, por fim, concluir a análise com um perfil 

mais claro do cervejeiro caseiro artesanal em Pernambuco, através da 

compreensão de suas principais dificuldades durante o processo em comento.   

 

MÉTODOS  

Foram realizados estudos qualitativo e quantitativo, com abordagem descritiva 

e observacional. O local da investigação foi o estado de Pernambuco, uma vez 

que o grupo amostral consistiu em produtores de cerveja artesanal, focado 

sobretudo, embora não exclusivamente, no universo de associados da ACervA-

PE, que respondeu questionário por meio digital a respeito de seus 

conhecimentos e dificuldades na produção artesanal de cerveja, utilizando a 

escala de 1 a 5 para o nível de dificuldade encontrada por etapa, onde 1 é 

muito fácil e 5 é muito difícil. Foram também entrevistados diretores da referida 

associação que forneceram dados sobre as ações e eventos.  

 

RESULTADOS 

Foi delineado este novo perfil de produtor, onde 44% dos cervejeiros têm pós-

graduação em diversas áreas, 42% já produzem cerveja em casa entre 1 a 3 

anos e 46% produzem de 5 a 12 vezes por ano sua cerveja. 

As etapas de fabricação que mais causam dificuldades são o resfriamento 

(onde 44% dos cervejeiros encontram dificuldades), o envase (com 34%) e o 

whirlpool (formação do cone de sedimentos, com 23%). 

 

CONCLUSÃO 

A diagramação incorreta do equipamento para a quantidade de cerveja a ser 

resfriada gera uma ineficiência que é crucial para o choque térmico 

responsável pela esterilização do mosto. 



A sanitização incorreta das garrafas, utensílios, mãos e ambiente gera uma 

contaminação na cerveja já pronta, quando a pasteurização do produto 

engarrafado não é uma prática recorrente entre os cervejeiros caseiros. 

A desinformação da técnica correta de temperatura, tempo e velocidade do 

redemoinho gera uma má formação do cone e consequentemente não há uma 

boa coagulação das proteínas, onde os sedimentos seguem com o mosto para 

o fermentador. 
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A relação entre hábitos alimentares e saúde não é recente e cada vez mais se 

intensificam as pesquisas e inovações para descortinarem o universo de 

potenciais benefícios que os alimentos podem promover na saúde do indivíduo. 

Embora as pessoas tenham esta preocupação, o ritmo de vida acelerado exige 

refeições rápidas e práticas. Neste contexto, as bebidas mistas de vegetais 

(BMV) ganharam muitos adeptos, por serem uma opção prática e saborosa 

para ingestão de nutrientes, além de compostos não-nutrientes que trazem 

benefícios à saúde, advindos de frutas e hortaliças. Os fruto-oligossacarídeos 



(FOS) são considerados compostos bioativos e estão presentes em grande 

quantidade em vegetais como o yacon (Smallanthus sonchifolius). Assim, o 

objetivo deste estudo foi elaborar uma BMV, contendo yacon como fonte de 

FOS, couve, laranja, limão, hortelã, banana e manga. Três formulações foram 

preparadas variando as proporções de yacon e das frutas laranja, banana e 

manga. As amostras foram caracterizadas quanto pH, sólidos solúveis, acidez 

total titulável e cor. Os FOS foram analisados por cromatografia (HPAEC-PAD).  

A formulação que obteve o maior conteúdo de FOS foi avaliada quanto a 

composição centesimal e mineral, pH, sólidos solúveis, acidez total titulável, 

cor, minerais e aceitação sensorial, assim como o teor de FOS. A BMV 

selecionada apresentou 12,47 g/100 mL de carboidratos e baixo teor de 

lipídeos e proteínas (0,19 e 0,62 g/100 mL, respectivamente) e destacou-se no 

conteúdo de potássio e magnésio (273,5 e 17,32 mg/100 mL, 

respectivamente). Com relação às características físicas e físico-químicas, 

observa-se que houve predomínio da cor verde (L* 35,3, a* -6,4 e b* 33,8), pH 

ácido (4,17) e 12,63 ºBrix. O teor de FOS desta bebida foi de 1204 mg/100 mL. 

A avaliação sensorial da BMV mostrou que houve boa aceitação com relação 

ao sabor, cor e aroma, mas mudanças são necessárias para melhorar a 

consistência da bebida. Esses resultados demonstraram que a BMV pode ser 

considerada uma boa alternativa para a ingestão de frutas e vegetais fontes de 

nutrientes e compostos bioativos. 
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A demanda por alimentos que contenham ácidos graxos poli-insaturados 

(AGPI) vem crescendo devido ao apelo de seus diversos benefícios a saúde. 

Porém, sua aplicabilidade traz um desafio para as indústrias alimentos, já que 

os AGPI apresentam baixa estabilidade oxidativa. A oxidação em óleos AGPI 

envolve diversos mecanismos, entre eles reações com moléculas radicais, 

metais transitórios, coloides associados, entre outros fatores. Combinar 

diferentes mecanismos de antioxidantes é uma estratégia para promover a 

estabilidade oxidativa de óleos com alto teor de AGPI. No entanto, a polaridade 

dos antioxidantes interfere na sua eficácia de proteção. Então, seguindo o 

paradoxo polar para óleo brutos, o objetivo do estudo foi formular uma mistura 

de antioxidantes hidrofílica (MH), composta por ácido sinápico, ácido ascórbico 

e ácido cítrico e aplica-los no óleo de linhaça, que apresenta aproximadamente 

70% de AGPI e avaliar a estabilidade oxidativa do mesmo em um teste de 

oxidação acelerada, com temperatura de 40oC, com fluxo de oxigênio, por 15 

dias. Foram incluídos mais dois grupos para avaliação da efetividade de MH, 



um grupo composto por antioxidantes artificiais (ART) aprovados pela indústria 

de alimentos, composto por EDTA (ácido etilenodiamino tetraacético) e TBHQ 

(terc butil hidroquinona) e outro grupo sem adição de antioxidantes, chamado 

de controle (CONT). Os métodos usados para avaliação estabilidade oxidativa 

do óleo de linhaça foram peróxidos para quantificação dos compostos primários 

formados, malondialdeído (MDA) e compostos voláteis para detecção dos 

compostos secundários formados. O teor de ácidos graxos também foi 

avaliado. Ácido linoleico e alfa linolênico são os maiores representantes de 

AGPI no óleo de linhaça. Os dois tratamentos de antioxidantes reduziram a 

quantidade de peróxidos formados quando comparados com CONT (p<0,001), 

indicando que as duas misturas são efetivas em proteger o óleo de linhaça. 

Não houve diferença na formação de peróxidos entre MH e ART (p=0,991). 

Esse resultado sugere que MH foi tão eficiente quanto ART. MDA não foi 

detectado em ART, porém, MH também foi eficiente em reduzir a oxidação 

quando comparado com CONT (p<0,001). Os dois tratamentos reduziram a 

formação de compostos voláteis quando comparados com CONT (p<0,001), 

entre eles 3,5-octadien-2-one, nonanal e tridecano, e o composto 2,4-

heptadienal foi observado somente no grupo CONT. Pode – se concluir que 

MH é uma mistura que promoveu a estabilidade oxidativa do óleo de linhaça e 

uma opção eficiente para ser aplicada na indústria alimentícia como substituta 

dos antioxidantes artificiais, principalmente naquelas formulações que 

apresentam apelo de trazer benefícios a saúde. 
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Durante a fase da infância ate os 12 meses de vida a criança necessita de uma 

alimentação balanceada, rica em nutrientes como proteínas, carboidratos, 

lipídios e fibras, que atenda todas as suas necessidades relacionadas as 

transformações do corpo e do metabolismo. As proteínas, em especial, atuam 

nas funções estruturais, composição corporal, sistema imunológico e transporte 

de substâncias.  Ate os seis meses de vida recomenda – se apenas 

amamentação exclusiva e depois dos seis meses já inicia a inclusão de outros 

alimentos para complementar as necessidades energéticas e nutricionais 

dessa faixa etária. Neste período, os biscoitos constituem um dos grupos mais 

ofertados e consumidos devido a sua praticidade, fácil acesso e baixo custo. 

Este trabalho teve como objetivo comparar a Ingestão Diária Recomendada 

(IDR) do teor de Proteína com relação ao público infantil com idades de zero a 



doze meses de vida em Biscoitos Doces Amanteigados e Biscoito Doces 

Integrais adquiridos no comercio varejista de Diamantina-MG. Os 27 biscoitos, 

sendo 10 amostras de biscoitos amanteigados e 17 biscoitos integrais então 

selecionados, foram identificados em forma de códigos numéricos aleatórios, 

garantindo o sigilo das informações coletadas. Após a catalogação das 

amostras, fez-se uma comparação da IDR calculada com a IDR declarada nos 

rótulos de cada produto. Analisando as faixas etárias de zero a doze meses, 

observou-se que a IDR de nutrientes para as faixas etárias de 0 a 6 meses 

consta 9,1 g de proteína por dia, seguidos por 7 a 12 meses de 11 g de 

proteína por dia. A partir da análise da IDR dos rótulos em uma porção de 30g 

dos Biscoitos Amanteigados no estágio de zero a seis meses, foi possível 

constatar que os valores de Proteína representam de 25 a 29 % das 

necessidades deste nutriente, enquanto na faixa etária de sete a doze meses, 

de 21 a 24%. Já as IDR dos rótulos dos Biscoitos Integrais no estágio de zero a 

seis meses foram de 2,9 % de proteína, seguido por 18 a 26 % de proteína dos 

sete aos doze meses. Através desses resultados é possível observar que 

ambos os biscoitos apresentam uma quantidade elevada de proteína sendo o 

biscoito amanteigado com maiores teores. Necessita – se então de uma maior 

atenção em relação aos alimentos ofertados a essa faixa etária visando que a 

legislação deveria aumentar as vistorias nos setores responsáveis pela 

rotulagem desses produtos, vale lembra que o excesso de proteína pode 

sobrecarregar as funções do fígado e rins trazendo prejuízo a saúde. 
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Cerveja é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto cervejeiro 

oriundo do malte de cevada e água potável, por ação da levedura, com adição 

de lúpulo sendo que parte deste malte de cevada poderá ser substituída por 

adjuntos cervejeiros. O Brasil é o terceiro maior mercado de cervejas do 

mundo, o consumo de cerveja por brasileiros é de aproximadamente 60 litros 

per capita ao ano. A preferência dos consumidores vem se alterando nos 

últimos anos, onde buscam cada vez mais produtos sofisticados e 

diferenciados, priorizando a qualidade do produto, com isso a comercialização 

da cerveja artesanal ganhou um espaço no mercado, pois ela não tem 

conservantes, estabilizantes, antioxidantes, etc. A pimenta rosa é um fruto de 

uma árvore de aroeira, originária da América do Sul. Possui sabor adocicado, 

perfumado, além de vitaminas. Dentro desse contexto o objetivo do trabalho foi 

desenvolver uma cerveja artesanal do estilo Irish Red Ale utilizando extrato de 

pimenta rosa e após isso realizar as análises sensoriais no produto. Foi 

escolhido esse estilo de cerveja por possuir uma baixa presença de lúpulo, 

sobressaindo o aroma da pimenta rosa. Para a análise sensorial foi feito um 



teste duo-trio com 15 provadores não treinados para comparar a cerveja 

adicionada de pimenta com uma   cerveja sem a sua adição. O primeiro teste 

foi feito adicionando-se diferentes concentrações de extrato de pimenta rosa à 

amostras de cervejas prontas. Com isso chegou-se ao melhor valor de 0,3 ml 

de extrato de pimenta rosa para cada 100 ml de cerveja. No entanto no teste 

sensorial com os provadores, essa concentração de extrato não apresentou 

diferença significativa (p<0,05) em relação a amostra em branco. Para o duo-

trio, o extrato de pimenta foi adicionado antes da carbonatação forçada na 

garrafa (primming) e isso pode ter sido um dos fatores desta ausência de 

aromas, pois o óleo pode não ter solubilizado de forma eficiente na bebida ou a 

levedura por ter absorvido uma parte dos aromas. Mesmo assim, concluiu-se 

que ajustando-se a concentração, o extrato de pimenta rosa tem capacidade de 

ser utilizado no processo de fabricação da Irish Red Ale, apresentando-se 

como uma boa alternativa para a diversificação desse estilo de cerveja. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - CIÊNCIA DE ALIMENTOS - TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS E ENGENHARIA DE PROCESSOS 

 

 

EFEITO DA TERMOSSONICAÇÃO SOBRE A CAPACIDADE 

ANTIOXIDANTE DO LEITE HUMANO 

 

 

Paola Machado Parreiras (paola.parreiras.pp@gmail.com) 

Janaina Aparecida Vieira Nogueira (janaina_avnogueira@outlook.com) 

Nayara Resende Gomes (rgomnay@gmail.com) 

Thais Silva Falco (thaisfalco@msn.com) 

Thais Aparecida De Oliveira Evangelista (thaisoliveira664@yahoo.com.br) 

Tarumim De Jesus Rodrigues Falcão (falcaotarumim@gmail.com) 

Luciana Rodrigues Da Cunha (lrcunhaufv@yahoo.com.br) 

Maria Cristina Passos (mcrispassos@gmail.com) 

Camila Carvalho Menezes (camilamenezes@ufop.edu.br) 

 

 

 

 

 

Pasteurização é um processo usado em bancos de leite humano e que pode 

afetar algumas propriedades presentes no leite, como a capacidade 

antioxidante, apesar de ser fundamental para garantir a qualidade 

microbiológica do leite humano (LH) que será ofertado para recém-nascidos. 

Esse alimento possui uma importante capacidade antioxidante que ajuda na 

eliminação de espécies reativas de oxigênio (ERO) em recém-nascidos, já que 

a exposição do recém-nascido fora do útero exige uma adaptação de um 

ambiente baixo em oxigênio para alto em oxigênio levando ao aumento de 



radicais livres. Visto isso, a aplicação de tecnologia de processamento como a 

termossonicação (TS) é de grande interesse na pesquisa e na indústria de 

alimentos, principalmente como uma alternativa ao tratamento térmico 

convencional, eliminando patógenos em alimentos e diminuindo perdas 

nutricionais. O objetivo desse trabalho foi avaliar o processo de TS em 

comparação a pasteurização lenta sobre a capacidade antioxidante do LH. 

Amostras de leite (40 mL) foram tratadas por termossonicação a 60 °C/4 

minutos e 62,5 °C/4 minutos à frequência de 40hKz e potência de 110 W e 

comparadas em relação ao tratamento de pasteurização lenta de 62,5°/30 

minutos para verificar a estabilidade da capacidade antioxidante, tendo como 

tratamento controle o leite cru. Utilizou-se o método de determinação in vitro 

ABTS (2,2’-azino-bis (3-etilbenzotiazolina) 6-ácido sulfônico), sendo que 

obteve-se 661,57 µmoles de eq. Trolox/L para o LH cru. Tanto a pasteurização 

como a termossonicação a 62,5 °C/4 minutos reduziram significativamente 

(p=0,05) a capacidade antioxidante do leite, apresentando valores de 379,35 e 

405,67 µmoles de eq. Trolox/L, respectivamente. No entanto, o processamento 

com termossonicação utilizando o binômio tempo/temperatura de 60 °C/4 

minutos provocou aumento significativo (809,58 6 µmoles de eq. Trolox/L). 

Acredita-se que esse aumento da capacidade antioxidante pode ser atribuído 

ao processo de cavitação gerado pela sonicação que melhora a liberação 

desses componentes da parede celular por meio do colapso em torno de 

partículas e consequentemente, deixando esses composto mais exposto no 

alimento. 
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O Brasil possui a maior reserva nativa de bambu do mundo, correspondendo o 

broto de bambu como a parte nobre, macia e comestível da planta. Essa 

matéria-prima por apresentar baixo teor de gordura e ser rica em fibras e 

minerais tem potencial para ser utilizada na alimentação, sendo uma das 

utilizações seria como substituto do palmito, como em recheios de tortas e 

salgados. Entretanto, como apresenta pH acima de 4,5, torna-se um produto 

perecível, necessitando de processamento para sua conservação. O presente 



trabalho teve como objetivo a elaboração de broto de bambu (Bambusa 

vulgaris) em conserva em meio acidificado, e sua utilização na elaboração de 

recheio de torta salgada, sendo estas atividades realizadas junto a estudantes 

do ensino médio de escolas públicas da cidade de Campinas, visando 

introduzi-los ao ambiente de pesquisa em tecnologia de alimentos. Foram 

demonstrados os parâmetros de qualidade tecnológica para hortaliças 

acidificadas, foi oferecido um treinamento teórico sobre a importância 

econômica e nutricional de broto de bambu, sobre o processamento de 

alimentos acidificados e sobre os produtos de panificação posteriormente 

elaborados. No laboratório, os estudantes receberam orientação sobre as 

análises para caracterização da matéria-prima (umidade, pH, acidez, 

rendimento, etc.), processamento (corte em rodelas e cubos,  branqueamento, 

cozimento, acidificação e pasteurização em banho-maria do broto de bambu) e 

controle de qualidade dos produtos obtidos (através de análise de textura, 

parâmetros de cor, pH, vácuo, peso líquido, peso drenado, defeitos). Foram 

elaboradas formulações de torta salgada, coxinha de broto de bambu, sopa 

creme, pastel de broto de bambu e outras receitas com substituição de palmito 

pelo broto em conserva. Com este trabalho, os estudantes puderam ter contato 

com a Universidade Estadual de Campinas, visto que muitos nunca tinham 

visitado a instituição; aprenderam sobre a tecnologia de fabricação e 

caracterização de alimentos acidificados em conserva, e que puderam 

conhecer alimentos não convencionalmente incluídos na dieta brasileira, mas 

que possuem grande potencial para comercialização, tal como o broto de 

bambu. 
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A oxidação lipídica é um dos principais problemas que afetam a qualidade da 

carne, alterando características físico-químicas e sensoriais do produto. Os 

antioxidantes exógenos, principalmente os sintéticos, são usados com o 

objetivo de retardar ou evitar essas reações de oxidação. Porém, devido ao seu 

potencial carcinogênico e toxicológico, a indústria de alimentos vem buscando 

novas alternativas para substituí-los. Uma alternativa viável e segura, é a 

adição de sorgo, uma vez que alguns de seus genótipos apresentam altas 

concentrações de compostos fenólicos, os quais possuem elevada capacidade 

antioxidante. Assim, objetivou-se nesse estudo avaliar a estabilidade oxidativa 

de bifes de hambúrgueres adicionados de farinha integral de sorgo (FIS) do 



genótipo BRS 305 durante armazenamento sob congelamento. Elaborou-se 

duas formulações de bifes de hambúrgueres: 1) Controle (C): 69,79% carne 

bovina magra, 15% gordura suína, 12,8% água gelada, 1,8% sal, 0,11% 

glutamato monossódico, 0,25% alho em pó e 0,25% cebola em pó; e 2) BRS 

305: 66,79% carne bovina magra, 15% gordura suína, 12,8% água gelada, 

1,8% sal, 0,11% glutamato monossódico, 0,25% alho em pó, 0,25% cebola em 

pó e 3% FIS do genótipo BRS 305. Os bifes de hambúrgueres foram mantidos 

sob congelamento a -18 °C por 17 dias. Avaliou-se nos dias 1 e 17 a cor, o pH 

e o índice de peróxido. Para as comparações entre os resultados obtidos no dia 

1 e 17 de armazenamento usou-se o teste T pareado (p<0,05). Já para as 

comparações entre as formulações, considerando o mesmo dia de 

armazenamento, empregou-se o teste T para amostras independentes 

(p<0,05). Ao comparar as formulações, constatou-se que apenas os 

parâmetros L* e b* diferiram no dia 1 (p<0,05), com maiores valores 

observados para BRS 305. Já, ao comparar o dia 1 com o dia 17, pode-se 

notar que houve redução nos valores de L*, a* e b* para BRS 305 (p<0,05), 

enquanto na C somente houve redução significativa apenas para a* (p<0,05). 

Não houve diferença entre C e BRS 305 nos dias 1 e 17 de armazenamento 

(p>0,05). Porém, observou-se uma redução nos valores de pH no dia 17 

quando comparado ao dia 1, em C (p<0,05). Os valores de peróxido diferiram 

entre C e BRS 305 nos dias 1 e 17 de armazenamento (p<0,05), com maiores 

valores sendo verificados para C. Pode-se notar um aumento significativo nos 

valores de peróxido durante os 17 dias de armazenamento, em ambas as 

formulações (p<0,05). Mas, vale destacar que até o dia 17, a formulação BRS 

305 mostrou valores de peróxido dentro da faixa recomendada (0 a 20mEq) 

para o consumo humano. Portando, pode-se inferir que a adição da FIS do 

genótipo BRS 305 em bifes de hambúrgueres, seja uma alternativa promissora 

para reduzir o uso de antioxidantes sintéticos durante 17 dias de 

armazenamento sob congelamento. 
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A preocupação com o meio ambiente e o uso consciente dos recursos naturais 

vem buscando alternativas para desenvolver e inserir a utilização de energias 

renováveis. E, uma dessas alternativas é através do material lignocelulósico 

que tem se tornado uma vertente promissora, haja vista, que são baratos, 

abundantes e renováveis representando cerca de 60% da biomassa vegetal. 

Podem ser provenientes de diferentes cadeias produtivas nas quais, muitas 

vezes, são apenas descartados de forma avulsa causando danos ambientais, 

mas que tem potencial para ser reaproveitado para outras finalidades, como 

para a produção de biocombustível. A andiroba é reconhecida pelo seu óleo 

que possui muitas propriedades antissépticas, cicatrizantes, inseticidas o que 

fez as indústrias de diferentes ramos explorarem cada vez mais essa semente 

gerando simultaneamente ao processamento muitos resíduos, como é caso 



das cascas. A produção de biocombustível a partir da biomassa lignocelulósica 

caracteriza o etanol de segunda geração, mas, que necessita de um pré-

tratamento podendo ser físico, químico, biológico ou combinado para melhor 

disponibilização dos açúcares fermentáveis e dentre essas opções encontra-se 

a hidrolise ácida.  Considerando que a biomassa é a matéria-prima para a 

bioenergia e pode ser proveniente de determinados resíduos agroindustriais, a 

finalidade deste trabalho foi avaliar a produção de açúcares redutores por meio 

do método DNS, no aproveitamento das cascas de sementes de andiroba 

utilizando a metodologia de superfície de resposta. Para isto, foi feita a 

caracterização física e físico-química das sementes, com a posterior hidrólise 

das cascas. No processo de hidrólise da biomassa foi observado o efeito dos 

parâmetros de concentração de ácido (0,25 M e 1 M) e razão sólido-líquido (1/6 

e 1/10), na temperatura de 120°C durante 1 hora. Os resultados foram obtidos 

a partir da leitura de absorbância (540nm) e tratamento estatístico, 

demonstrando efeito significativo da razão sólido-líquido na produção de 

açúcares redutores, que possui efeito acompanhado de sinal negativo (-), ou 

seja, sua redução está associada a maior produtividade de açúcares. Já as 

concentrações de ácido, não expressaram influência significativa nos 

resultados de produção de açúcares, sendo viável economicamente o uso da 

menor concentração (0,25 M). 
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Atualmente a população tem buscado melhorar seu estilo de vida através de 

hábitos alimentares saudáveis evitando alimentos alergênicos e que possam 

causar alguma intolerância. Com isso tem-se aumentado a procura por aqueles 

alimentos que possam trazer algum benefício à saúde, como o consumo de 

alimentos considerados “alimentos funcionais”. A soja apresenta essa 

característica de ser muito mais que um  grão rico em proteínas e fibras mas 

que também promove o bem estar e previne o aparecimento de patologias. A 

comercialização dos extratos em forma de pó apresentam vantagens quanto à 

estabilidade química e microbiológica, podendo estender a vida de prateleira do 

alimento. Portanto, o presente estudo teve como objetivo desenvolver extratos 

de soja, fazer a secagem por atomização e liofilização e os reconstituir os 

mesmos a fim de avaliar a viabilidade desses pós para sua posterior 

comercialização. Foi realizado um fatorial completo com delineamento 

inteiramente causalizado, onde se preparou os extratos hidrossolúveis de soja,  

em seguida foram atomizados controlando a temperatura de entrada em 

190ºC, vazão de alimentação em 3,0 mL/min (com 10% de maltodextrina DE 

10) e liofilizados, e depois, reconstituídos. Os extratos reconstituídos a partir 



dos pós dos processos de secagem por atomização e liofilização foram 

comparados com os extratos hidrossolúveis quanto às seguintes 

características: lipídios, proteínas, umidade, cinzas, sólidos solúveis, pH, 

compostos fenólicos, atividade antioxidante, viscosidade e coordenadas de cor 

(L*, a*, b*, C*, h*). Os extratos em pó de soja apresentaram os parâmetros de 

cor dentro do esperado comparando com o leite em pó, a solubilidade foi maior 

nos extratos atomizados, já a molhabilidade foi mais rápida nos extratos 

liofilizados. Com todos os parâmetros de secagem, tipo de matéria prima, 

diluição pode-se concluir que é uma alternativa viável a sua elaboração em 

extrato em pó de soja, utilizando a atomização e liofilização como 

processamento, pois em virtude de um crescente aumento de indivíduos com 

intolerância à lactose, o extrato de soja e seu pó aparecem como uma 

alternativa promissora no mercado alimentício. 
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INTRODUÇÃO 

 

O creme vegetal é o produto constituído principalmente de água e óleo e/ou 

gordura vegetal. Devido ao valor calórico de certos alimentos, é notável a 

existência de uma demanda da população para a redução de açúcar e lipídeos. 

A redução de gordura necessita da utilização de produtos com características 

lipídicas e valor calórico diminuído, como estabilizantes, emulsificantes e 

espessantes. A mucilagem de chia é um gel composto por xilose, glicose e 

ácido glicurônico, que formam um polissacarídeo de alto peso molecular que 

atua como fibra solúvel, possuindo a capacidade de absorver água, com ação 

emulsionante e estabilizante. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi o de 

produzir creme vegetal utilizando mucilagem de chia como substituto de 

gordura. 

 

MÉTODOS 



A semente de chia foi hidratada com água destilada (3h sob agitação) e a 

mucilagem separada com peneira acoplada à bomba a vácuo. As seis 

formulações de creme vegetal foram definidas por delineamento inteiramente 

casualizado, e todas receberam a mesma concentração de água, lecitina de 

soja, cloreto de sódio e diacetil. A formulação padrão (P) foi composta por 82% 

de gordura vegetal. As demais apresentaram os seguintes níveis de 

substituição: 10% (A), 20% (B), 30% (C), 40% (D) e 50% (E). A gordura foi 

aquecida até completa fusão e adicionada de diacetil e lecitina de soja. Os 

ingredientes da fase aquosa (água e cloreto de sódio) foram misturados e 

adicionados à fase gordurosa, com intensa agitação, até atingir a temperatura 

de 68ºC, formando a emulsão, resfriada até 25ºC e refrigerada para finalizar a 

cristalização da emulsão. Realizou-se análises de pH, acidez titulável total, 

umidade e extrato etéreo, em triplicata, e força de cisalhamento (FC), com seis 

repetições. Os resultados foram submetidos a análise de variância e teste de 

média Scott-Knott (p<0,05). 

 

RESULTADOS 

Os resultados mostraram que, quando comparados à formulação padrão 

(p<0,05), os valores de umidade aumentaram (de 12,32 a 52,32%) e os de 

extrato etéreo diminuíram (de 80,87 a 37,72%) com o aumento da porcentagem 

de substituição de gordura por mucilagem. Com relação a atividade de água, 

os valores aumentaram significativamente de 0,914 (P) para 0,994 (E). Os 

valores de acidez titulável total não apresentaram diferença entre as amostras 

(0,29 a 0,38% em ácido oleico). No entanto, o pH das amostras apresentou um 

ligeiro aumento com a substituição da gordura (de 4,86 (P) a 5,47 (D)). O 

aumento do pH pode ser justificado pelas características da mucilagem da chia, 

a qual apresenta um pH maior que da gordura utilizada neste experimento. A 

FC das amostras indicou que as amostras P, A e B foram semelhantes (8,24; 

8,17; 8,47N, respectivamente). A amostra C apresentou uma FC de 1,70N em 

função do excesso de água presente na amostra. No caso da amostra D foi 

observada uma separação e fase e na amostra E não ocorreu a formação e 

emulsão. 

 

CONCLUSÃO 



A substituição de gordura com até 20% foi possível, mantendo-se 

características de textura similar à amostra padrão e reduzindo o teor de 

lipídeos do produto, resultando assim na diminuição no valor calórico. 
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Os brasileiros consomem cerca de 8,5kg de biscoitos per capita ao ano, e 

estão cada vez mais disponíveis no mercado nacional biscoitos com alegação 

de saudabilidade. Neste sentido, a utilização de farinha integral nas 

formulações fica em evidência. Apesar dos benefícios do uso da farinha 

integral, a coloração da mesma é motivo de rejeição pelos consumidores. 

Alinhando a necessidade de aporte de fibras em alimentos e os benefícios da 

fibra de broto de bambu, como sua cor branca, o bambu aparece como 

alternativa para esta crescente demanda de novas fontes alternativas de fibras 

para o uso em formulações alimentícias. Este trabalho teve como objetivo a 

elaboração e avaliação tecnológica de biscoitos integrais tipo cookie sem e 

com adição de gotas de chocolate (GC) e de fibra comercial de broto de bambu 

(FBB). Foram elaboradas cinco formulações: controle (C0) sem adição de FBB 



e GC; C1, com adição 15 % GC; C2, com 10% FBB; C3 com 15% GC e 10% 

FBB e C4, com 15% GC, 10% FBB e redução de 25% de gordura da 

formulação. Os ingredientes foram misturados, sendo a massa laminada, 

cortada (h=5mm e ø=5cm), forneada a 160ºC por 8 minutos, sendo os biscoitos 

embalados a vácuo após seu resfriamento. Os biscoitos foram avaliados em 

relação a perda de peso, crescimento horizontal e vertical após forneamento, 

volume específico, parâmetros de cor, atividade de água e textura, e 

degustação com teste de aceitação. Os resultados foram avaliados através de 

análise de variância (ANOVA) com o teste de Scott-Knott (p=0,05). Com 

relação ao crescimento, houve comportamento antagônico, onde as amostras 

I4 e I5, que apresentaram o maior crescimento vertical, também tiveram o 

menor crescimento horizontal. A adição da FBB com GC, bem como a redução 

do teor de gordura, reduziram o espalhamento da massa durante o 

forneamento. Não houve diferença significativa entre as amostras em relação 

ao volume específico. A perda de massa (%) foi superior nas formulações I2 e 

I5. Os biscoitos com fibras (C1 a C4) apresentaram cor mais clara 

(L=60,31±1,99) e maior dureza que o controle (27,00±2,29). O uso da fibra do 

broto de bambu mostrou potencial para uso em biscoito tipo cookie, podendo-

se inclusive utilizar esta fibra com a finalidade de redução de gordura, 

contribuindo para melhorar suas características nutricionais e com a demanda 

dos consumidores por produtos mais saudáveis. 
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O uso de defensivos agrícolas no Brasil vem crescendo de forma significativa. 

Essa realidade existe por todo país, dado o aumento da demanda por 

alimentos. No ano de 2011, no Brasil, assistiu-se a uma atualização da Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição. Ampliar a promoção da segurança 

alimentar e nutricional e garantir o direito à alimentação é o foco principal desse 

instrumento regulatório que é a Portaria Nº 2.715, de 17 de novembro de 2011. 

Então é possível identificar uma preocupação não apenas com a quantidade, 

mas também com a qualidade do alimento ofertado e consumido pela 

população brasileira. Parte desse aumento de quantidade de alimento ofertado 

é sustentado pelo uso de agrotóxicos, os quais podem, se aplicados de forma 

indiscriminada, provocar impactos ambientais, sociais e econômicos, capazes 

de frustrar as metas de segurança alimentar e nutricional quanto ao quesito 

qualidade. Sob os auspícios da discussão sobre modificações em registros de 

agrotóxicos no Brasil, o presente artigo propõe um ensaio sobre o emprego de 

instrumento econômico para uma melhor gestão pública para o uso de 

defensivos agrícolas no Brasil. Na iminência de modificação na legislação 

brasileira a respeito do assunto demonstra-se que a aplicação de taxação pode 



contribuir positivamente para a pacificação de posições técnicas e políticas 

quanto às consequências para a saúde da população e conservação do meio 

ambiente. Tal demonstração é feita a partir de um ensaio teórico gráfico 

evidenciando que o resultado de danos obtidos com o uso indiscriminado de 

agrotóxicos pode ser minimizado com a aplicação de taxas sobre o uso dos 

mesmos. Fica também evidenciado que a taxação no uso desses produtos tem 

potencial para conseguir incentivar o mercado a ser mais eficiente em seus 

métodos de controle de pragas na agricultura, resultando em uma maior 

segurança alimentar e nutricional, promovendo uma melhor condição de saúde 

para a população e menores custos para a sociedade. 
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As Boas Práticas de Fabricação (BPF) são definidas como práticas higiênico-

sanitárias que devem ser adotadas pelos manipuladores de alimentos com a 

finalidade de prevenir doenças veiculadas pelo consumo de alimentos 

contaminados. Logo, treinamentos de manipuladores de alimentos sobre as 

BPF podem permitir a oferta de uma alimentação mais segura para pré-

escolares, que é um grupo de grande vulnerabilidade. O objetivo do trabalho foi 

proporcionar a implementação de práticas de manipulação de alimentos 

seguras em uma creche filantrópica de Viçosa (MG). Foram realizados três 

treinamentos, com 1h30 de duração, para os manipuladores de alimentos e 

para a coordenadora da creche. Os mesmos foram baseados nas exigências 

da RDC nº 216 de 2004, abordando os seguintes temas: Doenças veiculadas 

por alimentos; Higiene Pessoal, cujos os principais conteúdos versaram sobre: 

controle de saúde dos manipuladores, asseio pessoal, uniformes e condutas na 



rotina de trabalho; Higiene do Ambiente que tratou da higienização de 

instalações, de equipamentos, de utensílios e também do controle integrado de 

vetores e pragas urbanas e Higiene dos Alimentos que apresentou os temas: 

controle de matérias-primas, de ingredientes e de embalagens, preparo dos 

alimentos, exposição ao consumo do alimento preparado, documentação e 

registros. A fim de tornar a apresentação do conteúdo mais didática e acessível 

ao público foram utilizadas metodologias ativas de ensino e aprendizagem por 

meio de exposição dialogada, demonstrações práticas, debates, dinâmicas e 

reprodução de vídeos. Foram utilizadas listas de presença e registros 

fotográficos para evidenciar e arquivar a participação e atividades teóricas e 

práticas realizadas durante as oficinas. Após os treinamentos, realizou-se a 

educação continuada na instituição, junto aos colaboradores, e coordenadora, 

com o objetivo de consolidar os conhecimentos previamente adquiridos, além 

de monitorar se as atividades estavam sendo realizadas de forma adequada, 

respeitando-se sempre as opiniões dos participantes e as condições dos 

estabelecimentos. Como resultados dessas ações pôde-se observar mudanças 

comportamentais, melhorias na organização da unidade de alimentação da 

creche e nas condutas de higiene pessoal, do ambiente e dos alimentos entre 

os manipuladores de alimentos. Destacam-se, principalmente, as seguintes 

adequações: não uso de adornos pessoais, de perfumes ou qualquer produto 

que tenha cheiro e a realização das práticas de higiene das mãos de forma 

correta. Em relação as práticas de higiene do ambiente e dos alimentos, houve 

redução de conversas durante a produção de alimentos e dentro do setor de 

preparo dos mesmos, conscientização sobre a importância de higienizar 

corretamente os alimentos e utensílios, além da retirada de materiais em 

desuso da área de produção de alimentos. Os participantes envolveram-se 

ativamente nos treinamentos por meio de perguntas e sugestões. Conclui-se 

que os treinamentos aplicados e a educação continuada propiciaram uma 

maior conscientização entre os envolvidos no preparo do alimento e melhorias 

nas BPF da creche filantrópica. 
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Introdução: Na fabricação do Queijo Minas Artesanal (QMA) utiliza-se leite cru 

e soro fermentado e esse queijo apresenta uma microbiota diversificada, 

influenciada pelas características históricas, agroecológicas e climáticas de 

cada região onde é produzido. A região do Triângulo Mineiro é identificada 

como produtora de QMA e tem-se visto, na região, um número cada vez maior 

de produtores interessados em obter o cadastramento no IMA e com isso se 

faz necessário caracterizar o queijo elaborado para legalização desses 

produtores. O objetivo do trabalho foi avaliar os aspectos físicos, químicos e 

microbiológicos do Queijo Minas Artesanal de Monte Carmelo-MG em 

diferentes tempos de maturação, tanto de produtores cadastrados, quanto em 

fase de cadastramento. Material e Métodos: Foram coletadas 16 amostras de 

queijos, sendo quatro queijarias A, B, C e D, onde cada uma forneceu quatro 

amostras sendo elas 0, 10, 20 e 30 dias de maturação. Resultados e 



Discussão: As análises resultaram em um pH de 4,61 nas amostras, em 

relação às cinzas o resultado foi acima do esperado com 7,46%, já o ácido 

lático (%) ficou em 1,75%. Os Queijos Minas Artesanais da região, analisados 

neste trabalho, independentemente do período e da condição de maturação a 

que foram submetidos, foram classificados como gordos, por possuírem 

valores médios a Gordura no Extrato Seco entre 45% e 59,9%, já a média da 

gordura foi de 31,38%. Os queijos com 0 dias de maturação apresentaram 

altos teores de umidade sendo classificados como queijos de muita alta 

umidade com 51,72%, todos os outros queijos com mais de 10 dias de 

maturação apresentaram uma média geral de 35,09%, sendo classificado como 

queijo de baixa umidade. A média de extrato seco (%) encontrada nesta 

pesquisa foi de 64,88, sendo superior a vários estudos referentes ao QMA. 

Sugere-se que devido à alta quantidade encontrada de gordura e proteína, o 

teor de extrato seco também foi elevado e a proteína também foi superior 

apresentou um teor de 28,8%. Quanto à análise microbiológica o 

Staphylococcus spp. foi encontrado em contagens elevadas em todas as 

amostras, já o Staphylococcus coagulase positivo foi encontrado nas queijarias 

A. B e C. Salmonella spp. não foi isolada nas amostras de QMA em todos os 

períodos de maturação estudados. Em contrapartida, a Listeria spp. foi isolada 

em 6 diluições, das 48 analisadas, onde foi confirmado o gênero Listeria spp. 

Porém não foi confirmada a presença de Listeria monocytogenes nas 6 

positivas. Conclusão: Dessa forma, além da determinação de um período 

mínimo de maturação de 15 dias, onde nessa fase todos os parâmetros estão 

abaixo do limite máximo permitido na legislação, faz-se necessários novos 

estudos para contínuo desenvolvimento do Triângulo Mineiro como região 

produtora, bem como para a melhoria dos queijos nela produzidos e 

padronização de tecnologia de fabricação visando a caracterização futura pelos 

órgãos responsáveis. 
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A deterioração de alimentos acarreta prejuízos promovidos por agentes 

biológicos, físicos ou químicos, gerando perdas de qualidade e segurança na 

oferta desses produtos. Fatores relacionados diretamente com o processo de 

comercialização, envolvendo desde a colheita, armazenamento e transporte, 

até a disposição e meios de conservação utilizados nos locais de vendas, 

influenciam essas perdas. O pouco conhecimento a respeito do uso adequado 

do frio para resfriamento e congelamento, promove uma baixa eficiência dos 

equipamentos empregados para estes fins. Caminhões de transporte, câmaras 

frigoríficas e balcões refrigerados de supermercados, geralmente não 

conseguem manter os padrões de temperatura exigidos tecnicamente. 

Objetivou-se verificar a estrutura física e condições de conservação dos 

refrigeradores nos supermercados do município de Bom Jardim – MA avaliando 

se estão em conformidade com os padrões estabelecidos nas leis de 

segurança alimentar e identificando possíveis fenômenos envolvidos em 

eventuais falhas de refrigeração dos produtos comercializados. A presente 

pesquisa foi realizada em cinco supermercados da cidade de Bom Jardim – 



MA, onde foram aferidas as temperaturas dos refrigeradores em três horários 

específicos (início da manhã - IM, início da tarde – IT e final da tarde – FT) 

durante 20 dias. Foram avaliados refrigeradores verticais, de uma, e três 

portas. Para aferição das temperaturas utilizou-se termômetro Digital portátil 

infravermelho (HIKARI HT-450) com o acionamento do mesmo no instante 

imediato à abertura da porta, observando-se as condições da integridade física 

do equipamento inspecionado através de check-list. Após a distribuição dos 

dados coletados foram realizados os cálculos das médias diárias das 

temperaturas aferidas, por turnos. Durante 20 dias, foram realizadas 60 

aferições de temperaturas,  totalizando 300 aferições. Os resultados obtidos 

foram comparados aos parâmetros previstos na Resolução CISA nº 10. Os 

resultados encontrados demonstram que, com exceção do supermercado A no 

período IT (12,6°C), todos os supermercados apresentaram médias de 

temperaturas inferiores a 10°C como preconizado pela Resolução CISA/MA/MS 

n°10. Entretanto, chama atenção as temperaturas muito próximas do máximo 

permitido no IM pelos supermercados A (8,3°C), B (9,1°C), D (7,2°C) e E 

(7,1°C), o que pode indicar uma prática perigosa, mas ainda recorrente em 

alguns estabelecimentos que é o de desligar os refrigeradores no período da 

noite para religá-los somente na manhã do dia seguinte. Observa-se também 

em alguns estabelecimentos, médias de temperaturas muito baixas (1,1°C a 

3,9°C), próximas e até abaixo de zero (-1,1°C). Apesar das oscilações de 

temperatura, as médias globais mantiveram-se dentro do padrão recomendado 

pela Resolução CISA/MA/MS n°10. Com isso, conclui-se que apesar das 

oscilações provocadas por condições climáticas, mal estado de conservação 

dos equipamentos, capacidade de armazenamento, incidência de luz solar e 

propagação do calor sobre os equipamentos e/ou produtos, alternação da 

corrente elétrica (tomadas impróprias/ benjamins), ou mesmo a interrupção 

desta, assim como a abertura constante do equipamento de refrigeração nos 

horários de pico de vendas ou reabastecimento das prateleiras, as 

temperaturas mantiveram-se dentro do recomendado pela legislação. 
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Introdução: A bacaba-de-leque (Oenocarpus distichus Mart.) é consumida in 

natura, como sucos ou bebidas fermentadas, geleias e extração de óleos 

(CLEMENT, PEREZ, VAN LEUWEN, 2005; SANTOS et al., 2013). Apesar de 

todo seu uso popular, não se encontra na literatura científica sobre possíveis 

efeitos tóxicos relacionados a seu consumo. 

Muitas plantas são consumidas pela população, como chás, ou mesmoos 

próprios frutos, tanto para a alimentação, quanto para o suposto combate a 

algumas doenças, porém pouco se conhece sobre possíveis efeitos tóxicos dos 

mesmos (BAGATINI, SILVA, TEDESCO, 2007). 

Objetivos: O objetivo deste estudo foi investigar potencial toxicológico in vitro 

do extratos aquosos de bacabas-de-leque. 

Materiais e métodos: amostras de Oenocarpus distichus Mart. previamente 

higienizadas, identificadas através da exsicata depositada no Herbário do 

Departamento de Biologia da Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS), 

de número 5870 foram amolecidas em água aquecida (~80ºC), descaroçadas e 

a polpa separada. Os extratos aquosos foram feitos por turbólise, peneirados e 



filtrados à vácuo em papel-filtro faixa preta e funil. A concentração dos extratos 

aquosos foi de 0,03, 0,06 e 0,13g/mL. Foram executados os testes de 

Fragilidade Eritrocitária Osmótica (FO), conforme método proposto por 

Mayworm et al., (2008) para avaliar o potencial hemolítico dos extratos, usando 

soluções salinas de 0,12 a 0,9% NaCl, comparados a um controle negativo. Foi 

conduzido o teste em raiz de Allium cepa, conforme proposta de Meneghetti 

(2011) e Young et al., (2012), onde cebolas foram postas em água destilada 

por 48 horas para início do crescimento das raízes, sendo, em seguida, 

colocadas em contato dos extratos por 96 horas, tendo permanecido algumas 

unidades em água como controle negativo. Feito isso, as raízes foram 

mensuradas e calculados os valores de Índice Relativo de Crescimento (RGI) 

para avaliar o percentual de inibição provocado pelos extratos. Também foi 

executado o teste de sobrevivência de Artemia salina, segundo normativas da 

OCDE (2004), onde náuplios de artêmias foram postos em meio salino 

contendo os extratos, sendo o resultado expresso em percentual de 

mortalidade das artêmias nos extratos comparadas a um grupo controle, de 

artêmias em meio salino sem extrato e calculadas as LD50, que é a 

concentração que apresenta o extermínio de 50% das artêmias. Todos os 

testes foram feitos com 03 repetições aleatórias de amostras, cada repetição 

realizada em triplicata. Os dados foram analisados pelo teste ANOVA de dois 

fatores, seguido do teste de Tukey, com nível mínimo de significância de 5%, 

através do programa estatístico Graphpad Prism 6.0. 

Resultados: nenhum dos extratos apresentou atividade hemolítica, comparadas 

com o controle negativo, porém todos apresentaram significante inibição do 

crescimento das raízes das cebolas (p,0,001) em relação ao controle negativo. 

Embora os extratos apresentaram aumento significante da mortalidade das 

artêmias nos extratos de 0,03 e 0,06 g/mL (p<0,01) e no extrato de 0,13 g/mL 

(p<0,001), a LD50 calculada foi de 0,41 g/mL de extrato, concentração esta 

muito maior que as utilizadas neste estudo. 

Conclusão: Não foi encontrado efeito tóxico significativo, mostrando que a 

bacaba-de-leque, na forma usada pela população, se mostrou potencialmente 

segura para consumo. 
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O uso de aditivos se justifica por razões tecnológicas e os mesmos são 

fundamentais no desenvolvimento de alimentos industrializados, pois garantem 

qualidade aos processos, produção em larga escala, transportes a longas 

distâncias e, principalmente, capacidade de aumentar a vida de prateleira de 

um produto. Sem o uso de aditivos, os processos de industrialização de 

alimentos estariam muito restritos e limitados. Porém, com a grande demanda 

por produtos cada vez mais naturais, os aditivos alimentares tornaram-se alvo 

de questionamentos sobre sua utilização inadequada e seus efeitos à saúde 

humana e, nesse sentido, os produtos cárneos processados têm recebido 

grande destaque nos últimos anos. 

O presente trabalho teve como objetivo realizar um mapeamento dos aditivos 

declarados no rótulo de produtos cárneos de diferentes categorias de forma a 

indicar tendências atuais de uso dessas substâncias e verificar se as mesmas 

estão sendo empregadas e declaradas de acordo com a legislação vigente. 

Para isso, rótulos de 192 produtos cárneos disponíveis comercialmente na 

cidade de Campinas, SP, foram fotografados e os aditivos declarados pelos 

fabricantes foram registrados conforme sua função tecnológica. Para verificar o 



atendimento à legislação vigente, os produtos foram divididos em cinco 

categorias: 1) produtos frescos embutidos ou não; 2) produtos secos, curados 

e/ou maturados embutidos ou não; 3) produtos cozidos embutidos ou não; 4) 

produtos salgados crus e cozidos; e 5) conservas cárneas, mistas e semi-

conservas cárneas. 

Um total de 40 substâncias declaradas como aditivos alimentares foi 

encontrado no presente estudo. Entre os aditivos com Ingestão Diária Aceitável 

(IDA) numérica, o nitrito de sódio, o carmim de cochonilha e o trifosfato 

pentassódico foram os mais relatados. Considerando as substâncias com IDA 

não limitada ou não especificada, os aditivos mais citados foram o eritorbato de 

sódio, o glutamato monossódico e o lactato de sódio. O maior número de 

aditivos por produto foi encontrado em salsichas, salames e mortadelas. Todos 

os aditivos declarados nos rótulos são permitidos para uso na categoria de 

produtos em que foram encontrados, com poucas exceções. Algumas 

irregularidades também foram observadas quanto à forma de declaração dos 

aditivos nos rótulos.  

Os resultados obtidos mostram que diversas substâncias são utilizadas como 

aditivos alimentares em produtos cárneos processados e que, de maneira 

geral, as mesmas estão sendo empregadas e declaradas de acordo com os 

regulamentos vigentes. Garantir que os aditivos sejam usados adequadamente 

é importante para melhorar a qualidade e segurança dos alimentos e minimizar 

os riscos potenciais para a saúde humana. 
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Introdução: O Kefir é um leite fermentado, originado a partir da ação da 

microbiota natural presente em seus grãos. Apresenta uma mistura complexa e 

específica de bactérias ácido-láticas (BAL), ácido-acéticas e leveduras em uma 

matriz de proteínas e polissacarídeos. Sua composição o classifica como um 

probiótico, estando associado à atividade antimicrobiana e de 

imunomodulação. 



Objetivo: O objetivo deste trabalho foi analisar a contagem microbiológica em 

amostra de kefir de leite da cidade de Viçosa-MG em diferentes tempos de 

armazenamento, e as variações de pH no kefir fresco e sob refrigeração. 

Métodos: Para a elaboração do kefir foram utilizados grãos de kefir 

provenientes do Laboratório de Bioquímica Nutricional da Universidade Federal 

de Viçosa, Minas Gerais, inoculados em leite UHT integral (1:10) e mantidos 

por 24 horas a 25±2°C em estufa incubadora para a produção do leite 

fermentado. A contagem microbiológica foi realizada pelo método de 

plaqueamento em superfície a partir de diluições decimais seriadas. As BAL 

foram enumeradas em meio ágar de Man, Rogosa e Sharpe (MRS) e as placas 

incubadas a 37 °C durante 48 horas. As leveduras foram examinadas em meio 

ágar batata dextrose (BDA) acidificado, e as placas foram incubadas a 25 °C 

por 5 dias. As análises foram realizadas seguindo as determinações analíticas 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Valores de pH 

do kefir foram mensurados utilizando um medidor de pH (ION, modelo PH-500, 

Brasil) previamente calibrado em temperatura ambiente. As amostras foram 

analisadas após o término da produção e nos 7°, 14° e 21° dias de 

armazenamento sob refrigeração (4 a 10°C). 

Resultados: A partir da média final da contagem de unidades formadoras de 

colônia (ufc), a contagem média de BAL encontrada no kefir variou de 1,85 x 

109 ufc/mL a 6 x 108 ufc/mL, durante o período de armazenamento, e para 

leveduras de 1,8 x 106 ufc/mL a 2,2 x 106 ufc/mL. Valores esses que atendem 

às exigências do Codex Alimentarius e da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). O pH encontrado no kefir fresco após 24 horas de 

fermentação foi 3,77, chegando a 3,86 após 96h de armazenamento sob 

refrigeração. 

Conclusão: Verificou-se estabilidade das características microbiológicas das 

amostras de kefir durante o período de estocagem sob refrigeração. A 

contagem de bactérias ácido-lácticas e de leveduras apresentou-se adequada 

as contagens mínimas estabelecidas pela legislação brasileira e internacional 

durante todo o período. 
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O aumento do consumo de polpas de frutas vem alertando a respeito da sua 

qualidade, pois se encontram disponíveis no mercado produtos 

comercializados com alterações de suas características organolépticas, 

evidenciando modificações na qualidade de suas características químicas e 

bioquímicas em virtude provavelmente de problemas associados à deficiência 

de processamento e/ou armazenamento do produto. 

Trabalhos recentes realizados em polpas de açaí congeladas e sucos in natura 

demonstraram elevado grau de contaminação microbiológica das amostras de 

açaí comercializadas, estando em condições higiênico-sanitárias insatisfatórias 

e inseguras ao consumo, detectando elevadas contagens de coliformes e 

fungos nas amostras de polpa de açaí analisadas. 



Deste modo, o presente trabalho se propôs a realizar análises microbiológicas 

em polpas de açaí encontradas à venda nas principais localidades da cidade 

de Maceió-AL. 

Inicialmente foi exercido um levantamento do número de marcas comerciais de 

polpa de açaí, para se obter amostras representativas. Logo após, adquiridas, 

foram levadas para o laboratório de microbiologia conforme as normas de 

segurança. 

De acordo com, a American Public Health Association (APHA, 2001) foram 

realizadas as análises microbiológicas, para detectar o número mais provável 

(NMP) de coliformes à 45 °C; determinar contagens de Staphylococcus aureus, 

Bacillus cereus, Fungos filamentosos e Leveduras.  

Através do levantamento de marcas, encontramos quatro marcas disponíveis 

no mercado, as quais, forma submetidas à análise em duplicata, totalizando 

duas análises por marca. De acordo com os resultados das análises, só houve 

contaminação por Staphylococcus aureus na segunda amostra de uma das 

marcas, com uma contagem de 2,7 x 103 UFC/g, porém essa marca foi a única 

que não teve contaminação por fungos filamentosos e leveduras. Entretanto, as 

outras três marcas estavam contaminadas por fungos filamentosos e leveduras 

com uma variação de contagem entre 1,3 x 103 e 3,0 x 105 UFC/g. Não houve 

presença significativa de Bacilus cereus e coliformes à 45°C em nenhuma das 

análises realizadas em polpa de açaí, gerando assim um ponto positivo. 

A doença transmitida por Staphylococcus aureus é uma intoxicação, provocada 

pela ingestão de toxinas formadas no alimento, quando ocorre a multiplicação 

das células. A ingestão de uma dose menor que 1µg desta bactéria pode 

provocar os sintomas da intoxicação, essa quantidade é atingida quando sua 

população alcança valores acima de 106 UFC/g do alimento, ou seja, nas 

análises realizadas houve presença, mas não teria risco ao consumir o 

alimento. Já os fungos infecciosos raramente são associados aos alimentos, 

porém, certas leveduras de origem alimentar podem desencadear reações 

alérgicas em indivíduos com imunidade baixa, as leveduras por serem 

unicelulares, tendem a se desenvolver melhor em líquidos, tornando mais fácil 

a sua presença no processamento das polpas de açaí que em sua plena 

condição provem de uma matéria prima extremamente contaminada. Desta 

forma podemos concluir que a indústria de alimentos não está tendo sérios 

cuidados com as polpas processadas, necessitando de mais exigência no 

controle de qualidade para a produção de um alimento mais seguro. 
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De acordo com a Resolução nº 216/2004, as Boas Práticas (BP) são 

procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação a fim de 

garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a 

legislação sanitária. Tais práticas terão possibilidade de sucesso, apenas se as 

pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, na produção das refeições 

estiverem capacitadas para tal e cumprirem os procedimentos.   O trabalho 

teve por objetivo adequar a Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) de uma 

instituição filantrópica do município de Viçosa, MG  às Boas Práticas  (BP). 

Para avaliar as BP da UAN foram utilizados dois instrumentos: uma Lista de 

Verificação, baseada no Anexo II da Resolução – RDC nº 275 de 2002 e na 



Resolução RDC nº 216 de 2004 e uma Lista de Verificação Adaptada e mais 

detalhada baseada nas resoluções anteriores. Estas listas são utilizadas para 

classificar as instituições analisadas em grupos de acordo com o seu 

percentual de adequação referentes as suas práticas operacionais, edificação e 

montagem (GRUPO 1 - 76 a 100% de atendimento dos itens; GRUPO 2 - 51 a 

75% de atendimento dos itens; GRUPO 3 - 0 a 50% de atendimento dos itens). 

A partir da análise dos resultados obtidos nas duas Listas de Verificação foi 

elaborada uma tabela de Pontos Críticos de Controle (PCC) e um plano de 

ação para que mudanças na estrutura física e organizacional fossem 

realizadas, tais como: instalação de telas nas janelas e na porta, instalação de 

armários para guarda de mantimentos, elaboração de Procedimentos 

Operacionais Padronizados (POP),  Planilha de Higienização para o controle 

da limpeza das instalações e  Manual de Boas Práticas (MBP). Também foram 

realizados treinamentos com os funcionários da instituição sobre os temas de 

higiene pessoal,  dos alimentos e do ambiente e sobre doenças de origem 

alimentar. Os resultados alcançados evidenciaram a efetividade das ações. Em 

ambas as Listas de Verificação, a Instituição melhorou significativamente o 

percentual de adequação às BPF, com destaque para a Lista Detalhada que 

revelou um aumento de 31%, passando do Grupo 3 para o Grupo 1 de acordo 

com a Legislação. Destacam-se ainda mudanças comportamentais dos 

manipuladores de alimentos, melhorias de infraestrutura e da organização; 

adequação das práticas de higiene pessoal, do ambiente e dos alimentos e 

implementação dos POP, da Planilha de Higienização e do MBP. Os 

treinamentos proporcionaram momentos de interação e troca de saberes entre 

os funcionários e equipe do projeto. Os manipuladores de alimentos adquiriram 

conhecimentos que os ajudaram a melhorar a qualidade e eficiência no seu 

trabalho contribuindo para o aperfeiçoamento profissional. Portanto, pode-se 

concluir que as mudanças estruturais e organizacionais realizadas impactaram  

na melhoria  da adequação da Instituição às BP na produção das refeições, 

contribuindo para a oferta de uma refeição segura ao público atendido. 
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Ouro Preto é uma cidade turística que possui inúmeros hotéis e pousadas. A 

comida mineira é também um atrativo em Ouro Preto. Nesses 

estabelecimentos é realizado o preparo de alimentos que são servidos nas 

refeições. Sabemos que uma das conseqüências mais graves do 

processamento inadequado dos alimentos é a possível ocorrência de doenças 

de origem alimentar. Uma das formas de prevenção desse fenômeno é por 

meio da adoção das Boas Práticas de Fabricação (BPF). O objetivo desse 

trabalho foi avaliar as condições higiênico-sanitárias dos manipuladores e dos 

equipamentos utilizados no preparo de alimentos nos hotéis e pousados de 

Ouro Preto, MG. Para a identificação dos meios de hospedagem existentes 



realizou-se pesquisa na Internet. Todos os estabelecimentos identificados 

foram convidados a participarem do projeto através do envio de carta convite 

por e-mail e também por ligações realizadas pelo telefone. Aqueles que 

aceitaram participar foram agendados para realização das entrevistas. Para 

gerar as informações necessárias à caracterização do setor foi elaborado um 

questionário, estruturado em perguntas fechadas, cobrindo dados técnicos 

relevantes sobre as condições de higiene dos manipuladores, dos 

equipamentos, utensílios e bancadas utilizados no preparo dos alimentos. O 

questionário foi aplicado na forma de entrevista. Os dados dos questionários 

foram inseridos em planilhas eletrônicas, com tabulação de todas as questões, 

no programa estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Os 

dados foram tratados pela estatística descritiva por meio de frequências para 

cada variável do questionário. Foram identificados aproximadamente 50 meios 

de hospedagem no limite urbano do município de Ouro Preto. De todos os 

hotéis contatados somente 10 aceitaram participar do projeto. Com a inserção 

desses 10 estabelecimentos, realizamos o diagnóstico. Após análise dos 

questionários observou-se que 100% dos entrevistados disseram não usar 

anéis, brincos e colares durante a manipulação, 100% utilizam touca, 80% 

jaleco, 100% não utilizam luva de malha de aço e somente 10% utilizam 

sapatos fechados. Acredita-se que alguns desses itens não sejam utilizados 

com maior frequência pela falta de conhecimento dos manipuladores a respeito 

da importância desses objetos para a saúde e segurança. Foi possível 

observar também que a freqüência de higienização dos equipamentos 

utilizados na produção é de 90% após cada uso e 10% disseram realizar uma 

vez por dia. Sobre a frequência de dedetização da área externa dos 

estabelecimentos, verificou-se que 40% fazem uma vez a cada seis meses; 

20% realizam uma vez ao ano e outros 20% nunca realizam. Sobre a troca de 

uniforme, apenas 40% dos manipuladores relataram trocá-los todos os dias. 

Quando foram questionados sobre conversar ou cantar durante a manipulação, 

70% relataram cantar durante o preparo dos alimentos. A partir da análise dos 

resultados obtidos, notou-se que existem inadequações nos estabelecimentos 

avaliados. Esses fatores podem colaborar para condições insatisfatórias 

podendo aumentar a chance de contaminação dos alimentos e também 

acidentes no trabalho. Observou-se também que existem itens que estão em 

conformidade com a legislação. 
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O leite humano (LH) é considerado não só um alimento, mas também um 

sistema biológico funcional e dinâmico, adaptado às necessidades do bebê em 

cada estágio da lactação. A Rede Brasileira de BLH e a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) salientam que a extração do LH pode ser 

realizada no domicílio da doadora. Entretanto, a possibilidade de contaminação 

do Leite Humano Ordenhado (LHO) é um fato que preocupa. Diante do 

exposto, o objetivo desse estudo foi avaliar a presença de coliformes totais e 

termotolerantes no leite humano ordenhado cru (LHOC) das doadoras 

vinculadas ao BLH do Hospital Santa Casa da Misericórdia do município de 

Ouro Preto, MG. Para isso, contou com a participação de todas as doadoras 

cadastradas no BLH no período de janeiro a abri de 2018. Foram fornecidos 

frascos estéreis, nos quais cada doadora realizou a extração de 



aproximadamente 10 mL de LH, sendo armazenado sob refrigeração. No 

mesmo dia da extração, os frascos foram transportados em caixa isotérmica 

para manter a temperatura próxima de 0 ºC até chegarem ao laboratório onde 

as análises foram realizadas. Esse procedimento foi realizado em três 

repetições caracterizadas pela coleta do LH em três dias distintos. Avaliou-se a 

qualidade higiênico-sanitária pela presença de coliformes totais e coliformes 

termotolerantes. A determinação foi realizada pela Técnica do Número Mais 

Provável (NMP) (MAPA, 2003).  Os resultados mostraram que diversos 

procedimentos de higiene não são realizados de maneira adequada por 

algumas doadoras, o que refletiu em contagens elevadas de coliformes totais 

(<0,3 - 3,6 x 10²) e de coliformes termotolerantes (<0,3 - 2,4 x 104) em seus 

respectivos leites em pelo menos duas das três repetições realizadas, o que 

faz as mesmas oferecerem risco a saúde do recém-nascido quando o leite não 

sofre tratamento térmico (oferecido diretamente entre e filho). Destaca-se a 

importância da determinação do grupo coliforme no controle da qualidade 

microbiológica do LH, pois sua presença pode indicar contaminação de origem 

fecal, mesmo que indireta, sem implicar necessariamente a identificação de E. 

coli. A contaminação por coliformes pode ser proveniente do ambiente, o que 

ressalta a importância de cuidados na hora da coleta do leite, como evitar 

ambientes com entrada de vento no momento da realização da mesma, além 

dos cuidados como lavagens das mãos com bastante sabão e água corrente. 

Logo, destaca-se a importância de reforçar o treinamento sobre os 

procedimentos higiênico-sanitários para a coleta do LH. 
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O leite de cabra vem se revelando uma opção ao leite de origem bovina, por 

questões de menor alergenicidade (menor fração de a-s1 caseína) e melhor 

digestibilidade (glóbulos de gordura menores e maior presença de ácidos 

graxos de cadeia média e curta). O leite de diversos mamíferos em geral, tem 

um alto valor nutritivo e por isso tende a ser um meio de cultura excelente para 

micro-organismos deteriorantes e patogênicos e apresenta grande variedade 

de bactérias Gram-negativas. O gênero Acinetobacter é associado à alta taxa 

de mortalidade em infecções hospitalares e à expressão de multirresistência, e, 

embora ainda pouco relatado em alimentos, algumas de suas espécies são 

boas competidoras na microbiota de matrizes alimentares, devido à vários 

fatores como capacidade de formação de biofilme e sobrevivência por longos 

períodos em superfícies. Neste trabalho, objetivou-se a detecção e a 

caracterização de espécies do gênero Acinetobacter em 21 amostras de leite 

de cabra cru comercializados informalmente em diversas cidades do Estado do 

Rio de Janeiro. A obtenção dos isolados foi realizada através de plaqueamento 



das amostras em Ágar Vermelho Violeta Bile Glicose (VRBG), que foram, 

posteriormente, identificados por meio de espectrometria de massas (ionização 

e dessorção à laser assistida por matriz – MALDI-TOF). A caracterização se 

deu por meio da avaliação de atividades lipolítica (Ágar leite), proteolítica (Ágar 

Spirit Blue modificado), hemolítica (Ágar sangue) e produtora de biofilme (Ágar 

vermelho congo). Ainda, realizou-se teste de susceptibilidade a antimicrobianos 

por meio do teste de difusão em disco, e verificou-se a ocorrência de fenótipos 

produtores de enzimas degradadoras de antibióticos, ESBL e KPC, por 

inoculação em meios de cultura cromogênicos. Dentre a população microbiana 

do leite de cabra cru, majoritariamente composta por Pseudomonas sp. e 

membros da família Enterobacteriaceae, foram obtidos 10 isolados de 

Acinetobacter sp., sendo identificadas as espécies A. guillauiae (6), A. ursingii 

(3) e A. bereziniae (1). Estes isolados foram provenientes exclusivamente de 4 

amostras. Nenhum isolado mostrou-se produtor de biofilme, enquanto 1 (10%) 

apresentou atividade hemolítica e 6 (60%) apresentaram atividades lipolítica e 

proteolítica. Dois isolados, A. ursingii e A. guillaouiae, apresentaram resistência 

a apenas um antimicrobiano (imipinem e piperaciclina + tazobactam, 

respectivamente). Um isolado de A. guillaouiae apresentou resistência a dois 

antibióticos de classes diferentes, os mesmos citados anteriormente. Os dez 

isolados se apresentaram como fenótipos produtores de ESBL, enquanto oito 

como produtores de KPC. Estes resultados apontam como o gênero em 

questão exerce importante papel também na área de alimentos, especialmente 

em lácteos, além de exibir a gravidade do problema de comércio informal de 

leite cru. 
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O presunto cozido é um alimento muito consumido e comercializado no Brasil 

principalmente na forma fatiada e embalada a vácuo. Durante o processo de 

produção do presunto o cozimento, que pode chegar a 80oC, garante a 

redução da carga microbiana deteriorante e por isso o prazo de 

comercialização é de 2 meses (5oC). Contudo, a etapa de fatiamento é um 

ponto crítico no processo, podendo ocorrer contaminações por micro-

organismos deteriorantes e patogênicos, representando risco à saúde do 

consumidor e prejuízos para a indústria (devido ao curto tempo de 

comercialização que reduz para 15 a 30 dias em 5 ºC). Desta forma, o objetivo 

do presente estudo foi isolar bactérias de presuntos fatiados embalados a 

vácuo e determinar a resistência térmica a 60oC e com isso determinar a 

bactéria mais termoresistente. Na primeira etapa foi realizado o isolamento de 

bactérias deteriorantes de 5 marcas de presunto comercializadas a vácuo no 



município de Valença-RJ utilizando a técnica de estriamento em MRS 

adicionado de 10 mg.L-1 de verde de bromocrezol incubado em aerobiose a 36 

°C, uma vez que micro-organismos microaerofílicos contaminantes de presunto 

são bactérias do ácido lático. Os resultados apresentados mostraram que 

foram isoladas 7 tipos de colônias diferentes, sendo 6 colônias produtoras de 

ácido e 1 colônia não produtora de ácido. Posteriormente a etapa de 

isolamento, foram realizados testes de resistência térmica em todas as colônias 

e foram obtidos valores D60°C entre 23,8 e 38,4 segundos. A colônia mais 

termo resistente foi utilizada para avaliação de termo resistência em variadas 

temperaturas e teve-se a obtenção do seu valor Z igual a 6,06 oC. Conclui-se 

que a diversidade de contaminantes de presunto é pequena tornando viável a 

continuidade do estudo que já está em andamento para determinação de 

processos térmicos eficientes que aumentem a vida de prateleira de presunto 

fatiado embalado a vácuo sem gerar alterações sensoriais e/ou físico-químicas 

significativas no produto. 
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Os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) integram a legislação 

vigente, RDC n°216, e apontam medidas de prevenção à ocorrência de 

doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados. Acredita-se 

que muitos serviços de alimentação desconhecem, negligenciam ou utilizam de 

forma incompleta a legislação e os POP (FERREIRA et al., 2011; MESSIAS et 

al., 2013; SILVA et al., 2014 e PARRA, 2016). O projeto teve como objetivo a 

produção de POP e a capacitação de manipuladores em Serviços de 

Alimentação (S.A) no Bairro Bauxita, Ouro Preto–MG, na expectativa de 

melhorar a qualidade sanitária dos alimentos comercializados nestes 

estabelecimentos. A partir do cadastro com a Vigilância Sanitária de Ouro Preto 

os SA foram convidados a participar por meio do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Aqueles que aceitaram participar foram analisados quanto 

à presença e cumprimento dos procedimentos constantes nos POP exigidos na 

RDC 216 (BRASIL, 2004). Estes estabelecimentos receberam treinamento 

quanto aos POP descritos especificamente para cada SA, quanto à higiene e 

saúde dos manipuladores (POP 1), higienização de equipamentos, móveis e 

utensílios (POP 2), controle de vetores e pragas urbanas (POP 3) e 



higienização do reservatório de água (POP 4). Por fim, foi analisada a 

frequência em relação ao cumprimento dos procedimentos descritos nos POP 

implantados nos SA. Entre os SA analisados, 92% reconhecem a utilização de 

sabonete líquido antisséptico/detergente neutro mais o álcool líquido, assim 

como aplicam a técnica correta de higienização das mãos. Embora nem todos 

os S.A. mantenham registros de controle da saúde admissional, exoneração e 

periódica dos funcionários, 67% dizem possuir algum tipo de registros como 

arquivo de exames admissionais e/ou atestados. Enquanto 67% demonstraram 

conhecimento sobre medidas preventivas e corretivas no controle de vetores e 

pragas urbanas, notou que 75% executavam as medidas preventivas, mesmo 

que de forma espontânea. Os estabelecimentos investem no controle químico 

como medida preventiva e corretiva, de tal modo que 82% dos S.A. utilizam o 

método de dedetização, porém apenas 18% utilizam o processo de 

desratização. Enquanto a maioria se preocupa em realizar as dedetizações, 

92% afirmam registrá-las. Apesar dos questionários demonstrarem que 92% 

dos S.A. compreendem a importância da limpeza dos reservatórios de água, 

apenas 67% realizam a limpeza constantemente e 75% se comprometem a 

registrar a limpeza. Alguns S.A. informaram não terem acesso às caixas 

d’água, mas a maioria alega que o proprietário do imóvel é o responsável por 

essa tarefa, impedindo-os de interferir na forma como é realizada a limpeza ou 

mesmo registrá-las. Avaliando os resultados obtidos, observou-se que foi 

possível fazer com que os S.A. refletissem sobre suas práticas no que se refere 

aos procedimentos de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, e conduzir 

informação sobre higiene de alimentos, conscientizando os gestores, 

responsáveis, funcionários e manipuladores a respeito da sua importância 

como peça fundamental na qualidade do serviço oferecido assim como na 

saúde dos seus clientes. Após o treinamento e implantação dos POP, os 

resultados demonstraram maior conhecimento e comprometimento na 

execução dos procedimentos descritos nos POP, por parte dos responsáveis 

pelos SA. 
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Introdução  

 

As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) são causadas pela ingestão de 

água e alimentos contaminados por patógenos, substâncias físicas ou 

químicas. Esses agravos constituem um grave problema de saúde pública 

mundial, afetando principalmente os países menos desenvolvidos (SILVA 

JÚNIOR, 2013). Segundo dados do Ministério da Saúde (MS), no Brasil, as 

residências ocupam o primeiro lugar em relação ao local de maior ocorrência 

de DTA. Uma das principais causas é a falta de conhecimento que leva a 

práticas inadequadas de manipulação dos alimentos (BARRETO, 2007, 

BRASIL, 2018).  

 

Objetivos  



Realizar o diagnóstico das práticas higiênico-sanitárias realizadas em cozinhas 

domiciliares de Ouro Preto-MG.  

 

Métodos  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP) - MG sob o número de CAAE: 

53009115.3.0000.5150. Os dados foram obtidos por meio de uma entrevista 

estruturada. Resultados Foram entrevistados 80 manipuladores de alimentos 

de 11 bairros do município de Ouro Preto-MG. A maior parte dos entrevistados 

era do sexo feminino (97,5%), com idade superior a 60 anos (45,0%) e com 

ensino fundamental incompleto (30,0%). Em relação às práticas no preparo dos 

alimentos, os maiores erros foram quanto à correta higienização das mãos 

(83%), higienização da geladeira (92,8%), de frutas e hortaliças (81,25%) e de 

mesas e bancadas (78,75%). Além disso, foram identificadas falhas quanto aos 

ovos, 46,25% consomem ovos com a gema mole, apenas 22,5% armazenam 

os ovos de forma adequada e somente 17,5% lava os ovos antes do consumo. 

Também foram identificadas práticas inadequadas quanto ao descongelamento 

de alimentos (71,8%), ato de lavar as carnes antes do preparo (78,75%), a 

presença de animais domésticos na cozinha durante o preparo das refeições 

(36,6%) e medida inadequada para controle de insetos e roedores (59,6%).  

 

Conclusão  

Verificou-se que mediante às falhas constatadas há necessidade de 

implementação de ações educativas voltadas para os manipuladores de 

alimentos dos domicílios de Ouro Preto - MG com o intuito de alcançar uma 

maior conscientização sobre os riscos da ocorrência de DTA em casa e, 

consequentemente, provocar mudanças mais efetivas nas práticas de 

manipulação que oferecem maior risco aos consumidores, obtendo-se assim 

maior qualidade higiênico-sanitária das refeições produzidas.  
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A utilização de frutas como parte da alimentação traz inúmeros benefícios à 

saúde. Porém, são muito perecíveis sendo necessário criar produtos de frutas, 

para aproveitar seus benefícios, mas com maior vida útil, como as geleias de 

frutas. Durante o armazenamento, diversas reações podem acontecer nas 

geleias, que irão influenciar sua estabilidade. Fungos e leveduras são os 

microrganismos mais encontrados em geleias por serem mais resistentes a 

acidez. A embalagem pode exercer influência na estabilidade do produto, pois 

pode permitir passagem de gases, como o oxigênio, favorecendo o 

crescimento microbiano e influenciando a vida útil do produto.  Diante disso, o 

objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito das embalagens na estabilidade 

microbiológica de geleias de laranja de baixo valor calórico durante o 

armazenamento. Para tanto, as geleias foram processadas contendo 60% de 



suco de laranja, 20% de açúcar cristal, 18,925% de polidextrose, 0,7% de 

pectina de baixo teor de metoxilação, 0,3% de goma carragena, 0,01875% de 

acessulfame-k, 0,00625% de sucralose e 0,05% de sorbato de potássio e, em 

seguida, foram envasadas em potes de polipropileno e vidro, e então 

armazenadas em estufa a 25 °C durante 180 dias. A determinação de fungos e 

leveduras foi realizada por meio de plaqueamento (em superfície) do 

homogenato em Ágar Batata Dextrose, acrescido de 1% de ácido tartárico a 

10%. As placas foram incubadas a 20 °C por 5 a 7 dias. Os resultados foram 

expressos pelo número de Unidades Formadoras de Colônia por grama de 

material (UFC.g-1). As análises foram feitas a cada 30 dias, durante o período 

de armazenamento. Os resultados demonstraram crescimento de fungos e 

leveduras durante o armazenamento em ambas as embalagens, porém na 

embalagem de vidro o crescimento foi menor ao longo do armazenamento. A 

embalagem de polipropileno possui menor barreira ao oxigênio quando 

comparada à embalagem de vidro, fator que favorece o crescimento de fungos 

e leveduras, já que a maioria desses micro-organismos são aeróbios. Apesar 

de haver crescimento de fungos e leveduras, os valores permaneceram dentro 

da faixa aceitável pela legislação brasileira. Portanto, pode-se concluir que a 

embalagem de polipropileno é mais favorável ao crescimento de fungos e 

leveduras em geleias de laranja de baixo valor calórico.  
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O leite humano doado antes de ser oferecido aos recém-nascidos precisa ser 

submetido a procedimentos que garantam sua qualidade e segurança 

microbiológica, sendo comumente utilizada a pasteurização lenta (62,5 

ºC/30minutos). No entanto,estudos mostram que este processamento provoca 

perdas de nutrientes e tecnologias alternativas, como ultrassom, tem sido 

pesquisadas de forma a garantir melhor conservação dos nutrientes, e também 

inativação de microrganismos como a Salmonella ssp. A técnica de ultrassom é 

a aplicação de ondas sonoras superiores ao alcance da audição humana, 



aproximadamente 20 quilohertz (kHz), que pode ser associada a outras 

técnicas como temperatura, sendo esta combinação chamada 

termossonicação. O objetivo do presente trabalho foi otimizar a utilização da 

termossonicação para inativação de Salmonella ssp em leite humano doado. 

Para tal, foi realizado um delineamento composto central rotacional , cujos 

parâmetros avaliados foram temperatura variando de36 ºC (-1) a 60 °C (+1), e 

tempo variando de 4 minutos (-1) a 10 minutos (+1). O desenho totalizou 11 

tratamentos, sendo dois pontos axiais (-1,41 e +1,41) e 3 pontos centrais. Para 

as análises microbiológicas, foram feitas três ativações de culturas isoladas de 

Salmonella ssp em caldo BHI. As amostras de 40 mL de LH foram esterilizadas 

a 121 ºC/15 minutos. Em seguida, após 3 ativações de culturas isoladas em 

caldo BHI, inoculou-se1% da estirpe de Salmonella ssp no LH estéril 

previamente aquecido na temperatura referente a cada tratamento e iniciou-se 

o processamento com ultrassom. Utilizou-se ultrassom de banho BRANSONIC, 

da marca Emerson, modelo CPX3800H à frequência de 40 kHz e potência de 

110 W. O efeito da termossonicação sobre o microrganismo teste foi avaliado 

por meio da contagem de células viáveis no LH antes e após os tratamentos, 

por meio de plaqueamento em superfície em ágar padrão Plate Count Agar 

(PCA). No tratamento controle houve um crescimento de 7,11 ciclos log para o 

microrganismo analisado. Nesse estudo o tempo de exposição ao 

processamento de termossonicação não teve influência significativa na 

contagem de Salmonellasspdentro do intervalo avaliado. No entanto, a 

temperatura exerceu efeito significativo. Apesar de não ser possível ajustar um 

modelo que representasse bem os dados devido a falta de ajustamento 

significativa, a avalição do comportamento nos mostrou que até 48 oC não 

houve interferência da temperatura, seguido de uma queda acentuada da 

contagem de microrganismos, apresentando uma redução de 6,11 ciclos log 

quando tratado a 65 oC. Esse achado mostra que a aplicação do ultrassom 

juntamente com o tratamento térmico pode ser eficaz na redução do tempo de 

exposição do LH a altas temperaturas, o que poderá ter efeito positivo as suas 

característica sensoriais e nutricionais. 
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Introdução 

O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café, produzindo cerca de 

um terço do café mundial. Em 2018, o Brasil produziu 61,7 milhões de sacas de 

café, um crescimento de 37% em relação ao ano anterior. Desse total 47,5 

milhões foram de café arábica e 14,2 de café conilon. O estado do Espirito 

Santo é o maior produtor nacional de conilon tendo produzido 

aproximadamente 9 milhões de sacas em 2018 (CONAB,  2019). Apesar de 

possuir uma cadeia altamente consolidada, mudanças e refinamentos 

tecnológicos estão evoluindo constantemente, visando à melhoria ou elevação 



da qualidade final da bebida, para atender mercados cada vez mais exigentes 

(PEREIRA, 2017). Durante a secagem, ocorre a fermentação microbiana 

natural que pode influenciar na qualidade final do café (SCHWAN; WHEALS, 

2003), portanto, a utilização de culturas starters é um dos avanços que podem 

resultar em atributos desejáveis ao café (EVANGELISTA et al., 2014a).  

Objetivo 

Melhorar a qualidade sensorial da bebida café por meio de inoculação de 

leveduras previamente isoladas de café conilon. 

Métodos 

Amostras de café (5kg) foram obtidos nos municípios de Cachoeiro de 

Itapemirim/ES e Jerônimo Monteiro/ES, em altitudes de 600 e 300 metros, 

respectivamente. Os cafés foram inoculados com duas leveduras, Meyerozyma 

guilliermondii e Pichia kluyveri, e um tratamento controle, com três repetições 

cada. Os inóculos das leveduras (109 células.mL-1) foram pulverizados sobre 

os frutos de café. Os frutos foram secos por exposição solar em terreiros 

suspensos até atingirem 18% de umidade e, posteriormente até 11% de 

umidade em secador de bandejas. A análise sensorial foi realizada utilizando o 

Protocolo de Degustação de Robustas Finos por provadores treinados (OIC, 

2010). Os resultados foram submetidos a análise de variância utilizando o 

software Genes (Cruz, 2013). 

Resultados 

Na pontuação total das amostras observou-se interação significativa (p<0.05) 

entre a altitude e as leveduras inoculadas no café. Para os cafés dentro da 

mesma altitude a inoculação de leveduras não influenciou a pontuação total 

das amostras em relação ao controle. Por outro lado, a inoculação de Pichia 

kluyveri foi capaz de igualar estatisticamente as notas gerais de cafés 

provenientes de 300 e 600 metros de altitude (Tabela 1). 

Tabela 1: Médias de pontuação total da análise sensorial segundo o protocolo 

de degustação de robustas finos. 

Altitude  Meyerozyma guilliermondii Pichia kluyveri

 Controle 

300 m  78,91 a B 78,65 a A 76,82 a B 

600 m  81,82 a A 80,08 a A 82,10 a A 



Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal, e mesmas 

letras maiúsculas na vertical, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 

à 5%. 

 

Conclusão 

A altitude é um fator que influencia diretamente a qualidade da bebida, devido a 

mudanças na temperatura e na maturação do fruto. Porém, a utilização de 

Pichia kluyveri fez com que cafés de diferentes altitudes obtivessem 

pontuações iguais na análise sensorial o que indica que a utilização desta 

levedura pode vir a melhorar a qualidade de cafés produzidos em baixas 

altitudes. Mais pesquisas são necessárias para confirmar esses achados. 
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Introdução:  O método Cook chill é um processo de produção de alimentos no 

qual os mesmos são preparados por cocção convencional e imediatamente são 

resfriados até chegarem à 4°C em até 180 minutos. Podem ser conservados 

até a temperatura de 4°C por cinco dias. Para consumir, as preparações devem 

ser regeneradas à temperatura > 70°C em forno combinado. O controle de 

temperaturas durante todo o processo é fundamental para garantir a qualidade 

microbiológica do alimento. 

Objetivo: Verificar a qualidade sanitária sob os aspectos microbiológicos de 

canja preparada pelo método Cook chill em um hospital universitário no 

município de Porto Alegre/RS.  

Métodos: Trata-se de experimento realizado em agosto de 2017 no setor de 

produção de refeições do hospital. Foram realizadas análises microbiológicas 

do preparo de três amostras de canja para verificar a presença de patógenos. 

Cada amostra de canja foi preparada pelo método vigente no hospital. 



Imediatamente após a finalização do preparo, a amostra 1 foi retirada e 

enviada para análise. Outras duas amostras foram servidas (2 e 3) e de 

imediato colocadas em resfriador até chegarem à temperatura de 1ºC no tempo 

de 105 minutos. Posteriormente, as amostras foram armazenadas em câmara 

fria com temperatura =4ºC. No terceiro dia, a amostra 2 foi retirada da câmara 

fria e regenerada em forno combinado à 100ºC com 10% de umidade por 30 

minutos e enviada para análise. A amostra 3 passou pelo mesmo processo no 

seu quinto dia de armazenamento.     

Resultados: As três amostras analisadas foram enviadas em datas distintas 

para análise microbiológica em laboratório externo. Todas as amostras 

estiveram isentas de contaminação por Bacillus cereus, Clostridium 

perfringens, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella spp. e Listeria 

monocytogenes, atendendo aos parâmetros de conformidade estabelecidos 

pela RDC nº 12/2001 da ANVISA. Em relação às características organolépticas 

das amostras de canja com a aplicação do método Cook chill, as mesmas 

mantiveram o sabor e a consistência inalterados após o processo.  

Conclusão: O desenvolvimento dessa experiência demonstrou a garantia da 

qualidade microbiológica no preparo da canja pelo método Cook chill. Esse 

método poderá ser aplicado para sopas e outras preparações do cardápio, por 

garantir o aspecto higienicossanitário dos alimentos, além de favorecer 

aspectos econômicos e sustentáveis, tendo em vista a redução do tempo de 

serviço e do desperdícios de alimentos. 
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Dentre as tecnologias que vêm sendo exploradas na área de tratamentos de 

alimentos, têm-se o ultrassom, estratégia que proporciona redução da 

contaminação microbiana e pode ser um método alternativo aos tratamentos 

tradicionais térmicos. Ultrassom é definido como ondas sonoras com 

frequência que excede o limite auditivo do ouvido humano que é de 

aproximadamente 20 kHz. E tem mostrado um efeito na redução da carga 

microbiana em alimentos, especialmente quando é utilizado em conjunto com o 

aquecimento, processo denominado termossonicação (TS). O objetivo do 



trabalho foi avaliar o efeito da TS sobre a redução do  Escherichia coli em leite 

humano (LH). Seguiu-se um delineamento composto central rotacional com 

duas variáveis independentes: tempo variando de 4 (-1) a 10 minutos (+1) e 

temperatura variando entre 36 ºC (-1) a 60 °C (+1). Considerando os pontos 

axiais (-1,41 e +1,41) e 3 repetições no ponto central, o delineamento totalizou 

11 tratamentos. Realizou-se 3 ativações de culturas isoladas do E. coli em 

caldo BHI. As amostras de LH (40 mL) foram esterilizadas a 121 ºC/15 minutos 

e posteriormente cada amostra foi colocada no banho de ultrassom utilizando 

apenas o aquecimento para atingir a temperatura que seria avaliada, no 

momento que essa temperatura era alcançada, inoculou-se 1% da estirpe de E. 

coli. Em seguida, as amostras foram tratadas no ultrassom de banho 

BRANSONIC, da marca Emerson, modelo CPX3800H à frequência de 40 hKz 

e potência de 110 W. O efeito dos tratamentos sobre o microrganismo teste foi 

avaliado por meio da contagem de células viáveis no LH antes e após os 

tratamentos, por meio de plaqueamento (superfície) em ágar padrão (PCA). A 

amostra controle (sem processamento) apresentou a presença de 7,07 ciclos 

log de E. coli. A análise estatística dos resultados mostrou que a variável tempo 

não foi significativa (p>0,05). Em contrapartida, pode-se verificar influência 

significativa da temperatura de exposição, sendo que em temperaturas até 48 

ºC a contagem de microrganismo apresentou uma tendência de estabilidade. O 

aumento da temperatura resultou em uma redução de 5,26, 5,77 e 6,07 ciclos 

log para os tratamentos de 60 °C/4 minutos, 60 °C/10 minutos e 65 °C/ 7 

minutos, respectivamente.  Esse achado mostra que a aplicação da 

termossonicação pode ser eficaz na redução do tempo de exposição do LH a 

altas temperaturas, o que poderá ter efeito positivo nas suas característica 

sensoriais e nutricionais. Sugere-se que pesquisas com outros microrganismos 

também sejam realizadas. 
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O emprego de medicamentos veterinários na criação animal é uma ferramenta 

fundamental para o tratamento e prevenção de doenças. Pode-se destacar a 

grande utilização dos antibióticos ionóforos, dentre eles a monensina, não só 

para tratar e prevenir infecções, mas também como promotores de crescimento 

e para aumentar a lactação em bovinos de corte e leite, respectivamente, entre 

outros animais. Resíduos desses fármacos têm sido encontrados em diversos 

alimentos, incluindo o leite, mas seu impacto em processos fermentativos que 

ocorrem para a obtenção de produtos lácteos ainda é desconhecido.  

Considerando que o mecanismo de ação dos ionóforos está relacionado com a 

inibição de bactérias gram-positivas (principal classe de microrganismos 

envolvida na fermentação), o objetivo desse trabalho foi investigar a influência 

da presença de resíduo de monensina na fermentação do leite.  

Para tal, amostras de leite UHT fortificadas com monensina em três diferentes 

concentrações (M1 = 1 ng/mL; M2 = 2 ng/mL; e M3 = 8 ng/mL) foram testadas 



frente a dois tipos de fermentos lácticos comerciais, sendo um contendo 

culturas clássicas para iogurte (F1 = Streptococcus thermophilus e 

Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus) e o outro contendo uma cultura 

clássica e dois probióticos (F2 = Streptococcus thermophilus, Lactobacillus 

acidophilus e Bifidobacterium animalis ssp). Uma amostra de leite não 

fortificada foi utilizada como controle (C). Foram utilizados 250 mL de leite por 

tratamento, sendo que todos receberam separadamente o tipo de cultura 

láctica (F1 e F2) na proporção de 2,5% (v/v). Após a adição do inóculo, as 

amostras foram colocadas em banho-maria (45 °C) para acompanhamento do 

decaimento do pH em intervalos de 30 minutos e construção da curva de 

fermentação. Todos os testes foram realizados em triplicata. 

Para a cultura F1, os valores médios de pH das amostras variaram entre 6,50-

6,55 (tempo zero), 6,46-6,52 (30 min), 6,22-6,31 (60 min), 5,88-5,96 (90 min), 

5,33-5,37 (120 min), 5,07-5,09 (150 min) e 4,85-4,93 (180 min), quando se 

atingiu o pH final recomendado pelo fabricante. Para a cultura F2, os valores 

médios de pH das amostras variaram entre 6,49-6,54 (tempo zero), 6,38-6,44 

(30 min), 6,09-6,23 (60 min), 5,62-5,76 (90 min), 5,23-5,34 (120 min), 5,00-5,05 

(150 min) e 4,89-4,93 (180 min), quando se atingiu o pH final recomendado 

pelo fabricante. Não houve diferença significativa (p>0,05) entre as amostras 

avaliadas (C, M1, M2 e M3) para ambos os tipos de cultura láctica (F1 e F2).  

Os resultados demonstraram que tanto o controle (C) quanto os diferentes 

tratamentos (M1, M2 e M3) levaram três horas para fermentar, considerando os 

dois tipos de fermento (pH final estabelecido em 4,94), e que a presença de 

resíduos de monensina no leite, nas concentrações estudadas, não afetou 

negativamente a fermentação do produto quando utilizadas bactérias da cultura 

clássica de iogurte e probióticas. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - CIÊNCIA DE ALIMENTOS - ALIMENTO 

SEGURO E MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 

 

 

PESQUISA DE STEC EM HORTALIÇAS CONSUMIDAS CRUAS EM 

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LOCALIZADOS EM NITERÓI-RJ 

 

 

Cíntia Borges Silva (cintiaborges2012.2@gmail.com) 

Rafael Marques Pereira Poeys De Carvalho (rafapoeys@hotmail.com) 

Jhonathan Campos Do Couto Beltrão (jhonathan.beltrao@gmail.com) 

Luiza Queiroz Tavares (luizaqt@hotmail.com) 

Alice Gonzalez (aliceg@id.uff.br) 

 

 

 

 

 

O consumo de hortaliças cruas é de extrema importância para o ser humano 

pois são fontes de nutrientes, fibras, vitaminas e minerais, oferecendo assim 

benefícios para o indivíduo e contribuindo para a diminuição da incidência de 

doenças crônicas. Por outro lado, a falta de boas práticas durante a elaboração 

das saladas de hortaliças cruas pode ocasionar doenças microbianas e 

parasitárias, incluindo infecção por E. coli produtora de toxina Shiga (STEC). 

STEC é uma categoria de E. coli produtora de infecção intestinal (E. coli 

diarreiogênica) relacionada a doenças como diarreia sanguinolenta, colite 

hemorrágica (CH), síndrome hemolítica urêmica (SHU) e púrpura 

trombocitopênica trombótica (PTT). Surtos de infecção envolvendo STEC têm 

sido descritos em vários locais do mundo, mais comumente na Europa, EUA e 

Japão. O objetivo do estudo foi pesquisar a presença do gene stx em hortaliças 

cruas prontas para o consumo, servidas em restaurantes self-service, na 

cidade de Niterói-RJ. Foram coletadas 98 amostras de salada de hortaliças 



cruas de 20 restaurantes self-service, no período de novembro de 2017 a 

novembro de 2018. Vinte e cinco gramas de cada amostra foram 

homogeneizados em 225 mL de caldo triptona soja modificado (TSBm), 

incubado por 3 h a 35°C. Após este período, 50 mL da cultura em TSBm foram 

adicionados a 50 mL de caldo Triptona Fosfato, concentração dupla (TP2x), 

incubado a 35°C por 18 a 24 h . Após o período de incubação, 100 µl foi 

semeado em agar CLED (Cystine Lactose Eletrolyte Deficient), de onde foi 

obtido uma suspensão polimicrobiana.  O gene stx, marcador da categoria 

STEC, foi investigado conforme descrito por Paton et al. (1993), a partir do 

DNA extraído da suspensão polimicrobiana, através de lise térmica. Do total de 

98 amostras, 16 (16,33%) foram positivas para o gene stx. Este resultado 

demonstra que saladas de hortaliça crua podem ser veículos de STEC, trazer 

risco à saúde do consumidor. Medidas higiênicas devem ser adotadas durante 

o preparo das saladas de hortaliças cruas a fim de garantir a qualidade e, 

consequentemente, evitar riscos à saúde do consumidor. 
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Atualmente grande parte da população opta pela praticidade de um alimento 

pronto para consumo devido ao estilo de vida atual de grande parcela da 

população. Dessa forma, realizam suas principais refeições fora de casa, e 

dentre os locais frequentes de aquisição desses alimentos estão lanchonetes e 

padarias. Devido ao frequente e elevado consumo de produtos prontos para o 

consumo nesses estabelecimentos, torna-se relevante o controle da qualidade 

higiênico-sanitária dos alimentos oferecidos de modo a minimizar o risco de 

doenças transmitidas por alimentos e garantir a saúde do consumidor. Assim, o 

objetivo do trabalho foi analisar a qualidade microbiológica dos produtos 

comercializados em padarias do município de Diamantina, Minas Gerais. Para 

isso, foram coletadas 27 amostras de produtos prontos para o consumo, de 

cinco tipos de salgados (19 coxinhas de frango, 2 pastéis de carne frito, 2 

pastéis de frango assado, 2 baurus, 1 esfirra de carne) e 1 amostra de bolo, no 

período de dezembro de 2018 a janeiro de 2019, em 20 diferentes 

estabelecimentos do município. Para a análise de coliformes termotolerantes 

(CT), foi utilizada a técnica do Número Mais Provável (NMP). A população de 

Staphylococcus coagulase positiva (StaC+) foi determinada utilizando-se o 



ágar Baird Parker suplementado com solução de telurito e gema de ovo e, em 

seguida, colônias características foram submetidas ao teste de coagulase. 

Como critério de higiene, enumerou-se a população de enterobactérias por 

meio de plaqueamento em profundidade, com sobrecamada, utilizando o ágar 

violet red  bile glucose. Coliformes termotolerantes foram detectados (>3 

NMP/g) em 5 (18,51%) das 27 amostras, com população variando de 3,6 a > 

11000 NMP/g, enquanto que StaC+ foi detectado (>100 UFC/g) em 7 (25,92%) 

amostras, com população variando de 100 a 1.650.000 UFC/g de coxinha. Das 

27 amostras analisadas, 10 (37,03%) estavam impróprias para o consumo, 

segundo parâmetros da legislação sanitária (RDC nº12, de 01 de janeiro de 

2001), sendo 4 em relação a CT (3,04 a > 4,04log NMP/g) e 7 em relação a 

StaC+ (3,65 a 6,22 log UFC/g). Das amostras impróprias, 6 (60%) eram de 

coxinhas de frango e 1 (20%) era pastel de carne, 1 (20%) era bauru,  

provenientes de 9 estabelecimentos distintos. As enterobactérias foram 

detectadas em 14 (51,85%) das 27 amostras, com população variando de 1,3 a 

6,06log (UFC/g).  A ocorrência de CT (15%) em amostras de alimentos tratados 

termicamente evidencia deficiências nas boas práticas de manipulação dos 

estabelecimentos, que são confirmadas pelos resultados elevados observados 

(> 10000 UFC/g) para enterobactérias, grupo que abrange várias bactérias 

patogênicas, encontradas no trato intestinal humano e de animais, como a 

Salmonella e Shigella. Com base nos resultados, pode-se concluir a 

importância da fiscalização sobre a aplicação das boas práticas de 

manipulação nos estabelecimentos que comercializam alimentos passiveis de 

risco a saúde do consumidor. 
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Introdução: Nos últimos anos pode ser observado o aumento no consumo de 

frutas e hortaliças minimamente processadas. Esta ampliação no consumo está 

relacionada às mudanças no estilo de vida da população que tem tempo curto 

para realizar as refeições e buscam por praticidade, conveniência e benefícios 

a saúde. Frutas e hortaliças minimamente processadas são mais suscetíveis à 

contaminação devido ao estresse causado ao alimento durante etapas do 

processamento como, por exemplo, na etapa de corte na qual barreiras 

naturais de proteção  são afetadas e promovem a liberação de nutrientes que 

facilitam o crescimento de microrganismos. 

 

Objetivo: Avaliar a qualidade microbiológica de produtos minimamente 

processados comercializados em Vitória-ES. 

 

Métodos: Foram adquiridas 40 amostras de frutas e hortaliças minimamente 

processadas (10 frutas e 30 de hortaliças) em supermercados de Vitória-ES. 



Todas as amostras foram transportadas em caixas isotérmicas e armazenadas 

sob refrigeração por até 24 horas. Foram conduzidas análises microbiológicas 

para coliformes a 35°C, fungos filamentosos e leveduras, mesófilos aeróbios, 

Escherichia coli e Salmonella sp.  Os procedimentos empregados nessa etapa 

foram realizados de acordo com a metodologia da American Public Health 

Association (APHA), descrita no Compendium of Methodos for the 

Microbiological Examination of Foods. Os resultados das análises 

microbiológicas foram comparados com o padrão nacional estabelecido pela 

RDC 12/2001 para frutas e hortaliças, sendo utilizado para a comparação o 

valor estabelecido para amostra indicativa. Para os microrganismos que não 

apresentam padrão estipulado na legislação foi realizada comparação com 

dados da literatura. 

 

Resultados :  Para as frutas minimamente processadas, observou-se que o 

valor de mesófilos aeróbios variou de 4,0 a 6,3 log UFC/g. Em relação a este 

mesmo grupo, 86,7% (n=26) das hortaliças minimamente processadas 

encontraram-se acima de 5 log UFC/g. Para as frutas minimamente 

processadas, a contagem de fungos filamentosos e leveduras variou de 2,40 a 

5,30  log UFC/g.  Para hortaliças minimamente processadas, a contagem deste 

grupo microbiano variou de 3,4 e  6,3 log UFC/g, sendo a média igual a 5,14 

log UFC/g.  A contagem de coliformes a 35°C variou de 3,90 a 5,15 log UFC/g 

para frutas minimamente processadas. No casoa das hortaliças, a contagem de 

coliformes a 35 °C variou de 4,05 a > 6,3 log UFC/g, com média de 5,14 log 

UFC/g. Dentre as amostras analisadas, 80% (n=24) encontram-se acima de 5 

log UFC/g para coliformes. Não foram observadas presença de E. coli e 

Salmonella sp. nas amostras de frutas minimamente processadas. Porém,  

13,3% (n=4) das mostras de hortaliças minimamente processadas estavam 

contaminadas com E. coli. A presença deste microrganismo indicador em 

produtos processados sugere a contaminação após as etapas de 

processamento do alimento e sugerir uso de técnicas inadequadas durante a 

manipulação. Não foi detectada a presença de Salmonella em nenhuma das 

hortaliças minimamente processadas. 

 

Conclusão: As amostras de frutas e hortaliças analisadas estavam de acordo 

com a legislação brasileira vigente. Entretanto, foi observada alta contagem 

dos grupos microbianos pesquisados, exceto Salmonella sp. Este fato pode 



indicar falhas durante os procedimentos de produção e também indicar redução 

na vida de prateleira do produto devido a possibilidade de deterioração 

microbiana. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - CIÊNCIA DE ALIMENTOS - ALIMENTO 

SEGURO E MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 

 

 

RESISTÊNCIA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS EM LEITE HUMANO: 

PROCESSAMENTO POR TERMOSSONICAÇÃO 

 

 

Paola Machado Parreiras (paola.parreiras.pp@gmail.com) 

Janaina Aparecida Vieira Nogueira (janaina_avnogueira@outlook.com) 

Thais Silva Falco (thaisfalco@msn.com) 

Nayara Resende Gomes (rgomnay@gmail.com) 

Tarumim De Jesus Rodrigues Falcão (falcaotarumim@gmail.com) 

Thais Aparecida De Oliveira Evangelista (thaisoliveira664@yahoo.com.br) 

Luciana Rodrigues Da Cunha (lrcunhaufv@yahoo.com.br) 

Maria Cristina Passos (mcrispassos@gmail.com) 

Camila Carvalho Menezes (camilamenezes@ufop.edu.br) 

 

 

 

 

 

Tecnologias não térmicas, como o ultrassom, estão surgindo como uma 

alternativa ao tratamento térmico para processamento de alimentos. Ultrassom 

é definido como ondas sonoras com frequência que excede o limite auditivo do 

ouvido humano que é de aproximadamente 20 quilohertz (hKz) e tem mostrado 

um efeito na redução da carga microbiana em alimentos, especialmente 

quando é utilizado em conjunto com a temperatura, processo denominado 

termossonicação (TS). O objetivo do trabalho foi otimizar a utilização da TS na 

redução do Staphylococcus aureus em leite humano (LH). Para isso, foi 



realizado um delineamento composto central rotacional caracterizado por um 

fatorial 2 x 2 (tempo x temperatura), 4 pontos axiais e 3 pontos centrais, 

totalizando-se 11 tratamentos. A amplitude utilizada para o tempo foi de 4 (-1) a 

10 (+1) e para temperatura de 36 ºC (-1) a 60 ºC (+1). Para a realização das 

análises microbiológicas foram realizadas 3 ativações de culturas isoladas do 

S. aureus em caldo BHI (brain heart infusion). As amostras de LH (40 mL) 

foram esterilizadas a 121 ºC/15 minutos e, posteriormente, foram colocadas no 

banho de ultrassom utilizando apenas o aquecimento para atingir a 

temperatura que seriam avaliadas. Em seguida, inoculou-se 1% da estirpe 

avaliada. O tratamento com ultrassom de banho BRANSONIC, da marca 

Emerson, modelo CPX3800H foi realizado sob frequência de 40 hKz e potência 

de 110 W. O efeito da TS sobre o microrganismo teste foi avaliado por meio da 

contagem de células viáveis no LH antes e após os tratamentos, por meio de 

plaqueamento (superfície) em ágar padrão (PCA). O tratamento controle 

apresentou um crescimento de 7 ciclos log de S. aureus. Nesse estudo o 

tempo de exposição ao processamento de termossonicação não teve influência 

significativa na contagem de S. aureus dentro do intervalo avaliado. No 

entanto, a temperatura exerceu efeito significativo, apesar de não ser possível 

ajustar um modelo que representasse bem os dados devido a falta de 

ajustamento significativa, a avalição do comportamento nos mostrou que até 48 

°C não houve interferência da temperatura, seguido de uma queda acentuada 

da contagem. Foi observada uma redução de 5,23, 6,0 e 6,0 ciclos log para os 

parâmetros de 60 C°/4 minutos, 60 °C/10 minutos e 65 °C/7 minutos, 

respectivamente, sendo que esses 3 tratamentos foram estatisticamente iguais 

(p>0,05) pelo teste de Tukey. Portanto, pode-se afirmar que a aplicação de 

temperaturas maiores de 60 °C independente do tempo de exposição foi um 

processo eficaz para garantir a segurança microbiológica do LH em relação ao 

micro-organismo avaliado neste estudo.  
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Introdução:O esteatito, conhecido popularmente como pedra-sabão, é 

encontrado principalmente no Quadrilátero Ferrífero (QF). Em Minas Gerais 

(MG), a produção de cachaças é intensa, sendo produzidas inúmeras marcas, 

armazenadas e consumidas em utensílios de pedra-sabão no QF.O objetivo 

deste trabalho foi determinar a migração de As, Cd, Cu, Ni e Pb em cachaças 

comercializadas no Quadrilátero Ferrífero (QF-MG), armazenadas em copos 

não curados de esteatito (pedra-sabão) de duas procedências distintas, 

Cachoeira do Brumado (CB-Mariana, MG) e Santa Rita de Ouro Preto (SROP-

Ouro Preto, MG).Materiais e métodos: Foi realizado ensaio de migração de 

ciclo contínuo do tipo experimental fatorial com três fatores (teor alcoólico da 

cachaça, procedência do esteatito e tempo de armazenamento da cachaça em 

copos de pedra-sabão não curados). Todas as cachaças analisadas foram 

produzidas e comercializadas no QF e possuíam registro no MAPA. As 



cachaças selecionadas para o ensaio foram de 40% e 46% de teor alcoólico. 

Foram determinados os teores de As, Cd, Cu, Pb e Ni por espectrometria de 

emissão com fonte de plasma com acoplamento indutivo.  O armazenamento 

ocorreu em ciclos contínuos de 24h, 48h, 72h e 96h. Para comparar o teor de 

contaminantes por teor alcoólico, tempo de armazenamento e local de 

procedência dos copos de pedra-sabão foi utilizada a ANOVA Three-

Way.Resultados: Os teores de As, Cd, Cu e Ni apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas na comparação entre as diferentes marcas de 

cachaça.  As cachaças avaliadas no estudo apresentaram valores 

estatisticamente semelhantes em relação ao preconizado na legislação para a 

maioria das amostras, e em apenas uma amostra o teor de Cu encontrado 

esteve acima do preconizado na legislação. Após o ajuste pelo tempo de 

armazenamento e pelo teor alcoólico, foi observado que as cachaças 

armazenadas em copos provenientes de CB apresentaram, em média, um teor 

de Cd 0,001ppm maior do que as cachaças armazenadas em copos 

provenientes de SROP (p<0,0005). Após 24, 48, 72 e 96h de armazenamento, 

a cachaça com 40% apresentou diferenças médias negativas no teor de Cu de 

0,96; 0,82; 1,34 e 1,68mg/L, respectivamente, em relação à cachaça com maior 

valor alcoólico. Após 24, 48, 72 e 96h de armazenamento, a cachaça com 

menor teor alcoólico apresentou diferenças médias negativas no teor de Cu de 

1,34; 1,45; 1,94 e 2,25mg/L.  Foi observado que, nos copos de CB, a cachaça 

com menor teor alcoólico apresentava um teor médio de chumbo 0,01mg/L 

maior do que a cachaça de maior teor alcoólico. Além disso, as amostras de 

cachaça com menor teor alcoólico armazenadas nos copos de CB 

apresentavam um teor médio de Pb 0,01mg/L maior do que as amostras de 

mesmo teor alcoólico armazenada nos copos de SROP. Este estudo mostrou 

que cachaças armazenadas em copos de pedra-sabão por até 96h apresentam 

redução no teor de Cu.Conclusão: O estudo indicou que o cobre das bebidas 

pode ser adsorvido pelo esteatito e o teor alcoólico da cachaça pode influenciar 

no armazenamento de cachaças em copos de esteatito. Na perspectiva da 

saúde humana, sugere-se que as cachaças sejam preferencialmente 

consumidas em copos de SROP. 
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Resumo 

A resistência antimicrobiana é um grave problema de saúde pública a nível 

Mundial. Segundo a OMS, se nada for feito até 2050 a resistência a antibióticos 

matará mais que câncer, 10 milhões de pessos no mundo, isso significa um 

óbito a cada 3 segundos, as pessoas voltaram a morrer por simples infecções. 

A contaminação microbiana em queijos artesanais prejudica a qualidade e a 

segurança desse produto. Um dos patógenos frequentemente encontrado no 

queijo artesanal é a bactéria Escherichia coli (E. coli), que tem como 

reservatório natural o trato gastrointestinal de bovino e pode ser disseminado 

para o ambiente de produção do queijo. Essa bactéria está diretamente 

relacionada à manipulação inadequada dos alimentos e falta de higiene 

durante o processamento de alimentos. Assim, o objetivo dessa pesquisa foi 

isolar E. coli, a partir de amostras de queijo minas artesanal, e avaliar o perfil 

de suscetibilidade dos isolados a 14 antibióticos (Ceftazidima, Cefoxitina, 



Gentamicina, Tigeciclina, Cloranfeenicol, Ceftriaxona, Cefotaxima, Astreonam, 

Colistina, Azitromicina, tetraciclina, Meropenem, Cefepime Trimetoprim e 

Amoxicilina-ácido clavulânico) de 8 diferentes classes (Cefalosporina, 

Tetraciclina, Penicilina, Macrolídeos, Monobactâmicos, Carbapenêmicos, 

Aminoglicosídeos, Agentes Diversos). A população de coliformes 

termotolerantes foi determinada pelo método do Número Mais Provável (NMP), 

com série de 3 tubos por diluição. O isolamento de E. coli foi realizado a partir 

dos tubos de caldo Ec, que apresentarem crescimento com formação de gás, 

por estrias de esgotamento em placas de petri contendo Agar Levine Eosina 

Azul de metileno (L-EMB), com posterior incubação a 35°C por 48 horas. Após 

incubação, foram observadas as colônias típicas de E. coli, nucleadas com 

centro preto com ou sem brilho metálico. As colônias típicas foram confirmadas 

pelos testes bioquímicos de Indol, VM e Citrato. (iMviC). Os testes 

sensibilidade aos antibióticos foram realizados pelo método de disco-difusão, 

conforme recomendado pelo Comitê para o Teste de Susceptibilidade 

Antimicrobiana (BrCAST). Os pontos de cortes foram os definidos pelo 

BrCAST-EUCAST ou pelo Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). Dos 

15 queijos já analisados, coliformes termotolerantes foram detectados em 10 

(67%) amostras, com população variando de 3,6 a 15.000 NMP/g de queijo, 

sendo que em 6 (40%) amostras a população foi maior de 100 NMP/g. Os 

resultados do antibiograma mostraram alto grau de resistência antimicrobiana. 

Dos 34 isolados de E. coli identificados, 28 (82,3%) mostraram-se resistentes a 

pelo menos 2 antibióticos de classes distintas, 20 (59%) multirresistente a 3 

classes diferentes, e 5(15%) multirresistente a 4 ou 5 classes de antibióticos. 

Tetraciclina foi o antibiótico com maior percentual de resistência (94%), seguido 

por amoxicilina-ácido clavulânico (73%) e Sulfametoxazol-Trimetoprin (59%). 

Todos os antimicrobianos foram sensíveis ao antimicrobiano Meropenem, da 

classe dos carbapenêmicos. A ocorrência de E. coli resistente a antibióticos, 

inclusive multirresistência, representa risco potencial para a saúde pública e 

evidencia o uso disseminado de antibióticos na cadeia de produção de queijo 

minas artesanal 
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Introdução: A valorização de espécies de plantas que estão próximas das 

residências e propriedades é uma ótima alternativa alimentar. Neste contexto, 

inclui-se as plantas alimentícias não convencionais (PANCs), que são recursos 

alimentares que contribuem para a autonomia das famílias e garantem 

soberania e segurança alimentar e nutricional, a maioria está disponível a baixo 

custo e de fácil acesso, porém, algumas ainda são desconhecidas e pouco 

utilizadas. O consumo das PANCs pode ser uma estratégia para promover a 

segurança alimentar e nutricional (SAN) e pode ser considerada uma forma de 



utilização com baixo impacto na agricultura, associada à conservação 

ambiental. O Mangarito (Xanthosoma mafaffa Schott) é uma planta herbácea 

perene que apresenta o caule principal subterrâneo na forma de rizoma de 

onde brotam caules secundários e várias folhagens. É uma importante PANC 

de alto valor nutricional e valor como forma de resgate cultural da alimentação 

do brasileiro. Como alimento, há uma preferência pelos rizomas filhos 

(menores), pelo fato de serem mais tenros e de rápido cozimento, podendo ser 

consumido cozido, frito, em forma de purê, bolinhos, sopas, assados e saladas, 

produção de farinha para pães e outros produtos industrializados. Análise 

sensorial é considerada um importante instrumento de feedback para as 

indústrias alimentícias. A análise de aceitação possibilita a obtenção de 

informações importantes, refletindo o grau com que os consumidores gostam 

ou desgostam de um determinado produto . Objetivo: Avaliar a aceitabilidade 

de mangarito (Xanthosoma mafaffa Schott) elaborado por diferentes tipos de 

preparo. Métodos: Rizomas filho de tamanho médio (em torno de 13g) foram 

selecionados e higienizados adequadamente, e padronizado seus modos de 

preparo mais usuais: cozimento por ebulição, cozimento a vapor, cozimento por 

microondas e cozimento por ebulição seguido de fritura em imersão. 50 

provadores voluntários receberam uma amostra de cada tipo de preparo e 

utilizou-se o teste de aceitação por meio de escala hedônica (9- gostei 

extremamente/1- desgostei extremamente) para avaliar os atributos sabor, 

aroma, textura, aparência e impressão global (ANOVA/Tukey (p=0,05)/mapa de 

preferência externo). Resultados: Observa-se que o tratamento cozido em 

ebulição seguido de fritura foi o que obteve a melhor média de aceitação em 

todos os atributos analisados (“gostei moderadamente” a “gostei muito”). Os 

demais tratamentos foram diferentes significativamente do ebulição seguido de 

fritura, porém não apresentaram diferença entre si (entre os escores 

"indiferente" e "gostei muito"). Uma justificativa da ocorrência do escore 

“indiferente” nestes tratamentos seria o desconhecimento do alimento o que 

serve de motivação para despertar o interesse para novos estudos com o 

mangarito. Conclusão: A forma de preparo mais bem aceita foi o cozido em 

ebulição seguido de fritura; sendo os demais tratamentos classificados entre os 

escores "indiferente" e "gostei muito". Estes resultados despertam o interesse 

para novos estudos com o mangarito, importante PANC, de importante valor 

nutricional e também como forma de resgate cultural da alimentação do 

brasileiro. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - CIENCIA DE ALIMENTOS - CIÊNCIAS 

SENSORIAIS E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 

ACEITAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO CONSCIENTE EM UMA ESCOLA DO 

MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ 

 

 

Ana Cristina De Macena Freitas Cordeiro (freitas.nutri@gmail.com) 

Roseane Moreira Sampaio Barbosa (roseanesampaio@id.uff.br) 

Patrícia Camacho Dias (diaspc2@gmail.com) 

Daniele Mendonça Ferreira (daniele_ferreira@id.uff.br) 

 

 

 

 

 

Introdução: O Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE) representa 

um dos principais programas de Segurança Alimentar e Nutricional voltados 

para escolares da rede pública de ensino, supri parcialmente as necessidades 

nutricionais diária dos alunos durante o período letivo visando contribuir para o 

crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o 

rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis, por meio 

de ações de educação alimentar e nutricional. Em parceria da Fundação 

Municipal de Educação com a Organização Não Governamental (ONG) 

Alimentação Consciente Brasil a alimentação escolar introduziu em seu 

cardápio um dia sem proteína animal, chamado de dia da Alimentação 

Consciente. A proposta da parceria é conscientizar alunos, professores e 

demais funcionários do meio escolar proporcionando um ambiente de reflexão 

sobre os impactos ambientais causados pela agropecuária no Brasil e no 

mundo. Assim como permitir novas experiências palatáveis pelos alunos 

construindo a oportunidade de adesão a diversos alimentos antes não 



conhecidos e/ou rejeitados. Objetivo: Analisar a aceitação de uma preparação 

alimentar sem a inclusão de proteína de origem animal por alunos de uma 

escola municipal de Niterói. Métodos: Foi realizado o teste de aceitabilidade 

sensorial da preparação alimentar sem proteína animal com escala hedônica 

de cinco pontos com 103 alunos dos anos iniciais (1°ano ao 5°ano). Para a 

coleta de dados utilizou-se um aplicativo para smartphone desenvolvido para 

este estudo na versão para sistema operacional Android. Cada aluno marcou a 

estratificação sensorial de acordo com sua aceitação a preparação sem 

proteína animal. Como corte foi considerado o percentual mínimo de 85% para 

“gostei” e “adorei”, conforme preconiza o Manual para Aplicação dos Testes de 

Aceitabilidade do PNAE. Esta preparação era composta por Yakissoba de 

Legumes (Macarrão espaguete, Cenoura, Brócolis, Couve-flor, Repolho). Desta 

forma o aluno marcou no “adorei”, se a preparação estava ótima; no “gostei”, 

se a preparação estava boa; no “indiferente”, se a preparação estava regular; 

no “não gostei”, se a preparação estava ruim; e “detestei”, se a preparação 

estava muito ruim. O Índice de Aceitação a preparação foi calculado pela soma 

dos votos das avaliações em “adorei” e “gostei” multiplicada por 100 e dividida 

por 103, número total de alunos que realizaram o teste. Resultados: O 

resultado encontrado foi de 89% de aceitação pelos alunos a preparação 

Yakissoba de Legumes. Conclusão: Sendo assim a aceitação a preparação 

isenta de proteína animal teve boa aceitação, criando um espaço a novas 

experiências palatáveis e possíveis reflexões sobre o cuidado com o impacto 

ambiental que geramos ao fazer as escolhas alimentares no contexto escolar. 
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Para inibir o escurecimento da maçã durante sua desidratação, é necessário 

controlar um ou mais dos fatores essenciais para a ocorrência da reação 

enzimática, tais como: a atividade enzimática, a presença do substrato ou as 

condições extrínsecas, consideradas favoráveis para a reação enzimática. 

Embora muitos processos possam ser utilizados para tais controles, a 

aceitação do produto deve ser preservada ao máximo. Dessa forma, o presente 

trabalho tem como objetivo avaliar a aceitação sensorial e intenção de compra 

de maçãs tratadas em diferentes soluções ácidas e desidratadas em estufa. 

Maçãs Fuji adquiridas no mercado do município de Alfenas-MG, foram 

adequadamente higienizadas, descascadas e cortadas em formato de meia-lua 



(espessura de 0,5 cm). As frutas foram divididas em sete grupos, sendo um 

controle e os outros seis mergulhados por 2 minutos em diferentes soluções 

ácidas, a saber: ácido cítrico 2% e 5% (p/v), ácido ascórbico 1% (p/v), suco de 

limão-taití, de limão-siciliano e de limão-china. O pH de cada solução foi 

determinado por pHmetro e as maçãs foram desidratadas em estufa com 

circulação de ar a 50 °C até peso constante. As análises sensoriais foram 

realizadas com 111 provadores, após leitura e concordância por assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da UNIFAL-MG (CAAE: 93118818.7.0000.5142, no 2.816.004). 

Os testes de aceitação para os atributos: cor, sabor, acidez e características 

globais utilizaram escala hedônica de 9 pontos e a intenção de compras, 5 

pontos. 93 fichas válidas foram analisadas pela Análise de Variância (ANOVA), 

seguida do Teste de Tukey com P = 0,05. O pH das soluções foi de 1,54, 1,78, 

2,18, 2,30, 2,32, 2,54 respectivamente para as soluções de ácido ascórbico 

1%, ácido cítrico 2%, limão-taiti, limão-china, limão siciliano e ácido cítrico 5%. 

Em relação à cor, apenas as maçãs tratadas com ácido ascórbico diferiram das 

demais, sendo as de menor aceitação. Esta solução foi a que apresentou pH 

mais alto e menor capacidade para evitar o escurecimento. Quanto ao sabor, 

as maçãs tratadas com ácido cítrico 2% foram as mais aceitas, diferindo 

apenas daquelas tratadas com suco de limão-taiti, de menor aceitação. Os 

provadores preferiram o grupo controle e aquelas tratadas com ácido cítrico 2% 

para a acidez, em detrimento daquelas tratadas com suco de limão-taiti, não 

havendo diferença nos demais tratamentos. Não houve diferença entre os 

tratamentos para a aceitação baseada nas características globais, assim como 

na intenção de compra, sendo que esta variou de 2,7 a 3,1 pontos, ficando 

entre o ponto médio e o quarto ponto da escala: “compraria isso 

frequentemente”. Conclui-se que o tratamento prévio das maçãs com solução 

de ácido cítrico 2% foi o mais adequado levando-se em conta a aceitação do 

sabor e acidez pelos consumidores, não diferindo na opinião dos mesmos para 

a cor dentre os tratamentos mais bem aceitos. Por outro lado, o ácido 

ascórbico 1% e o suco de limão-taiti foram os tratamentos com menor 

aceitação, coincidindo com as soluções de menor pH. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - CIENCIA DE ALIMENTOS - CIÊNCIAS 

SENSORIAIS E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 

ACEITAÇÃO SENSORIAL E INTENÇÃO DE COMPRA DE BIFES DE 

HAMBÚRGUERES BOVINOS COM REDUÇÃO DE SÓDIO E ADIÇÃO DE 

FARINHA INTEGRAL DE SORGO 

 

 

Anna Carolina Alves (annacarol_alves29@hotmail.com) 

Andreza Angélica Ferreira (andreza.angelicaf@gmail.com) 

Valéria Aparecida Vieira Queiroz (valeria.vieira@embrapa.br) 

Erick Ornellas Neves (eneves@ufop.edu.br) 

Aline Cristina Arruda Gonçalves (acarruda@ufsj.edu.br) 

Cícero Beserra Menezes (cicero.menezes@embrapa.br) 

Fernanda Cristina Esteves De Oliveira (fernandaestevesufv@gmail.com) 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO: Atualmente tem crescido o interesse tanto da indústria de 

alimentos, como de órgãos governamentais do mundo todo por produtos mais 

saudáveis, com reduzido teor de sódio. Entretanto, esta redução tem se 

apresentando como um desafio principalmente para o setor cárneo, por muitas 

vezes influenciar negativamente os atributos sensoriais, tecnológicos e a vida 

de prateleira dos produtos, reduzindo sua aceitação pelo consumidor. Deste 

modo, diversas formas têm sido estudadas para reduzir o teor de sódio em 

produtos cárneos, a partir da substituição total ou parcial do NaCl por sais de 

cloreto, e outros sais; uso de intensificadores de sabor ou extrato de leveduras; 

mudança nas formas físicas do sal e melhoria da difusão de sal (alta-pressão). 



No Brasil, o sal comumente comercializado com reduzido teor de sódio é 

denominado sal light. Este, apresenta em média, no máximo 50% cloreto de 

sódio, sendo o restante na forma de cloreto de potássio e iodo. Mas, seu uso é 

limitado, principalmente, devido a alterações negativas sobre o sabor e a 

textura do produto, mesmo que a substituição ocorra de forma parcial. Neste 

contexto, o sorgo que é um cereal sem glúten, de sabor neutro, fonte de fibras, 

e alguns de seus genótipos fonte de vários compostos bioativos, com potencial 

antioxidante e antimicrobiano, pode ser uma alternativa promissora para 

auxiliar na redução de sódio em produtos cárneos. OBJETIVO: Avaliar a 

aceitação sensorial e a intenção de compra de bifes de hambúrgueres bovinos 

com redução de sódio e adição de farinha integral de sorgo (FIS) do genótipo 

BRS305. MÉTODOS: Foram elaboradas três formulações: Controle (C): sem 

redução de sódio e com adição de FIS; F1 substituição de 25% por sal light e 

F2 substituição de 50% por sal light. Avaliou-se a aceitação sensorial por meio 

da escala hedônica de 9 pontos e a intenção de compra por meio da escala de 

atitude de 5 pontos. Foram convidados a participar 100 avaliadores não 

treinados, de ambos os sexos, da Universidade Federal de São João del-Rei, 

Campus Sete Lagoas. O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado. Os dados Foram submetidos à ANOVA, seguida pelo teste Tukey 

(P<0,05), com o auxílio do software R livre. Os resultados foram expressos 

como média ± desvio-padrão. RESULTADOS: Diferenças significativas foram 

observadas em todos os atributos entre a formulação C em comparação com a 

F1 e F2, com menores escores atribuídos a primeira, bem como menor 

intenção de compra (p<0,05). Além disso, ressalta-se que além de F1 e F2 

terem sido mais aceitas pelos avaliadores, estas não diferiram entre si (p> 

0,05), demonstrando que a substituição do sal tradicional por sal light não 

influenciou sensorialmente as formulações de bifes de hambúrgueres, apesar 

da F1 ter tido uma redução de aproximadamente 13% de sódio e a F2 cerca de 

26% de redução. CONCLUSÃO: Os resultados deste estudo comprovam o 

potencial do sorgo para auxiliar na substituição parcial do sal convencional por 

sal light em produtos cárneos, assegurando características ao mesmo tempo 

mais saudáveis e sensorialmente atrativas ao consumidor. 
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Introdução: Os alimentos diet são especialmente formulados para grupos da 

população que apresentam condições fisiológicas específicas e, por isso, 

necessitam de dietas com restrição de nutrientes, como é o caso de portadores 

de Diabetes Mellitus. Então, a utilização deste tipo de alimento faz parte do 

tratamento dietoterápico de patologias, tornando imprescindível que a 

rotulagem permita o acesso do indivíduo às informações completas do produto, 

a fim de avaliar se atende às suas necessidades nutricionais. Objetivo: Avaliar 

a adequação da rotulagem de produtos diet e convencionais às legislações 

vigentes. Métodos: Trata-se de um estudo transversal que utilizou 44 rótulos de 

doces (22 doces diet e 22 doces convencionais de mesma marca) 

comercializados em supermercado da cidade de Barbacena – MG. Foram 

analisados os seguintes itens nos dois tipos de produtos: denominação de 

venda do alimento, declaração de valor energético e nutriente e percentual dos 

valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal (RDC nº 



360/2003),  conteúdo líquido, identificação do lote, prazo de validade, indicação 

do prazo de validade após aberto e modo de conservação após aberto, 

identificação de origem, nome da empresa fabricante ou importadora, endereço 

completo da empresa importadora, modo de preparo, informação que podem 

induzir o consumidor ao erro/declaração de presença ou ausência de 

componente que sejam intrínsecos ou próprios de alimentos de igual natureza, 

presença da advertência “contém glúten” ou “não contém glúten”, idioma em 

português, tamanho da letra, lista de ingrediente (RDC nº 259/2002),  descrição 

da porção e medida caseira (RDC nº 359/2003). A adequação ao regulamento 

técnico referente a alimentos para fins especiais (Portaria nº 29/1998) foi 

avaliada somente para os doces diet: presença da nomenclatura especial, não 

adição de açúcares sendo permitido somente açúcares natural do produto, 

presença das frases “diabéticos contém (mono e/ou dissacarídeos)”, “consumir 

preferencialmente sob orientação de nutricionista ou médico”, “contém 

fenilalanina”, presença da frase em destaque e negrito “este produto pode ter 

efeito laxativo” (quando for o caso) e se o produto diet instruiu quanto aos 

cuidados de conservação e armazenamento antes e depois de abrir a 

embalagem. Resultados: Em relação às RDC 360/2005 e 259/2002 os rótulos 

de ambos tipos de produtos não apresentaram irregularidades, entretanto 9% 

dos doces diet e 9% dos convencionais não estavam conforme a RDC 

359/2003, pois não apresentaram corretamente a descrição da porção e 

medida caseira. Ademais, ao analisar a conformidade quanto à Portaria 

29/1998, 4,5% dos doces diet não apresentaram a frase “Consumir 

preferencialmente sob orientação de nutricionista ou médico”. Conclusão: Para 

as legislações gerais de rotulagem os dois tipos de produtos apresentaram a 

mesma quantidade de irregularidades. Já em relação ao regulamento para fins 

especiais que se destina apenas aos doces diet observou-se também 

inadequações. As inconformidades encontradas neste estudo podem contribuir 

para interpretação errônea durante o processo de escolha e aquisição de 

produtos, interferindo assim no direito do consumidor e causando malefícios à 

saúde deste. Então é necessário maior fiscalização da rotulagem pelos órgãos 

competentes, a fim de garantir a qualidade das informações contidas neles. 
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INTRODUÇÃO: A OMS com o propósito de estimular a prevenção e controle 

de doenças crônicas não transmissíveis e alguns tipos de câncer recomendou 

o consumo de 400g de frutas ou hortaliças por dia, aproximadamente 5 

porções diárias(1). Em 2017 apenas 30,9% dos entrevistados de Belo 

Horizonte/MG consumiam estas recomendações(2). O valor pago pelo produto 

pode ser um dos fatores que interferem na escolha alimentar, e deve ser 

considerado em recomendações nutricionais(3,4). Marcelino et al. observou 

que as hortaliças apresentaram elevada densidade nutricional e menor 

custo(5). Assim, torna-se oportuno verificar as hortaliças com melhor custo 

benefício comercializadas em Juiz de Fora/MG, cidade de influência comercial 

na Zona da Mata. OBJETIVO: classificar hortaliças encontradas Juiz de Fora, 

que possuem melhor relação custo benefício por nutriente. MÉTODOS: Foram 

selecionadas 37 hortaliças mais consumidas em MG(6). A composição 

nutricional foi retirada das tabelas do IBGE e da TACO(6,7). Os preços foram 

coletados em três hortifrutis centrais da cidade em outubro de 2018, 

desprezando preços promocionais, e foi calculada a média de preços para 

100g do alimento. Os nutrientes analisados foram proteínas, fibras, vitaminas 



A, C, E, cálcio e ferro, classificados como saudáveis(8). Foi considerado o 

atendimento de 30% das recomendações nutricionais diárias (RDA) para 

adultos(9). Para calcular o custo de cada nutriente, multiplicou-se 30% da RDA 

do nutriente pelo preço de 100 gramas do alimento e dividiu pela quantidade de 

nutriente escolhido em 100g do alimento(10). Os alimentos foram ranqueados 

de acordo com o menor custo para cada nutriente analisado. RESULTADOS: 

As hortaliças que se destacaram para o fornecimento de vitamina A com custo 

mais acessível foram a batata-doce (R$0,49) e a cenoura (R$0,52). Este 

resultado reforça a influência do custo no consumo de determinado alimento, 

verificado em pacientes em tratamento de câncer de mama do Sistema Único 

de Saúde, onde essas foram as hortaliças fonte de vitamina A mais 

consumidas(11). O repolho apresentou melhor custo tanto em relação ao 

fornecimento de vitamina C (R$0,33), quanto para proteínas (R$4,67). Com 

grande importância econômica mundial, cultivares adaptadas à temperaturas 

elevadas e período de plantio e colheita estendidos, é possibilitado o consumo 

desta hortaliça durante o ano(12). Para fibras, o melhor resultado foi obtido 

pelo jiló (R$2,77), que possui sua maior produção no sudeste do país, 

justificando seu preço acessível(13). A couve manteiga apresentou o melhor 

custo benefício para o fornecimento de vitamina E (R$2,52) e cálcio (R$3,48), 

considerada fonte deste último, apesar de não ser tão bem absorvido como nos 

produtos lácteos(14,15). O almeirão, se destacou para obtenção de ferro 

(R$5,14), devendo estimular seu consumo já que a região sudeste apresenta 

elevada produção, facilitando o acesso(16). CONCLUSÃO: Este estudo 

demonstrou que é possível os consumidores juizforanos obterem nutrientes 

essenciais à saúde através de hortaliças com preço acessível. Os resultados 

podem auxiliar nas escolhas alimentares, direcionando às hortaliças com 

melhor custo benefício por nutriente, visando auxiliar no controle e prevenção 

de doenças. 
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INTRODUÇÃO 

As Plantas Alimentícias Não Convencionais – PANCS são plantas que podem 

ser consumidas na alimentação, mas não são por diversos fatores, como a falta 

de conhecimento sobre o poder nutricional, além da crença cultivada por 

muitas pessoas que essas plantas são tóxicas a saúde humana. A PANC 

escolhida para esse estudo foi a Ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata Miller) que 

apesar de poucos estudos sobre tal planta, apresenta alto teor de nutrientes, 

como vitaminas e minerais necessários para saúde humana. Além de ser uma 

possível e boa fonte de proteína para indivíduos que adotam uma dieta isenta 

de alimentos de origem animal.  

OBJETIVO 



Analisar e comparar a aceitação de duas receitas (pão tradicional e pão com 

ora-pro-nóbis) entre jovens de um Centro Universitário de Brasília. 

MÉTODOS 

Foi realizado um estudo do tipo experimental com 32 indivíduos de ambos 

sexos de cursos de nutrição e enfermagem do Centro Universitário de Brasília. 

Foi aplicado um teste afetivo de aceitação alimentar, com duas amostras de 

pães, o tradicional e o com adição de Ora-pro-nóbis. Os participantes foram 

convidados a julgar as duas amostras pelas características (sabor, odor, 

textura e impressão global) por meio de uma escala hedônica de 9 pontos, 

sendo 1 ponto – “desgostei muitíssimo” e 9 pontos – “gostei muitíssimo” e uma 

escala hedônica de 5 pontos para a possibilidade de compra da amostra de 

pão com a adição da Ora-pro-nóbis, sendo 1 ponto – “eu certamente compraria 

este produto”, 2 pontos – “eu provavelmente compraria este produto”, 3 pontos 

– “tenho dúvidas se compraria ou não este produto”, 4 pontos – “eu 

provavelmente não compraria este produto” e 5 pontos – “eu certamente não 

compraria este produto”. O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética sob o 

parecer número 2.952.927. 

RESULTADOS 

O resultado mostrou que em relação as características de odor, sabor e textura 

ambas amostras obtiveram média de notas iguais (7, 8 e 7, respectivamente), 

no entanto na impressão global o pão tradicional obteve uma nota superior (8 

±1,076) quando comparado ao pão com ora-pro-nóbis (7 ±1,170), vale ressaltar 

que a nota 7 equivale na escala de aceitação como “gostei moderadamente”. 

Para a análise quanto a possibilidade de compra do produto, houve uma maior 

aceitação da amostra de pão com a adição da planta, ao qual 

aproximadamente 60% dos participantes disseram que provavelmente 

comprariam esse produto à amostra de pão tradicional. Os dados também 

mostrou que somente 6% (n=2) dos analisados já conheciam a PANC – Ora-

pro-nóbis e somente 4% da amostra já haviam consumido em alguma 

preparação. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que o grupo analisado não conhecia a PANC e seus benefícios 

nutricionais, contudo podem vir a utilizar em suas dietas, por ter tido uma boa 

aceitação da receita com acréscimo da Ora-pro-nóbis. 
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INTRODUÇÃO 

Planta Alimentícia não Convencional (PANC) é o nome dado a todos os 

alimentos que não são consumidos com frequência e possui uma ou mais 

partes comestíveis, trazendo maior diversidade com valor acessível e 

agregando valor nutricional a alimentação pode ser encontrado em canteiros e 

calçadas e não possui alto valor em mercado, frequentemente são confundidos 

com mato. Portulaca oleracea mais conhecida como beldroega, é uma 

herbácea suculenta com galhos arroxeada e flores amarelas e solitárias. É 

fonte de ferro, zinco, cálcio, magnésio e potássio. Assim, o presente trabalho 

visou despertar o interesse de seus participantes e leitores em consumir PANC. 

OBJETIVO 



Avaliar de maneira afetiva a receita de um risoto com a beldroega e determinar 

valores nutricionais com base na ficha técnica de preparação. 

MÉTODOS 

Foi realizado um trabalho experimental, de caráter transversal, da aceitação de 

uma preparação de risoto com a beldroega. Participaram da pesquisa 33 

avaliadores não treinados de uma faculdade particular do DF. Foi preparado 

um risoto utilizando a Portulaca oleracea e os participantes avaliaram a 

aceitabilidade da preparação em sabor, textura, aroma, cor e impressão global, 

utilizando o teste de aceitabilidade com escala de nove pontos que vai de 

desgostei muitíssimo até o gostei muitíssimo. E em seguida foram realizados 

cálculos nutricionais utilizando os dados da Tabela Brasileira de composição de 

alimentos (TACO) para quantificar os nutrientes presentes na preparação, os 

resultados foram apresentados em forma de Ficha Técnica de Preparação 

(FTP). O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética sob o parecer número 

2.954.538. 

RESULTADOS 

A amostra foi composta por 33 avaliadores não treinados, sendo 75,7% (n=25) 

mulheres e 24,3% (n=8) homens. . Na avaliação hedônica de nove pontos foi 

constatada uma aceitação de 100%, sendo que 64% gostaram muitíssimo, 

33% gostaram muito e 3% gostaram moderadamente. Na avaliação da análise 

sensorial foi percebido que as médias da avaliação dos quesitos sabor 

(8,48±0,75), aroma (8,56±0,80), textura (8,64 ±0,69) e cor (8,64±0,56) foram 

bem similares, com resultado próximo ao 8 (oito) pontos, que mostra que no 

geral, o público alvo gostou da receita avaliada. Em relação aos dados 

nutricionais pode-se constatar que o risoto com Beldroega possui valores 

significativos de minerais e vitaminas, no qual uma porção de 100 g da 

preparação, foi encontrado 30,62 g de proteína, 255,22 mg de cálcio e 1575 mg 

de ômega 3, que são nutrientes importantes em todas as fases da vida e para 

manutenção do bem-estar físico 

 

CONCLUSÃO 

A preparação adaptada do risoto de beldroega (portulaca oleracea) obteve uma 

excelente aceitação, com percentual de 100% de aprovação. Além disso, a 

PANC se mostrou bem nutritiva quando analisada sua ficha técnica de 

preparação. Desta forma, a beldroega se mostrou uma opção com bons 



valores nutricionais, de sabor agradável e de baixo custo, sendo de fácil acesso 

para todas as classes sociais, e uma boa saída para a alimentação das 

pessoas de baixa renda. 
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Introdução: A soja (Glycine max L.) se destaca devido às suas importâncias 

econômicas e de produção. Considerando o expressivo valor nutricional da 

soja bem como seus possíveis efeitos benéficos à saúde humana, o consumo 

de soja de forma equilibrada na dieta pela população é de extrema importância 

e umas das alternativas para o aumento a ingestão poderá ocorrer pelo 

desenvolvimento e oferta de alimentos, como os produtos de panificação que 

contenham soja em sua formulação. Objetivo: Realizar análise sensorial em 

produto de panificação com adição de farinha de soja e comparar com uma 

formulação controle. Métodos: Foram produzidos na véspera da análise, 240 

pães de 30 gramas cada, sendo 120 unidade de pães de uma formulação 

enriquecida com 20% de farinha de soja e 120 de uma formulação controle. Os 

pães foram servidos em guardanapos codificados de forma aleatória em 



bandejas acompanhados de um copo de água e das fichas de avaliação e do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em cabines individuais. 

Fizeram parte do estudo, 112 provadores não treinados, constituídos, por 

estudantes da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB). A avaliação 

ocorreu por teste afetivo da escala hedônica de 9 pontos e aplicação do 

questionário de intenção de compra de 5 pontos. As informações coletadas 

foram tratadas pela análise de variância (ANOVA) e teste de comparação de 

médias de Tukey, ao nível de 5% de significância utilizando o software Sisvar 

versão 5.6. Esta investigação acatou integralmente as normas de pesquisa 

com seres humanos sob o parecer (nº 3.003.431) Resultados: A análise 

sensorial do pão enriquecido mostrou as seguintes notas nos atributos:  cor 

(7,4± 1,7), aroma (6,7 ± 1,7), textura (7,4 ± 1,4), sabor (7,2 ± 1,6) e aceitação 

global (7,5 ± 1,3). Tais resultados mostraram diferença estatística significante 

entre as formulações dos atributos Aroma (7,5± 1,5), cor (7,9 ± 1,3) e sabor 

(7,9 ± 1,2). No quesito aceitação global, 83,03% dos provadores assinalaram 

as opções 7, 8 e 9 da escala hedônica que corresponde, respectivamente a 

“gostei regularmente”, “gostei muito” e “gostei muitíssimo” para os pães 

enriquecidos com soja que também se diferiu estatisticamente da formulação 

controle (91,07%). No que tange a intenção de compra, 60,6% dos provadores 

marcaram as alternativas “certamente compraria” e “provavelmente compraria” 

os pães da formulação enriquecida ao passo que 75,2% dos provadores a 

formulação controle. Conclusão: os resultados da análise sensorial 

demonstraram que os atributos melhores avaliados no produto de panificação 

enriquecido com soja foram: cor e textura. Quanto a intenção de compra, 

observamos que a formulação fortificada despertou interesse de aquisição por 

parte dos participantes da análise sensorial. Logo, a adição de farinha de soja 

pode ser considerada como uma boa alternativa para enriquecimento de 

produtos de panificação. 
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INTRODUÇÃO 

A doença celíaca (DC) é uma intolerância permanente ao glúten em indivíduos 

com suscetibilidade genética, cuja consequência mais comum é a atrofia da 

mucosa do intestino delgado proximal, podendo levar a alterações secundárias 

na absorção de vários nutrientes. 

O tratamento é feito por dieta isenta de glúten, baseada em cereais como arroz 

e milho, leguminosas como feijão, lentilha, soja, ervilha, grão de bico e outros 

cereais não tão comuns, mas isentos de glúten, como o sorgo. 

 O sorgo é um cereal considerado livre de glúten de sabor característico, 

com substâncias nutricionais e tecnológicas favoráveis para substituir o trigo na 

produção de alimentos glúten free, podendo beneficiar indivíduos intolerantes, 

especialmente, os celíacos (MORAES et al., 2015). 

     OBJETIVOS 

 O objetivo do estudo foi elaborar sequilhos à base de farinha de sorgo, 

sem glúten bem como fazer análise sensorial do produto.  



  

MATERIAL E MÉTODOS 

 Estudo experimental, com amostra não probabilística por conveniência, 

com estudantes e funcionários de ambos os gêneros de uma Instituição de 

ensino superior. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres 

Humanos Sílvio Miguel, sob parecer de nº2399116. 

Os sequilhos foram processados 24h antes dos testes sensoriais codificados 

como amostra 1 (S100) com 50% de farinha de sorgo e amostra 2 (S50), com 

50% da farinha de sorgo. A análise se constituiu de 3 testes: Aceitação, 

Intenção de compra e Preferência das duas formulações de sequilho.  Cujos 

resultados foram analisados por frequência simples, adotando nível de 

significância de 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra foi testada por 61 indivíduos com média de idade de 25,9 anos 

(±8,73) com predominância do sexo feminino (77% /n=47). 

No teste de Aceitação, a maioria dos julgadores gostou das duas formulações, 

porém com maior aceitação a que continha 50% da farinha de sorgo (Figura 1). 

  

Figura 1- Comparação da aceitação dos sequilhos contendo 100% e 50% de 

farinha de sorgo (S100 e S50), segundo frequência relativa de julgadores. 

 

No teste de Intenção de Compra, a formulação contendo 50% da farinha de 

sorgo (S50), em números absolutos, seria a mais comprada. A maioria dos 

julgadores (46,2%, n = 26) provavelmente compraria o sequilho S50. 

Quanto à preferência, em números absolutos o S50 foi o preferido (59%, n = 

36) com diferença de 11 julgadores a mais entre os que preferiram o sequilho 

com 100% de sorgo. No entanto, com nível de significância de 5%, não houve 

preferência estatisticamente significativa entre as duas formulações conforme 

análises sugeridas por MINIM (2006). 

 

CONCLUSÕES  



Conclui-se que as duas amostras não tiveram diferença de preferência 

estatisticamente significativas e foram moderadamente aceitas. A formulação 

contendo menor percentual da farinha de sorgo apresentou melhor aceitação e 

seria provavelmente a mais comprada por esse grupo de julgadores. No 

entanto, diante das propriedades observadas nesse estudo, conclui-se ainda 

que há necessidade de melhoramento dessa preparação e de novas 

formulações a fim de possibilitar a inserção desse cereal no mercado 

alimentício brasileiro. 
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Introdução: A Banana (Musa spp.) é uma fruta bastante apreciada em todo o 

mundo, quando imaturas apresentam sabor adstringente e desagradável ao 

paladar, tendo consistência pegajosa. A banana verde possui quantidade 

significativa de amido resistente que fornecer diversos benefícios à saúde 

humana. Esse cultivar é caracterizado pelo baixo nível tecnológico empregado, 

baixa produtividade e perdas significativas em todo o processo produtivo. 

Visando esse cenário de perdas na cadeia produtiva da banana e os benefícios 

do fruto quando imaturo, pode-se utiliza-lo para produção de biomassa, 

podendo ser incrementadas em diferentes produtos. A biomassa de banana 

verde tem características de produto funcional e não altera o sabor das 

preparações, obtendo-se o desenvolvimento de produtos de relevante valor 



nutricional, dentre eles os gelados comestíveis. Objetivo: Realizar a análise 

sensorial de um soverte com adição de 30% biomassa de banana verde em 

sua composição e avaliar a aceitação por parte dos provadores. Métodos: O 

sorvete foi conservado, durante a realização da análise, em caixa térmica com 

a utilização de salmoura de gelo. Cada julgador recebeu uma amostra de 20 

gramas, juntamente com a amostra foi disponibilizada água potável para a 

limpeza do paladar e a ficha de avaliação do produto. Foi realizado o teste de 

aceitação sensorial, avaliando-se os atributos de cor, sabor, aroma e textura 

através da utilização da escala hedônica de 9 pontos, e ainda, a intenção de 

compra do produto. A análise foi realizada com 118 provadores não treinados, 

selecionados de forma aleatória nas dependências da Universidade Federal do 

Oeste da Bahia, na cidade de Barreiras-Bahia. O estudo foi submetido à 

Plataforma Brasil e aprovado pelo CEP da UFOB parecer n° 2.970.824. 

Resultados:  Os atributos do sorvete analisados pelos provadores foram 

textura, sabor, aroma e cor. A textura e o sabor foram os atributos com melhor 

aceitação com notas médias (8,3±0,9) e (8,4±0,9) respectivamente, 

diferenciando-se estatisticamente do aroma (7,8±1,2) e cor (7,6±1,3).  Nos 

resultados da intenção de compra, dos 118 provadores que participaram da 

análise sensorial, 70,3% apontaram que certamente comprariam o produto e 

24,6% provavelmente compraria, totalizando uma intenção de compra de 

94,9%. Conclusão: O sorvete com adição de biomassa de banana verde 

apresentou melhor aceitação nos atributos de textura e sabor, os quais 

apresentaram diferença estatística em relação à cor e aroma. O atributo com 

menor aceitação foi a cor, que pode ser explicado, em parte, pela ausência de 

coloração amarela típica dos sorvetes de banana, devido à não utilização de 

corante artificial na formulação do produto. No quesito intenção de compra, 

observou-se bons resultados demonstrando um potencial produto para 

comercialização. 
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O mamão (Carica papaya L.) é atualmente, uma das frutas mais consumidas 

em quase todos os países da América tropical e rico em nutrientes como os 

carotenoides provitamina A. A ingestão inadequada de alimentos que são 

fontes de vitamina A ou carotenoides provitamina A, é o principal fator 

etiológico da Deficiência de Vitamina A (DVA). A utilização da farinha de 

mamão para a elaboração de cookies pode contribuir para diminuir o risco de 

desenvolver a DVA por pré-escolares. Logo, o objetivo do presente estudo foi 

avaliar a aceitabilidade de cookies elaborados com a farinha de mamão por 

crianças do pré-escolar de uma escola infantil do Município de Alegre-ES. 

Foram elaborados duas formulações de cookies contendo a farinha de mamão: 



F1 - 30% de farinha de mamão; F2 - 40% de farinha de mamão. Participaram 

do teste de aceitabilidade duas turmas do período vespertino com alunos de 5 

a 7 anos de idade de uma escola do Município de Alegre-ES, totalizando 20 

alunos. Foram ofertados a cada aluno uma amostra do cookie F1 e uma 

amostra do cookie F2. A aceitabilidade dos cookies foi avaliada utilizando a 

metodologia da escala hedônica facial. Para a aplicabilidade do instrumento, 

confeccionou-se as cartelas lúdicas de modo individual utilizando a forma 

facial, em que o pré-escolar apontou sua opinião selecionando uma expressão 

facial e colocou-a em uma urna disposta dentro do refeitório após o consumo 

de cada cookie. Nesta avaliação, o pré-escolar votou no “Adorei”, se o cookie 

estivesse ótimo; no “Gostei”, se o cookie estivesse bom; no “nem gostei/nem 

desgostei”, se o cookie estivesse regular; no “não gostei”, se o cookie estivesse 

ruim; e “detestei”, se o cookie fosse muito ruim. O índice de aceitabilidade foi 

calculado a partir da soma dos votos das cartelas “adorei” e “gostei” 

multiplicada por 100 e dividido pelo número de alunos que consumiram os 

cookies. Considerou-se o percentual mínimo de 85% como ponto de corte 

indicativo de boa aceitação dos cookies. Tanto o cookie 30% quanto o cookie 

40% de farinha de mamão, obteve resultados satisfatórios, com índices de 

aceitabilidade superiores a 85%. Os alunos da 1ª turma apresentaram uma 

aceitabilidade maior do cookie 40% (100% de aceitabilidade), em relação ao de 

30% (86,6% de aceitabilidade), alegando sentirem um sabor doce mais 

acentuado no cookie 40%. Em contrapartida, os alunos da 2ª turma tiverem 

uma aceitabilidade excelente do cookie 30% (100% de aceitabilidade), 

alegando que o cookie 40% de farinha de mamão estava com o gosto mais 

forte de mamão, apesar de também ter apresentado 100% de aceitabilidade. 

De acordo com a metodologia da escala hedônica-cartelas lúdicas, a 

preparação ou cardápio deve ser considerado aceito, e, portanto, apto a ser 

introduzido ou permanecer na alimentação escolar se obtiver Índice de 

Aceitabilidade = 85%. Logo, ambos os cookies elaborados com a farinha de 

mamão podem ser empregados na alimentação escolar, podendo contribuir 

para a saúde das crianças, principalmente para a redução do risco associado à 

Deficiência de Vitamina A. 
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A Pitaia vermelho-púrpura (Hylocereus polyrhizus) possui polpa macia e 

suculenta, sabor levemente adocicada, coloração vermelho - púrpura intensa, 

apresentando pequenas sementes de coloração escura e comestíveis. É 

considerada fonte de fenólicos totais, vitamina C e betalaínas, contendo 

também quantidades significativas de fibras e minerais, como o cálcio, 

macronutrientes de nitrogênio e potássio, além de apresentar óleos essenciais 

na composição de suas sementes. Uma vez que a fruta apresenta coloração 

atrativa e sabor suave, a sua adição em outras preparações pode ser 

interessante, além de agregar valor nutricional. Dessa forma, o presente 

trabalho tem como objetivos elaborar iogurte com a polpa da pitaia vermelha, 

avaliar a aceitação sensorial e a estabilidade da cor, da concentração de 

betacianinas e de fenólicos totais presentes no iogurte de pitaia vermelha, 

durante 144 horas (seis dias) em temperatura de refrigeração. Para a análise 

sensorial foram elaboradas duas formulações de iogurte natural batido com 



calda de pitaia vermelho-púrpura em diferentes concentrações de polpa (5 e 

10%) e ambas com 5% de sacarose. Foram recrutados 68 julgadores não 

treinados, que avaliaram as formulações de iogurtes por meio de uma escala 

hedônica de nove pontos quanto aos atributos sabor, textura, aroma e 

impressão global, em que o escore 1 corresponde a “desgostei extremamente” 

e o escore 9 a “gostei extremamente”. Também foi avaliada a intenção de 

compra utilizando uma escala de 5 pontos, em que 1 corresponde a 

“definitivamente não compraria” e 5 a “definitivamente compraria”. Na avaliação 

da estabilidade analisou-se betacianinas e compostos fenólicos totais por 

métodos espectrofotométricos, e as análises de cor foram feitas pela leitura 

direta de reflectância em colorímetro de bancada, utilizando a escala de cores 

CIELab. Essas análises realizadas apenas no iogurte contendo 10 % de polpa 

de pitaia. Os dados obtidos na análise sensorial foram analisados por meio da 

análise de variância (ANOVA) seguidos pelo teste de Tukey, a 5% de 

significância. A análise sensorial das duas formulações de iogurte (F1: 10% de 

polpa e 5% de sacarose; F2: 5% de polpa e 5% de sacarose) não diferiram 

estaticamente entre si (p > 0,05), sendo ambas as formulações muito bem 

aceitas, avaliadas como “gostei muito” e “gostei moderadamente” em todos os 

atributos avaliados. No quesito de intenção de compra ambas as formulações 

foram avaliadas com “certamente compraria” e “provavelmente compraria”. A 

análise da estabilidade dos compostos fenólicos e betalaínas presentes no 

iogurte F1 (10% de polpa), durante 144 h em refrigeração, demostrou 

estabilidade satisfatória, permanecendo estáveis durante 5 a 6 dias. A análise 

dos parâmetros de cor apresentou valores de ?E* que indicaram não ter 

ocorrido mudança de cor visível no iogurte ao longo das 144 horas. Conclui-se 

que o iogurte de pitaia vermelha é promissor, uma vez que apresentou 

coloração atrativa, moderada estabilidade e concentração de antioxidantes. 
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Nos últimos anos, o movimento do veganismo tem crescido bastante em todo o 

mundo. Uma grande quantidade de pessoas têm abolido a utilização de 

produtos de origem animal e adequado-se ao consumo apenas de provisões de 

origem inteiramente vegetal. Podendo assim ter uma dieta rica em cereais, 

frutas, legumes e qualquer outro alimento que venha das plantas, além de 

algas e cogumelos. Apenas a vitamina B12 não é obtida de forma suficiente a 

partir da dieta vegana. Os alimentos de origem animal são as principais fontes. 

No entanto, existem diversas suplementações sintéticas da vitamina. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar a aceitação de salgadinhos de forno veganos e se há 

preferência entre macaxeira e batata-inglesa para a obtenção da massa. Para 

tanto, foram elaboradas duas amostras de salgadinho que diferiram entre si 

pelo tubérculo utilizado na massa, onde a BAT foi feita com batata-inglesa e 

MAC com macaxeira, ambos com farinha de arroz. O recheio foi de ‘carne de 

caju’. Inicialmente, foi aplicado um questionário de caracterização da equipe de 



julgadores. Os testes foram aplicados no laboratório de Análise Sensorial do 

IFCE, Campus de Baturité com 50 julgadores não treinados. A aceitação 

sensorial foi avaliada utilizando-se a escala hedônica de 9 pontos, onde 1= 

desgostei muitíssimo; 5=nem gostei, nem desgostei e 9=gostei muitíssimo, e a 

preferência através do teste de comparação pareada. Do total de julgadores, 

predominaram mulheres (58%) e a faixa etária entre 16 e 20 anos (42%). 

Apenas 6% dos julgadores seguiam dieta vegana. No entanto, todos 

consumiam tubérculos (batata-inglesa / macaxeira). Os resultados mostraram 

positividade dos julgadores em relação à aceitação das duas amostras, onde a 

BAT obteve 94% de respostas correspondentes a ‘gostei muito’ e MAC 

alcançou 86%. Isso significa que as duas amostras obtiveram aceitação entre 

um público de maioria não veganos. No teste de comparação pareada, 62% 

dos julgadores preferiram o salgadinho feito com batata-inglesa e apenas 38% 

optaram pelo feito com macaxeira. Não houve preferência (p =0,05) entre as 

amostras testadas (número de julgadores=50, número de respostas para 

estabelecer diferença significativa=32). Tendo em vista que houve boa 

aceitação do salgado, mesmo entre não veganos, o produto resulta em uma 

alternativa para uma alimentação mais saudável e sem glúten para a 

população em geral. Tanto a batata-inglesa como a macaxeira podem ser 

utilizadas na elaboração, juntamente com a farinha de arroz, de forma a 

resultar em produto de boa aceitação. 
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Os brownies são produtos classificados como sobremesas típicas dos Estados 

Unidos, que apresenta, em suas características, forma achatada e, 

normalmente, é servido em pedaços quadrados ou retangulares, e sua 

coloração marrom escuro se dá devido à quantidade de chocolate utilizada. 

Esse tipo de preparação pode ser um veículo para a adição ou substituição de 

ingredientes, desde que não alterem suas características básicas, podendo, 

então, tornar este um alimento com propriedades funcionais. O objetivo dessa 

pesquisa foi avaliar a preferência dos consumidores por brownie funcional com 

diferentes porcentagens de café (5, 8 e 10%). O teste foi realizado com 50 

julgadores não treinados, no Laboratório de Análise Sensorial da 

UNICHRISTUS utilizando os testes de ordenação preferência e escala 

hedônica (escala estruturada de 9 pontos, “1 - desgostei muitíssimo” a “9 - 

gostei muitíssimo”). As amostras foram codificadas com três dígitos, de acordo 

com o planejamento experimental, balanceadas e casualizadas, servidas em 



temperatura ambiente de forma simultânea e foram elaboradas com farinha de 

amêndoas, farinha de amêndoa de castanha de caju, chocolate 70%, açúcar 

demerara, óleo de coco, essência de baunilha, ovos, café e fermento. Cada 

amostra continha diferentes porcentagens de café (5, 8 e 10g). A avaliação 

estatística para o teste de ordenação foi realizada pelo teste de Friedman 

utilizando a tabela de Newell e MacFarlane, constatando que as amostras não 

diferem entre si, em termos estatísticos (1% de significância). Mostrando que 

qualquer uma das amostras seria bem aceita no mercado, visto que os 

participantes do teste eram consumidores em potencial do produto, a diferença 

entre as porcentagens de café foram bem aceitas e os resultados da escala 

hedônica, médias em torno de 7 (gostei moderadamente) para todas as 

amostras, ou seja, o percentual de café utilizado nas formulações agradaram 

de forma moderada o paladar os julgadores. Mesmo não havendo diferença 

significativa que nos levasse a crer que uma porcentagem estaria em mais 

vantagem do que outra, foi possível concluir que qualquer uma das 

porcentagens de café teria uma boa aceitação no mercado consumidor. 
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Os subprodutos do abacaxi como casca e miolo, representam cerca de 40% da 

fruta processada que poderiam ser revertidos em novos produtos na indústria 

de alimentos perante o grande potencial tecnológico, nutricional e funcional que 

estes oferecem, além da possibilidade de utilização alternativa destes 

subprodutos na alimentação humana, evitando, assim, o seu descarte no meio 

ambiente. Deste modo, o objetivo desse projeto é produzir farinha a partir do 

resíduo agroindustrial de abacaxi, e avaliar a necessidade de incorporação de 

aroma mediante aplicação da mesma em biscoitos tipo cookie. A farinha foi 

submetidas à caracterização inicial por meio de análises físicas e químicas de 



umidade, cinzas, sólidos solúveis, pH, atividade de água, acidez total titulável e 

cor, em triplicata. Após processadas, foi adicionado aroma de abacaxi em 

diferentes concentrações e uma permaneceu como controle sem adição de 

aromatizantes. Foram elaboradas três formulações de biscoitos tipo cookies, 

uma com cada tipo de farinha. Foi realizada, ainda, análise sensorial por meio 

de teste de ordenação da preferência e escala do ideal. Os resultados das 

análises físico-químicas demonstraram que os sólidos solúveis (°Brix) 4,83; pH 

4,73; atividade de Água 0,14; umidade (%) 14.45; e cinzas (%) 2,10 encontram-

se dentro dos padrões legais de acordo com a legislação vigente. A análise de 

cor mostrou valores positivos para a coordenada a* (amarelo), cor 

característica do abacaxi, o que não causaria rejeição por parte dos 

consumidores em uma possível comercialização da mesma. Os resultados  dos 

testes sensoriais demonstram que não houve diferença significativa em relação 

à intensidade do aroma e sabor de abacaxi entre as amostras com 

incorporação de 0,5% e 1% de aroma, diferindo da amostra controle, assim 

como não houve diferença estatística significativa da preferência dos 

julgadores entre todas as amostras. A amostra com adição de 0,5% de 

aromatizante apresentou-se como ideal, de acordo com a percepção dos 

julgadores. Deste modo, pode-se concluir que a adição de aromatizante 

sintético à farinha do resíduo do abacaxi não é necessária, pois não interfere 

na aceitação do consumidor, optando-se por não adicionar, uma vez que o 

produto perde o apelo de saudabilidade. 
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O sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) é um cereal originário do nordeste da 

África, possui em sua composição fitoquímicos que podem desempenhar 

atividade antioxidante no organismo. A farinha obtida a partir desse cereal pode 

ser incorporada em produtos de panificação, visando melhorar a qualidade 

nutricional e manter os aspectos sensoriais. Dentre esses produtos, biscoitos 

se destacam por apresentam boa aceitação, larga vida de prateleira e alto 

consumo. O objetivo deste trabalho foi avaliar as características sensoriais e 

físico-químicas de biscoitos elaborados com farinhas de sorgo e amido de 

milho. Os biscoitos foram formulados com farinha de sorgo do genótipo BRS 

506 nas proporções 0, 50, 75 e 100% em relação ao amido de milho (Controle, 



50FS, 75FS e 100FS, respectivamente), manteiga, margarina e açúcar. Os 

biscoitos foram avaliados sensorialmente pelo teste afetivo de aceitação com 

escala hedônica estruturada de nove pontos. O peso, diâmetro, espessura e 

fator de expansão (razão diâmetro e espessura) foram medidos e calculados. O 

teor de umidade, cinzas, proteínas e lipídeos foram determinados segundo 

método da AOAC (2002). O teor de carboidrato foi determinado por diferença 

gravimétrica. Não houve diferença para os atributos cor e aparência entre as 

formulações com diferentes proporções de sorgo. Entre essas, a 50FS e 75FS 

obtiveram as maiores notas para sabor e textura e aceitação (> 70%), 

enquanto 100FS obteve as menores notas para esses atributos, com índice de 

aceitação (< 70%). Os biscoitos 50FS e 75FS apresentaram peso maior que os 

100FS e controle. O diâmetro do 100FS foi maior que as preparações 50FS e 

75FS. Não houve diferença na espessura e no fator de expansão entre os 

biscoitos que continham sorgo. Não houve diferença no teor de água entre os 

biscoitos. O aumento gradativo de farinha de sorgo nos biscoitos aumentou 

significativamente as quantidade de cinzas (0,44% no BC para 1,1% no 100FS) 

e proteínas (0,87% no BC para 9,64% no 100FS). Enquanto os biscoitos BC e 

50FS apresentaram maiores teores de carboidratos, 64,28% e 66,15%, 

respectivamente. Os biscoitos 75FS e 100FS apresentam maior teor de lipídios 

em relação ao 50FS, 33,56%, 35,35% e 24,86%, respectivamente. Desta 

forma, os biscoitos com farinha de sorgo apresentaram característica 

tecnológica semelhante ao controle sendo favorável à elaboração. As amostras 

com substituição parcial de 50% e 75% de farinha de sorgo, apresentam 

maiores notas nos atributos sensoriais e índice de aceitação, indicando 

potencial de mercado e viabilizando a utilização do sorgo na produção de 

novos produtos. 
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Estudos realizados em vários países mostram que a procura dos consumidores 

é por alimentos que sejam tanto saudáveis quanto palatáveis. Uma das 

preocupações das pessoas que procuram por esses alimentos é a prevenção 

dos mais variados tipos de doenças, como obesidade, diabetes, dislipidemia, 

hipertensão, entre outras. A European Technology Platform on Food realizou 

uma pesquisa com esse público em 2007 e verificou que os consumidores 

estão mais preocupados com os riscos que os alimentos oferecem, tanto no 

surgimento quanto na progressão de várias doenças. Uma vez que a 

preocupação com as características dos alimentos está cada vez mais 

presente na vida das pessoas, o objetivo desse trabalho foi realizar uma busca 

de informações referentes as categorias das novas tendências alimentares em 



rótulos de alimentos e em sites oficiais de indústrias alimentícias. Para a 

realização da pesquisa e agrupamento dos dados, os alimentos foram divididos 

em 6 grupos: 1) Leguminosas; 2) Carnes; 3) Cereais; 4) Leite e Derivados; 5) 

Hortaliças; 6) Óleos, Açúcares e Doces. As categorias das tendências 

alimentares analisadas foram: sensorialidade e prazer; saudabilidade e bem-

estar; conveniência e praticidade; qualidade e confiabilidade; sustentabilidade e 

ética. Além de produtos mais saudáveis, os consumidores têm buscado 

alimentos mais saborosos e com apelo sensorial, em consonância com esse 

fato a categoria de sensorialidade apresentou a segunda maior porcentagem 

(49,72%) entre todos os produtos avaliados. As indústrias estão sempre em 

busca de formas de inovar o processamento dos alimentos a fim de que estes 

fiquem mais apetitosos. O grupo de hortaliças apresentou maior conveniência e 

praticidade (57%) quando comparado aos demais grupos, isso demonstra a 

preocupação da indústria em atender à necessidade das pessoas que estão 

passando por uma modificação da dieta tradicional para uma dieta com 

produtos prontos para o consumo ou que exijam pouca dedicação durante o 

seu preparo, como por exemplo, os vegetais minimamente processados ou 

aqueles já cozidos ou pré-cozidos. Quanto à tendência de qualidade e 

confiabilidade o grupo de cereais apresentou o maior porcentagem de produtos 

que atendiam essa categoria (39,%). Nessa tendência tem sido valorizadas as 

características intrínsecas aos produtos, como rastreabilidade, garantia de 

origem, certificados de sistemas de gestão de qualidade e segurança, e 

rotulagem informativa. Além das tendências citadas acima, um número 

crescente de empresas vem se preocupando com a preservação do meio 

ambiente, de modo que nenhum produto seja produzido ou comercializado sem 

levar em conta os possíveis danos ambientais. Dentro desta categoria, o grupo 

alimentar que mais destacou foi o de cereais (43,9%). Esse resultado deve-se 

a um número cada vez maior de cereais produzidos de forma orgânica. Com 

isso podemos concluir que o Mercado já disponibiliza produtos que atendam as 

duas categorias que fazem parte da proposta do Brasil Food Trends quanto às 

novas tendências alimentares. Entretanto, mesmo com todo aprimoramento e 

preocupação das indústrias, para atender as cinco tendências em único 

produto e a total satisfação do consumidor ainda há um longo caminho a 

percorrer para ampliar a oferta de alimentos que contemplem as características 

estudadas. 
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O chocolate é um produto obtido por diversos processos tecnológicos do 

cacau, podendo ser adicionadas de outras substâncias alimentícias. 

Atualmente, o chocolate passou a ser reconhecido não apenas pela sua 

palatabilidade, mas também pelo seu elevado teor de compostos antioxidantes 

que promovem diversos efeitos benéficos à saúde (cardiovasculares e 

cognitivos), além de proporcionar sensação de bem estar. Porém, a 

concentração de antioxidantes presentes nos chocolates é proporcional ao teor 

de cacau, sendo assim, quanto maior o teor de cacau, maior é a quantidade de 

antioxidantes. Por isso, torna-se inevitável ressaltar a importância do consumo 

de produtos com elevado teor de cacau, entretanto, a legislação brasileira 

ainda não tem definido o percentual mínimo de cacau para caracterizar 

chocolates como amargos, possibilitando à indústria atribuir aos chocolates 

com teores reduzidos de cacau a denominação de chocolate amargo, por essa 



razão é essencial definir essa especificação do teor de cacau. Diante disso, o 

objetivo dessa pesquisa foi caracterizar sensorialmente chocolates com 

diferentes teores de cacau e avaliar a aceitação dos mesmos, a fim de 

determinar através dos aspectos sensoriais o teor mínimo de cacau que 

caracteriza um chocolate como amargo, uma vez que ainda não existe 

respaldo legal que permite determinar essa classificação. Para isso, foi 

utilizado o teste sensorial descritivo Check-All-That-Apply (CATA) e o teste de 

aceitação, que foram aplicados em 107 consumidores de chocolates e 

utilizadas amostras de chocolates com as concentrações de 28%, 34%, 41%, 

55%, 70% e 85% de cacau. Os resultados obtidos demonstraram que as 

amostras com 28%, 34%, 41% são as que obtiveram maior aceitação, sendo 

atribuídas as características de sabor doce, sabor de leite, sabor amanteigado 

e de caramelo, e textura como aveludado, macio e cremoso, derretendo na 

boca com facilidade. A amostra com 55% seguida da amostra com 70% e 85% 

foram as que obtiveram maior rejeição, apresentando sabor amargo, sabor de 

cacau e adstringente; quanto à textura foram agrupados por serem quebradiços 

e duros, ou seja, quanto maior o teor de cacau menor é a aceitação pela 

população. A partir dos aspectos sensoriais, os consumidores caracterizam os 

chocolates como amargo aqueles que possuem pelo menos 55 % de cacau. 
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A pitanga (Eugenia uniflora L.) é um fruto de tamanho pequeno e coloração 

vermelha que faz parte da biodiversidade do nordeste brasileiro. Entretanto, 

após atingir o amadurecimento torna-se altamente perecível, o que colabora 

para ser pouco comercializada e consumida. Diante do exposto, o objetivo 

deste trabalho foi realizar a caracterização fisico-quimica e sensorial da geleia 

de pitanga, como subsídio para motivar o consumo. Para a elaboração da 

geleia utilizou-se: polpa de pitanga (100g), pectina (75 g), açúcar (70 g ) e suco 

de limão (10 mL). Os testes físico-químicos realizados foram: pH (pHmetro, 

modelo 3505 da marca Jenway), de acordo com o Instituto Adolfo Lutz - IAL 

(2008); sólidos solúveis totais (SST) (refratômetro portátil, modelo Pal-1 da 

marca Atago); Acidez total titulável (AT) usando ácido cítrico como referência 

de ácido predominante; vitamina C, determinada pelo método Tillmans 



(titulométrico) (AOAC, 1999; IAL, 2008). As análises foram realizadas em 

triplicata e os resultados expressos em média e desvio padrão. O teste 

sensorial foi realizado com 80 provadores não treinados que, após a assinatura 

do termo de consentimento livre e esclarecido, receberam ficha hedônica de 9 

pontos, 20g da amostra e um copo d’água. Avaliaram-se os atributos cor, 

aparência, aroma, doçura, sabor, textura, impressão global e intenção de 

compra (em escala de 5 pontos, variando entre certamente compraria a 

certamente não compraria). Os dados foram gerados pelo Programa XL Stat 

Versão 2016.3, expressos em médias hedônicas. A geleia de pitanga 

apresentou pH = 3,04±0,01; ºBrix = 74±1,00; acidez titulável = 74±1,00 (g/100g 

de ácido cítrico) e  vitamina C igual a 10,17±1,77 (mg/100 g). O produto foi 

aceito sensorialmente em todos os atributos, com médias hedônicas variando 

entre 7,0 a 8,2 (valores dentro da zona de aceitação da escala). O produto 

também apresentou boa intenção de compra (média = 4,0). Conclui-se que a 

geleia de pitanga é fonte de vitamina C e sensorialmente aceita. 
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INTRUDUÇÃO: Os alimentos orgânicos são aqueles provenientes de um 

processo orgânico de fabricação, os quais são livres de fertilizantes, pesticidas 

sintéticos, fármacos veterinários, sementes e espécies geneticamente 

modificadas, conservantes, aditivos e irradiação.  Apesar do aumento do 

interesse da população em consumir tais produtos, o preço mais elevado em 

relação aos outros alimentos torna-se um fator limitante para a sua aquisição 

por uma parcela significativa dos consumidores. OBJETIVO: Comparar as 

variações de preços entre alimentos convencionais e alimentos orgânicos 

comercializados no município de Volta Redonda-RJ. MÉTODOS: Trata-se se 

um estudo transversal, quantitativo e de caráter exploratório, realizado em 

setembro de 2018, no qual coletaram-se os preços de 16 hortaliças (orgânicas 

e não-orgânicas) em cinco locais distintos no Município de Volta Redonda, RJ, 

sendo eles: dois supermercados (não-orgânicas); um supermercado 

(orgânicas) e duas feiras livres (orgânicas). RESULTADOS: Os resultados 

mostraram que as médias dos valores dos alimentos não-orgânicos foram de 

R$ 2,42; de R$ 4,03 para o alimento orgânico vendido em supermercado e de 

R$ 3,42 para os alimentos das Feiras Orgânicas. Tais valores representaram 



(em média) um aumento de 80,9% no preço do alimento orgânico comprado 

em um supermercado em relação ao não-orgânico. Entretanto, esta variação 

diminui para 41,3% quando o alimento orgânico é comprado em feiras livres. 

Constatou-se também que 15 das 16 hortaliças orgânicas analisadas (93,7%) 

apresentaram um aumento no preço médio em relação às não-orgânicas, 

sendo que a beterraba orgânica vendida em supermercado foi o alimento com 

a maior taxa de variação (+582%). Um outro dado relevante apresentado, foi 

que apenas o brócolis americano vendido em feira livre apresentou uma 

variação negativa (-7,2%). CONCLUSÃO: Conclui-se que o preço médio do 

alimento orgânico (em sua maioria) é mais elevado do que o não-orgânico, 

sendo que esta diferença tende a diminuir quando adquiridos em feiras livres. É 

importante salientar que esta diferença de preço pode ser um fator 

determinante na escolha do consumidor por este tipo de produto. Desta forma, 

tornam-se necessárias políticas públicas que estimulem, capacitem e deem 

condições ao pequeno agricultor de produzir este tipo de alimento, para que se 

torne um produto competitivo e seja acessível à toda população. 
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O aproveitamento integral dos alimentos favorece a diminuição de resíduos 

agroindustriais e dos custos com alimentação, o aumento da variedade e da 

qualidade nutricional de refeições, além da preservação do meio ambiente. Um 

alimento que pode ser aproveitado integralmente é a abóbora moranga 

(Cucurbita maxima), cujas sementes têm sido utilizadas em determinadas 

regiões do mundo, onde são conhecidas principalmente pelo seu elevado teor 

proteico e de óleo. Porém, na maioria das residências essas sementes são 

desperdiçadas. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo desenvolver 

um hambúrguer com farinha de semente de abóbora e avaliar sua 

aceitabilidade e intenção de compra em comparação ao hambúrguer 

tradicional. Para a realização do estudo, todos os ingredientes utilizados 

(abóbora moranga, carne moída, farinha de trigo, cebola desidratada, alho e 

sal) foram adquiridos em comércio alimentício local. As abóboras foram 

lavadas e sanitizadas e as sementes retiradas manualmente e submetidas a 

imersão em água por aproximadamente 8 horas. Após esse período, as 

sementes foram levadas ao forno a 150°C por 10 minutos, torradas em 

frigideira aquecida em fogo médio e processadas em liquidificador para 



formação da farinha. Para a produção dos hambúrgueres, os temperos (cebola 

desidratada, alho e sal) foram adicionados à carne e a mistura foi dividida em 

duas partes iguais. Uma parte foi adicionada de farinha de semente de abóbora 

e a outra de farinha de trigo. Os hambúrgueres foram assados em forno 

elétrico, a 150°C, por aproximadamente 120 minutos. Após a elaboração dos 

produtos, a análise sensorial foi realizada por 85 provadores não treinados, 

sendo esses alunos de graduação em Nutrição de uma instituição privada do 

município de Sete Lagoas/ Minas Gerais. Foram incluídos no estudo alunos de 

ambos os sexos, maiores de 18 anos e foram excluídos aqueles que possuíam 

alergia a algum ingrediente. Os avaliadores receberam 30g de cada amostra 

em um prato plástico branco identificado por número (1: hambúrguer com 

farinha de semente de abóbora; 2: hambúrguer convencional) e um copo com 

água. Após a degustação, os voluntários preencheram um questionário 

contendo perguntas sobre idade e sexo e preencheram uma escala hedônica 

de cinco pontos (de “gostei muito” a “desgostei muito”) e uma escala ordinal 

estruturada com opções que variaram de “nunca compraria o produto” a 

“sempre compraria o produto” para avaliar a intenção de compra. Os 

provadores tinham idade média de 31,50 ±7,65 anos e 90,50% (n=77) eram do 

sexo feminino. A maioria (88,20%, n=75) marcou a opção “gostei muito” para a 

amostra n°1, enquanto apenas 48,20%, (n=41) escolheram a mesma 

alternativa para a amostra n°2. Considerando a relação da escala hedônica de 

“gostei muito” e “gostei moderamente”, 97,61%, (n=83) dos provadores 

aceitaram o hambúrguer com farinha de semente de abóbora e 90,5% 

aceitaram o hambúrguer convencional. Em relação à intenção de compra, 57% 

(n=48) afirmaram que sempre comprariam e 35% (n=30) disseram que 

comprariam o hambúrguer de semente de abóbora. Diante do exposto, pode-se 

concluir que o hambúrguer com semente de abóbora teve bom índice de 

aceitabilidade e de intenção de compra. 
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Barras de cereais são produtos obtidos pela compactação de cereais, contendo 

frutas secas, castanhas, aromas e ingredientes ligantes. São utilizadas como 

opção de lanche rápido e saudável, substituindo os snacks tradicionais, ricos 

em sódio, lipídeos, dentre outros, cujo consumo excessivo pode contribuir com 

o desenvolvimento de doenças crônicas. São um meio prático e conveniente de 

ingerir nutrientes, além de serem fáceis de encontrar e carregar. A associação 

entre estes produtos e alimentos saudáveis tem sido tendência na indústria, 

considerando a relevante participação de substâncias com alegação de 

funcionalidade na proteção e manutenção da saúde. Inúmeras matérias primas 

têm sido utilizadas na produção destes produtos, seja como ingredientes 



principais ou coadjuvantes, sem alterações significativas no processamento. 

Várias análises são empregadas na avaliação de alimentos processados, 

destacando-se a qualidade sensorial e seu impacto direto na decisão do 

consumidor em adquirir e incorporar à sua dieta determinado produto. Matérias 

primas como cranberry, quinoa e semente de abóbora, dentre outras, são 

opções de interesse na elaboração de produtos alimentícios, principalmente 

pela atribuição de saudabilidade conferido pelos seus constituintes nutricionais 

e funcionais. O presente trabalho teve por objetivo desenvolver e avaliar a 

qualidade sensorial de barra alimentícia contendo sementes de abóbora, 

cranberry e quinoa. Mediante testes prelimiares, barras alimentícias foram 

produzidas pela mistura de quinoa em flocos (10,82%), semente de abóbora 

(8,65%), cranberry desidratado (10,82%), castanha do Brasil (12,98); arroz e 

aveia em flocos, mel, açúcar mascavo, margarina sem sal e xarope de glicose 

(100%). Para avaliação da qualidade sensorial utilizou-se de escala hedônica 

estruturada de nove pontos (considerando os atributos cor, sabor, textura, 

aparência e impressão global), índice de aceitabilidade e intenção de compra. 

As respostas foram tabuladas no programa Microsoft Excel, versão 2010, e 

expressas por meio de médias. Os resultados demonstraram que a 

incorporação dos ingredientes não interferiu na avaliação dos atributos pelos 

provadores, cujos escores médios localizaram-se entre os termos hedônicos 

“gostei moderadamente (escore 7)” e “gostei muito (escore 8)”. Pela análise de 

distribuição da frequência percebeu-se que a maioria das respostas dos 

provadores para todos os atributos encontraram-se em escores superiores a 7, 

o que foi confirmado pelo índice de aceitabilidade mínimo de 86% para todos 

os atributos. O produto apresentou atitude positiva quanto à intenção de 

compra, com 80% das respostas dos provadores correspondentes aos termos 

“certamente compraria” (escore 5) e “provavelmente compraria” (escore 4). Os 

resultados demonstraram viabilidade de utilização da combinação das matérias 

primas sementes de abóbora, cranberry e quinoa na produção de barras 

alimentícias considerando sua qualidade sensorial e potencial mercadológico. 
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Introdução: o Brownie é uma preparação de chocolate de origem americana. O 

consumo deste alimento tem aumentado consideravelmente no Brasil, o que 

possibilita a criação de outras receitas tendo o brownie como base. A 

substituição da farinha de trigo branca em preparações pela farinha de trigo 

integral pode aumentar o teor de fibras em sua composição nutricional. 

Objetivo: formular brownies com adição de farinha de trigo integral e avaliar sua 

aceitabilidade. Métodos: participaram do presente estudo 121 voluntários 

(alunos, funcionários e professores da Universidade Federal de Ouro Preto). 

Foram formuladas quatro preparações com diferentes proporções de farinha de 

trigo integral (0%, 8%, 16% e 24%). Todas as preparações continham as 

mesmas quantidades de: açúcar mascavo, ovos, beterraba, chocolate 70% 

cacau, óleo de canola, farinha de linhaça, cacau em pó, castanhas do Pará, 

raspas de limão e essência de baunilha. A análise sensorial foi realizada no 

Laboratório de Análise Sensorial da Escola de Nutrição da UFOP, onde todos 

os provadores foram orientados a respeito do objetivo do estudo, seguido de 



leitura e preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). Os participantes foram encaminhados a cabines individuais, onde foi 

explicado como a degustação deveria ocorrer e sobre o preenchimento da ficha 

de avaliação. Cada provador recebeu uma bandeja preta com 4 amostras 

enumeradas e posicionadas aleatoriamente e um copo de água. Foi realizado o 

teste de aceitação cujos atributos avaliados foram a aparência, sabor, 

consistência, cor e impressão global julgados por meio de uma escala hedônica 

estruturada de 9 pontos (1=desgostei extremamente a 9=gostei 

extremamente). Avaliou-se também a escala do ideal em relação à doçura e à 

consistência (-4 extremamente menos doce/consistente que o ideal, +4 

extremamente mais doce/consistente que o ideal) e intenção de compra 

(1=Certamente não compraria a 5=certamente compraria) das amostras de 

brownie. Resultados: a idade dos provadores situou-se entre 18 a 60 anos, 

sendo 80% do sexo feminino. O Mapa de Preferência Interno de Três vias 

(PARAFAC) demonstrou, dentre as preparações, aquelas que obtiveram 

melhor aceitação global entre os provadores foram as amostras que continham 

0 e 8% de farinha de trigo integral. Além disso, as mesmas amostras 

apresentaram as maiores intenções de compra (média de intenção de compra: 

0% = 3,59; 8% = 3,77; 16% = 3,22; 24% = 2,73; p < 0,05). Em relação ao ideal 

de doçura, pode-se observar que a amostra contendo 24% de farinha de trigo 

integral diferiu estatisticamente das demais. Quanto ao ideal de consistência, 

as preparações não apresentaram diferença estatística entre si. Portanto, 

apesar da farinha de trigo integral possuir importantes propriedades 

relacionadas à melhoria da alimentação, observa-se que quando se aumenta a 

proporção de adição deste ingrediente à preparação, há uma redução na 

qualidade sensorial, diminuindo assim a intenção de compra entre a população. 

Conclusão: existe atualmente uma dificuldade em introduzir no mercado e na 

alimentação da população produtos com elevada qualidade nutricional e que 

tragam mais benefícios à saúde, pelo fato dos seus componentes nutritivos 

adicionarem características sensoriais menos agradáveis e menos aceitas pelo 

consumidor. 
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De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que 

regula, inspeciona e fiscaliza os estabelecimentos produtores de bebidas em 

território nacional, em 2017, ocorreu a consolidação do crescimento do 

mercado cervejeiro no Brasil, atingindo a marca de 679 estabelecimentos 

legalmente instalados. O país ocupou o terceiro lugar entre os maiores 

fabricantes mundiais, com 13,3 bilhões de litros produzidos, atrás, somente, da 

China (46 bilhões de litros) e dos Estados Unidos (22,1 bilhões de litros). Para 

atender a esse público cada vez maior, a indústria vem produzindo bebidas que 

satisfaçam essas novas demandas por meio da elaboração de diferentes 

opções. A incorporação de ingredientes com propriedades funcionais como 

prebióticos e probióticos, e sua divulgação nos rótulos não pode ser uma opção 

porque a legislação vigente no Brasil estabelece a proibição da utilização de 

Informação Nutricional Complementar em bebidas alcoólicas, considerando a 

possibilidade de que as informações contidas possam aumentar o consumo do 



produto pelo consumidor. Diante desse cenário e para maior embasamento 

científico para as normas estabelecidas, o propósito do trabalho foi avaliar a 

influência das alegações de propriedades funcionais relacionadas à presença 

de prebióticos e probióticos sobre a aceitação de cervejas puro malte. Foram 

elaborados três modelos de rótulos, sendo que dois deles apresentavam 

alegações nutricionais diferentes com suas respectivas informações (prebiótico, 

probiótico e prebiótico+probiótico) e um com apenas informações referentes ao 

estilo da cerveja (Pilsen). Esses rótulos foram apresentados junto às amostras. 

Também foi apresentada a cerveja sem o rótulo. Os testes foram realizados em 

cabines individuais com luz branca fluorescente. Os provadores receberam 20 

mL de cada cerveja em copos plásticos descartáveis de 50 mL codificados com 

números aleatórios de três dígitos. As análises de aceitação foram realizadas a 

partir de escala hedônica estruturada de nove pontos, variando entre os termos 

hedônicos “desgostei extremamente (escore-1)” e “gostei extremamente 

(escore-9). Para a análise dos resultados foi utilizado a análise variância 

(ANOVA), a análise de componentes principais – PCA (mapa de preferência 

interno) e o mapeamento de preferência interno de três vias – PARAFAC. 

Nenhuma amostra se diferiu significativamente (p>0,05) uma das outras em 

todos os atributos avaliados (Impressão global, Aparência, Cor, Aroma, 

Amargor e Sabor) e os PCA apresentaram porcentagem de explicação menor 

que 60% com a somatória dos dois componentes principais avaliados, portanto, 

não representando bem os dados. No entanto, o PARAFC revelou a 

preferência de uma quantidade maior de consumidores pela cerveja 

apresentada com os rótulos que continham alegações relacionadas à presença 

de probiótico e probiótico+prebiótico. Isso pode estar relacionado à maior 

familiaridade que os indivíduos têm com o terminologia “probiótico” que está 

sendo bastante difundida pela indústria alimentos, especialmente em produtos 

lácteos. Sugere-se que outros estudos com grupos de consumidores 

específicos sejam realizados para avaliar o impacto que alegações de saúde 

podem interferir no consumo de bebidas alcoólicas. 
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Há um grande acréscimo na procura por alimentos saudáveis, seja na forma in 

natura como frutas, legumes e verduras, ou alimentos processados, de 

preferência práticos e que tenham um teor de compostos nutricionais e 

funcionais. No estudo em questão, foi adicionada ao sorvete a biomassa de 

banana verde e a polpa de maracujá natural, além da utilização de cenoura 

para conferir a coloração amarela alaranjada, enriquecendo ainda mais o 

produto. A biomassa da banana verde atua como um poderoso espessante e, 

por se tratar da fruta verde, não adiciona gosto aos alimentos, porém adiciona 

vitaminas, sais minerais e fibras. O maracujá, o qual foi usado para saborizar o 

sorvete, também tem sua importância, pois possui quantidade significativa de 

vitamina A e C, substâncias polifenólicas, ácidos graxos poliinsaturados e 

fibras, além da atividade antioxidante comprovada, indicando o potencial do 

fruto como um alimento funcional. Já a cenoura possui um alto teor de ß-

caroteno, precursor da vitamina A, além de desempenhar um importante papel 

antioxidante. O referido trabalho teve por objetivo elaborar duas formulações de 



sorvete de maracujá com diferentes concentrações de biomassa de banana 

verde e avaliar sensorialmente sua aceitação.Na elaboração das duas 

formulações do sorvete foi utilizado leite integral UHT, leite em pó instantâneo, 

polpa de maracujá, biomassa de banana verde, cenoura ralada, açúcar, liga 

neutra e emulsificante. A diferença entre as duas formulações está apenas na 

quantidade de biomassa de banana verde, onde em uma foi utilizada 10% 

(amostra A) e na outra 15% (Amostra B).  A biomassa de banana verde 

utilizada foi produzida no próprio laboratório, onde as bananas foram lavadas, 

sanitizadas em água clorada e cozidas, sendo posteriormente homogeneizadas 

em liquidificador por 5 minutos. Os ingredientes já citados acima foram 

pesados e homogeneizados, com exceção da polpa de maracujá, sendo 

submetidos ao processo de pasteurização lenta (70°C por 30 min). Em relação 

à polpa de maracujá, a mesma também foi pasteurizada, porém, em 

temperatura de 90ºC por 1 minuto. A avaliação sensorial das formulações foi 

realizada por uma equipe de provadores não treinados, com base na acuidade 

sensorial e consumidores de sorvetes, utilizando-se testes de escala hedônica 

estruturada de nove pontos, sendo avaliados os atributos de cor, sabor, textura, 

aparência e impressão global, além da intenção de compra, em escala 

estruturada de 5 pontos. Conforme os resultados obtidos nas duas amostras, 

observou-se que os requisitos cor, aroma, textura e impressão global, para 

ambas as amostras, situaram-se entre 7 e 8 (“gostei moderadamente” e “gostei 

muito”). No entanto, para o atributo sabor, as amostras apresentaram diferença 

significativa (p>0,05), onde a amostra A obteve nota entre 8 e 9 (“gostei muito” 

e “gostei muitíssimo”). Em relação à intenção de compra não houve diferença 

significativa entre as amostras e as médias obtidas foram acima de 4, que 

corresponde “provavelmente compraria”. Conforme o estudo realizado, pode-se 

concluir que as duas amostras obtiveram aceitação satisfatória, apesar da 

diferença na quantidade de biomassa. 
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Introdução:O tomateiro é uma das mais importantes hortaliças cultivadas no 

Brasil e no mundo, no entanto, é também uma das mais desperdiçadas por 

conta principalmente da sua alta perecibilidade. Objetivo: Sabendo que o 

tomate representa uma das principais hortaliças produzidas, comercializadas e 

consumidas no país, o presente estudo teve por objetivo analisar o segmento 

da comercialização de tomate no mercado de Caxias-MA e sugerir tecnologia 

para a redução do desperdício do tomate através do processamento de doce 

em calda. Metodologia: A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Centro de Estudos Superiores de Caxias da Universidade 

Estadual do Maranhão (CESC/UEMA) sob processo CAAE n° 

71652717.4.0000.5554 e Parecer de aprovação n° 2.677.519. A primeira etapa 

consistiu em uma pesquisa de campo, voltada para o diagnóstico do perfil 

sociodemográfico dos comerciantes de tomate do Mercado Municipal da cidade 



de Caxias-MA. Para tal, foi realizada entrevista com os comerciantes e 

elaborados 3 formulações de doce de tomate em calda:  doce simples/sem 

especiaria, doce com canela (menos de 1% de canela) e doce com cravo-da-

índia (cerca de 1% de cravo). Cada formulação continha 4,2 kg de tomate, 1,6 

litros de água filtrada e 2,0 kg de açúcar. Os tomates triturados foram 

submetidos ao processo de cocção a 80ºC, adicionadas de açúcar cristal, 

especiarias (quando aplicável) e água durante 40 a 60 minutos. Foi realizado o 

envase dos doces à quente em potes de vidro com tampas metálicas, ambos 

previamente esterilizados. Os doces foram analisados quanto às suas 

características físico-químicas, microbiológicas e sensoriais. Os doces foram 

analisados microbiologicamente, onde foram determinados bolores e leveduras 

por meio da técnica de espalhamento em superfície (spread-plate), coliformes 

totais a 35º e termotolerantes a 45ºC pela técnica do número mais provável 

(NMP/g) e Salmonella sp. em 25 g de amostra de cada formulação de doce de 

tomate em calda. A análise sensorial foi realizada com 142 provadores, 

utilizando ficha de avaliação com escala hedônica estruturada de nove pontos 

(abrangendo desde “gostei extremamente” a “desgostei extremamente”) para 

avaliar os atributos: cor, aroma, sabor, consistência e aceitação global, sendo 

avaliada também a intenção de compra mediante escala de atitude estruturada 

de cinco pontos (abrangendo desde “certamente compraria” a “certamente não 

compraria”). Resultados: Quanto às análises microbiológicas, nas diferentes 

formulações de doce de tomate, constatou-se a ausência de coliformes totais a 

35°C e termotolerantes a 45°C, Salmonella sp. e bolores e leveduras, portanto, 

atendendo à legislação vigente. As análises físico-químicas e microbiológicas 

comprovaram a qualidade das 3 formulações de doce. Os doces simples e com 

cravo-da-índia apresentaram boa aprovação, diferindo estatisticamente apenas 

quanto ao sabor. Conclusão: O reaproveitamento de tomate através do seu 

processamento em doces em calda mostrou-se como uma alternativa 

promissora, com boa intenção de compra e aceitação, com destaque para o 

doce de tomate em calda simples. Assim, a produção de doce de tomate em 

calda é uma medida satisfatória no que se refere a contribuição com a 

diminuição do desperdício e aumento da renda dos comerciantes. 
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A indústria de Alimentos e Bebidas (A&B) é um importante segmento da 

economia 

brasileira e mundial, mas enfrenta desafios ocasionados pela mudança no perfil 

do 

consumidor e pela concorrência acirrada em um setor tipicamente no estágio 

de 

maturidade no ciclo de vida. A busca contínua por melhores estratégias de 

inovação é 

de suma importância nessa fase, a fim garantir não apenas a sobrevivência e 

lucratividade das empresas, mas também a revitalização do segmento como 

um todo. 

Este trabalho se constitui em um ensaio teórico sobre inovações na indústria de 

A&B, 

no contexto das estratégias de diferenciação adotadas por empresas atuantes 

nesse 



segmento. Alguns exemplos de casos reais de inovações nesse segmento são 

então 

classificados segundo a tipologia de inovações alinhadas ao ciclo de vida 

categoria- 

maturidade do negócio, conforme modelo proposto por Geoffrey Moore. Este 

propõe 

uma abordagem integradora da inovação com base na ideia de que há um ciclo 

de vida 

de inovação alinhado aos estágios do ciclo de vida de desenvolvimento de 

mercado, o 

que significa que diferentes tipos de inovação são recompensados em 

diferentes estágios 

de evolução. A indústria de A&B pode ser classificada como um mercado 

maduro, 

observando-se características marcantes como: grande número de 

concorrentes, market 

share repartido e alto grau de rivalidade. Essa fase do ciclo de vida é 

preocupante por 

anteceder uma fase de declínio, que pode ser evitada ou adiada pela adoção 

de 

estratégias de marketing e de inovação que priorizem a busca pela 

lucratividade, 

escapando assim de guerras de preços predatórias. Moore sugere que as 

estratégias 

inovações de marketing e de otimização da oferta, ou seja, inovações 

incrementais com 

foco na experiência do consumidor. Assim, os casos de inovação citados no 

presente 

trabalho são classificados em pelo menos um dos tipos de inovação propostos 

no 



modelo de Moore para a fase de maturidade, com foco na intimidade com o 

consumidor 

como inovação: por extensão de linha, de fronteira, de marketing e 

experiencial. 

Direcionando o foco das inovações às principais tendências para o setor de 

A&B, busca- 

se a imagem de sustentabilidade, inclusão social e criação de experiências 

marcantes 

para o consumidor. Como o que no modelo de Moore é classificado como 

inovações de 

extensão de linha, destacam-se o surgimento de bebidas gaseificadas mais 

naturais, 

como Kombucha e sucos gaseificados. A inovação de fronteira é representada 

pela 

utilização de impressão 3D no preparo de alimentos na área de panificação e 

confeitaria. 

Já inovações que priorizam a imagem de inclusão, acessibilidade e 

sustentabilidade 

destacam-se como exemplos de inovações de marketing, como o projeto 

Sommeliers 

Extraordinários, de capacitação para portadores de deficiência visual 

promovido pela 

AMBEV, e empresas que apostam no menor impacto ambiental, como a 

Manaos Polpas 

e Orfeu Cafés Especiais. Finalmente, como inovação do tipo experiencial, 

pode-se citar 

o crescente mercado de cervejarias artesanais. A análise de casos de 

inovações reais na 

indústria de A&B por um modelo de tipologia de inovação, como o de Geoffrey 

Moore, 



pode ser uma ferramenta importante para insights no planejamento estratégico 

de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) no setor. 
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De acordo com a legislação brasileira, “o suco de uva integral é definido como 

bebida de uva não fermentada, não concentrada e não diluída, sem adição de 

açúcar, aromatizantes ou corantes”. A crescente busca por produtos integrais e 

sem adição de aditivos alimentares juntamente com as propriedades funcionais 

benéficas atribuídas ao suco de uva integral faz com que ele seja cada vez 

mais consumido. Diante disso, verifica-se um crescente aumento de diferentes 

marcas comerciais surgindo no mercado. Esse trabalho teve como objetivo 

avaliar a influência das marcas e das embalagens sobre o comportamento do 

consumidor de suco de uva integral. Foram selecionadas três marcas de suco 

mais comumente comercializadas no mercado a varejo de Ouro Preto – MG. 

Na primeira sessão de análise sensorial foi realizado o teste sem informação 

sobre as marcas/embalagens (teste cego) para avaliar a aceitação sensorial 

das três amostras distintas de suco de uva integral puro codificadas com 

números de três dígitos aleatórios. Todos os provadores que participaram da 

primeira sessão foram solicitados a retornarem após dois dias para 

participarem da segunda, que consistiu na avaliação da aceitação sensorial das 

mesmas amostras, porém, acompanhadas de suas respectivas 

marcas/embalagens. Os testes foram realizados em cabines individuais com 



luz branca incandescente e em todas as etapas do estudo os tratamentos 

foram servidos monadicamente e na forma balanceada. Os provadores 

receberam 20 mL do suco de uva em copos plásticos descartáveis de 50 mL. 

As análises de aceitação foram realizadas para avaliar a impressão global a 

partir da escala hedônica estruturada de nove pontos, variando entre os termos 

hedônicos “desgostei extremamente (escore 1)” e “gostei extremamente 

(escore 9). Participaram 74 provadores voluntários e, entre eles, 81,1% eram 

do sexo feminino e 67,3 % possuíam faixa etária entre 19 a 24 anos, sendo a 

maioria estudantes de graduação da UFOP. Por meio do teste cego realizado 

na primeira sessão pode-se verificar que, em relação à impressão global, todas 

as amostras tiveram boa aceitação, compreendidas entre os termos hedônicos 

“gostei moderadamente” (7) e “gostei muito” (8). No entanto, a amostra de suco 

B foi significativamente menos aceita do que as demais. Ao comparar os 

resultados entre as duas sessões (1ª - cega ou sem informação; 2ª – com 

informação sobre as marcas e embalagens), realizadas pelos mesmos 

provadores, pelo teste t para amostras pareadas, pode-se verificar que a marca 

e a embalagem não influenciaram na aceitação sensorial das marcas A e C, e 

influenciaram significativamente (p=0,005) e positivamente a B, ou seja, essas 

informações fizeram com que aumentasse as médias dos escores de aceitação 

deste suco. Visto que o suco da marca B é um dos mais antigos e tradicionais 

no mercado, esse resultado corrobora com afirmações de alguns 

pesquisadores da área, que dizem que a marca é uma das características não 

sensoriais que mais afeta o comportamento do consumidor em relação à 

aceitabilidade de um alimento, sendo, na maioria das vezes, decisiva para o 

processo de escolha e compra. 
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O mercado cervejeiro no Brasil cresce a cada ano e tinha, em 2017, 679 

estabelecimentos legalmente instalados, sendo o terceiro maior fabricante 

mundial (13,3 bilhões de litros). Nesse trabalho avaliou-se a influência de 

embalagem e marca na aceitação sensorial de cervejas puro malte 

comercializadas como tipo Pilsen de cinco marcas comumente encontradas em 

estabelecimentos comerciais do município de Ouro Preto-MG. A pesquisa foi 

realizada em duas sessões de testes de aceitação: teste cego e teste com 

apresentação de embalagem/marca. Foram recrutados 65 provadores, sendo a 

faixa etária predominante de 18 a 25 anos (75,4%) e 69,2% dos participantes 

do sexo feminino. Os testes foram aplicados em condições laboratoriais, 

utilizando escala hedônica de 9 pontos para os atributos cor, aparência, aroma, 

sabor, amargor e impressão global. A aceitação sensorial das cervejas na 

primeira sessão foi avaliada por ANOVA e teste Tukey e a comparação entre 

as médias das diferentes sessões foi determinada por meio de um teste-t 

pareado, todas ao nível de significância de 5%.  A análise de frequência foi 



realizada por meio do agrupamento dos escores de impressão global em três 

classes distintas (“Gostou”: escores-6 a 9, “Indiferente”: escore-5, “Desgostou”: 

escores-1 a 4). No teste cego, as marcas A, B, C e E obtiveram a mesma 

aceitação em relação à Impressão global. A marca D foi aquela com os mais 

baixos índices de aceitação em relação a todos os atributos avaliados (média 

entre “Desgostei ligeiramente”-4 e “Indiferente”-5) e foi a única que diferenciou-

se significativamente (p<0,05) das amostras B e C em todos os atributos 

avaliados. No atributo aparência, a marca D não se diferenciou 

significativamente das marcas A e E. As cervejas B e C, marcas líderes de 

mercado, também foram avaliadas de forma igual às cervejas A e E mas 

deferiram-se da marca D, que apresentou escores mais baixos. Ao comparar 

os resultados entre as duas sessões, pode-se verificar que quando a marca foi 

informada, houve uma distorção nas respostas dos consumidores para 

algumas delas. A cerveja da marca B teve todos seus atributos reavaliados 

significativamente de forma positiva pelos provadores após se revelar a 

embalagem e marca da cerveja, o que pode ser explicado pelo fato de ser uma 

marca líder de mercado e consolidada. Em contrapartida, a cerveja da marca E 

foi a única que não apresentou nenhuma interferência significativa de sua 

embalagem/marca sobre sua aceitação sensorial, quando se comparam as 

médias das duas sessões. Tal fato pode ser justificado pela marca E se referir 

a uma cerveja nova no mercado que ainda não é muito conhecida pelos 

consumidores e poderia melhorar seus escores com maiores investimentos em 

marketing. Apesar de não apresentar diferença significativa pelo teste-t para 

amostras pareadas, quando avaliado pela análise de frequência dos escores 

agrupados, a informação sobre as marcas das cervejas A, B e C e a aparência 

de suas embalagens provocaram um aumento da aceitação sensorial. 

Observou-se que as cervejas de marcas conhecidas foram preferidas pelos 

consumidores por considerarem estas como de melhor qualidade que aquelas 

de marcas menos desconhecidas. 
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Alimentos funcionais podem ser definidos como qualquer substância ou 

componente de um alimento que proporciona benefícios à saúde, melhorando 

a efetividade do sistema imune e reduzindo o risco de acometimento precoce 

de doenças degenerativas. A indústria de alimentos cada vez mais vem 

buscando elaborar produtos com alegações de “funcional” alterando fórmulas 

tradicionais de alimentos, eliminando ou substituindo alguns ingredientes, ou 

por meio da adição de compostos com propriedades funcionais. Nesse 

contexto, a rotulagem nutricional e as alegações de saúde e de nutrição 

presentes nas embalagens dos alimentos são importantes para aumentar as 

informações repassadas aos consumidores, sendo também utilizadas como 

ferramenta de marketing pela indústria de alimentos, podendo influenciar no 

comportamento de compra e consumo. Sendo assim, o objetivo desse trabalho 

foi avaliar a influência das alegações de propriedades funcionais sobre o 

comportamento do consumidor de suco de uva integral adicionado de 

prebióticos (FOS e polidextrose). Utilizou-se suco de uva integral de marca 

comercial ao qual foram adicionados os prebióticos levando-se em 

consideração as regras definidas pela ANVISA, que especifica que o alimento 

só poderá trazer em seu rótulo alegações de benefícios à saúde relacionadas à 



presença de FOS e polidextrose se esses ingredientes estiverem presentes em 

concentrações mínimas de 2,5 g por porção do produto pronto para consumo. 

Além disso, segundo a RDC 54 da ANVISA um produto alimentício poderá ser 

considerado fonte ou com alto conteúdo de fibra alimentar se apresentar 2,5 ou 

5,0 g de fibra alimentar por porção do alimento pronto para consumo, 

respectivamente.  No caso de suco de uva, a porção definida pela RDC 359 da 

ANVISA é de 200 mL. Diante disso, adicionou-se concentrações de 2,5 g por 

porção de 200 mL de suco, tanto de FOS como de polidextrose. Foram 

elaborados os seguintes protótipos de rótulos: 1) sem informação; 2) Contém 

fibras; 3) Contém prebióticos; 4) Contém FOS e polidextrose; 5) Contém 

prebióticos + definição das alegações; e 6) Contém FOS e polidextrose + 

definição das alegações. Aplicou-se um teste de aceitação sensorial utilizando 

escala hedônica de nove pontos. Os resultados foram analisados por meio de 

análise variância (ANOVA), seguido do teste de Tukey (p=0,05) e por meio de 

análise de componentes principais – PCA (mapa de preferência interno) e 

mapeamento de preferência interno de três vias – PARAFAC. Os tratamentos 

foram avaliados por 116 participantes voluntários, compreendidos em sua 

maioria entre 19 e 24 anos. Não houve diferença significativa das alegações de 

saúde sobre a aceitação sensorial. Os PCA apresentaram baixa porcentagem 

de explicação dos dois componentes principais avaliados (<60%), mas os 

PARAFAC forneceram uma interpretação geral dos dados, sendo que pode-se 

observar que não houve nenhuma distinção de aceitação dos consumidores 

em relação as amostras. Um fato que pode ter colaborado para tal resultado é 

do suco de uva ser integral e ter induzido o consumidor a pensar que já 

possuía propriedades nutricionais satisfatórias por si só, sem adições de 

ingredientes com propriedades funcionais. 
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Alguns estudos têm demonstrado que a percepção sensorial ao gosto doce 

está relacionada com as preferências alimentares e que o estado nutricional 

pode influenciar o paladar e o consumo de produtos açucarados. O consumo 

desses alimentos açucarados, quando associados ao sedentarismo, aumentam 

a chance do desenvolvimento de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis, como 

o sobrepeso e obesidade. Diante isso, o objetivo deste trabalho foi verificar se 

a sensibilidade ao gosto doce de adolescentes é influenciada pelo estado 

nutricional, bem como mensurar o consumo de alimentos doces e verificar sua 

relação com o limiar de percepção ao gosto doce. Foi utilizada uma amostra 

não probabilística por conveniência de 49 jovens entre 11 e 16 anos, divididos 

em dois grupos segundo a classificação do Índice de Massa Corporal (IMC) 

específico para cada faixa etária, sendo: GE (eutróficos) e GSO 

(sobrepeso/obesidade). Inicialmente foi aplicado um Questionário de 

Frequência Alimentar (QFA), adaptado, contendo apenas alimentos 

açucarados. Para realização dos testes sensoriais, empregou-se o limiar de 



percepção do gosto doce aplicando o teste triangular (Threshold), no qual os 

alunos foram convidados a provar soluções de sacarose nas concentrações de 

0,58; 1,46; 2,92; 5,85; 11,70; 23,39 Mmol/L de água. Observou-se que a 

ingestão de alimentos doces entre todos os participantes foi alta, sendo que 

71,42% dos participantes ingerem mais de duas porções de doces diárias. Os 

produtos mais consumidos foram: suco em pó, achocolatado, néctar de fruta, 

seguido por pirulito, bala e goma de mascar, porém não houve diferença 

significativa de consumo entre os dois grupos (p = 0,05). Em relação ao teste 

de limiar de percepção do gosto doce, os limiares foram de 5,17 Mmol/L e 5,11 

Mmol/ respectivamente, para GE e GSO, não havendo diferença significativa 

entre eles (p = 0,05). Também não identificou-se relação entre o consumo de 

doces e a percepção sensorial. Porém, ao comparar os valores de limiar entre 

os grupos por status de IMC, observou-se que os adolescentes do GSO 

apresentaram maior dificuldade em perceber o gosto doce quando comparado 

aos eutróficos, de modo que, 44% dos sobrepesos/obesos apresentaram o 

limiar mais alto da escala (16,52 Mmol/L), enquanto entre os eutróficos esse 

limiar foi apresentado por 27% dos provadores.  Pode-se concluir que os 

participantes apresentaram uma elevada ingestão de alimentos açucarados e a 

percepção ao gosto doce não teve relação positiva com o consumo de 

produtos açucarados e o estado nutricional, apesar da análise dos dados de 

forma estratificada demonstrar que os maiores limiares de percepção ao gosto 

concentravam-se em indivíduos com sobrepeso/obesidade. Assim, sugere-se a 

realização de estudos que avaliem outros fatores que possivelmente podem 

condicionar o limiar sensorial de percepção a gostos básicos, como variáveis 

socioculturais, econômicas e genéticas. 
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O muesli é um cereal matinal muito comum em países europeus. Essa 

preparação tem como ingrediente principal a aveia, um cereal rico em fibras 

alimentares (FA). A FA em destaque é ß-glucana, que tem característica 

solúvel, altamente viscosa. Para o consumo, o muesli precisa ser hidratado, 

geralmente com alguma bebida láctea, ou outra bebida de acordo com 

preferência do consumido. Assim, seus valores nutricionais podem variar de 

acordo com qualidade e quantidade da bebida utilizada. O consumo desta 

preparação ainda é baixo no Brasil e esse presente estudo foi o primeiro a 

avaliar a atitude do consumidor perante suas propriedades funcionais. 

Portanto, o objetivo foi desenvolver duas formulações de muesli, contendo ou 

não ß-glucana de aveia e verificar a influência da alegação de propriedade 

funcional sobre a aceitabilidade intenção de consumo. Para o preparo do 

muesli os sete ingredientes secos selecionados foram misturados de forma 

homogênea e uma hora antes de servir, foram adicionados os dois ingredientes 



úmidos para o amaciamento dos grãos. As formulações foram ajustadas com 

relação a quantidade de macronutrientes de forma que as densidades calóricas 

das mesmas não diferissem entre si. Foram feitas análises sensoriais com 102 

participantes voluntários, consumidores aleatórios de ambos os sexos, não 

fumantes no momento da avaliação. Foi disponibilizado ao consumidor 

aproximadamente 20 g das três amostras de muesli com uma codificação de 

três números aleatórios, apresentados simultaneamente em ordem 

randomizada. Os consumidores conheceram os ingredientes das amostras que 

foram apresentados da seguinte forma: muesli com sua composição original 

com alegação funcional; muesli com sua composição original sem alegação 

funcional; muesli com aveia em flocos substituída por flocos de arroz. Os 

questionários utilizados para avaliar foram: dados pessoais do consumidor, de 

estilo de vida e de aceitação do consumidor. Para todos os parâmetros à saúde 

a pontuação media ficou entre 7 e 8 ("Regularmente necessário" e 

"Moderadamente necessário" da escala hedônica estruturada). Antes de 

consumir as preparações, os consumidores demonstraram gostar mais do 

muesli de arroz, porém após provarem as amostras não houve diferença 

estatística entre elas. Da mesma forma quando questionados quanto ao 

benefício das preparações o muesli de aveia com declaração recebeu maior 

pontuação que os demais, mas após o consumo não houve diferenças 

estatísticas. No teste de ordenação, o muesli de arroz foi o de maior 

preferencia dentre os participantes, porém sem diferença estatística. Portanto, 

o fato de conter alegação de propriedade funcional não influenciou os 

resultados neste teste. Percebeu-se uma maior expectativa no produto com 

alegações funcionais antes do consumo, o que é compatível com a 

preocupação dos participantes com a saúde. No entanto, após o consumo os 

participantes mostraram uma preferência semelhante ao muesli de flocos de 

arroz, o que pode ser uma boa opção para os pacientes com doença celíaca. 

Sendo assim, concluiu-se que a alegação de propriedade funcional influenciou 

somente o ato anterior ao consumo do muesli de aveia com alegação de 

propriedade funcional. 
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O índice de pessoas com depressão e síndromes como, pânico, ansiedade, 

TOC e outros transtornos mentais, têm aumentado nos últimos anos, sendo 

ainda maior na população jovem. Para seu tratamento, é comum a utilização de 

medicamentos antidepressivos, que causam diversos efeitos colaterais, como a 

alteração da sensibilidade gustativa. Esse efeito pode resultar em maior 

consumo de sal e açúcar. Diante disso, este trabalho objetivou identificar a 

percepção do gosto doce em universitários usuários de antidepressivos e os 

possíveis fatores que poderiam influenciar essa percepção. Foi pesquisada 

uma amostra não probabilística por conveniência de 30 voluntários com idade 

entre 18 e 29, usuários de uso de algum medicamento antidepressivo.  Para 

avaliar a percepção sensorial ao gosto doce foi determinado o índice de limiar 

por meio de sucessivos testes triangulares (Threshold), empregando seis 

diferentes concentrações de sacarose (0,2 ml/L; 0,5 ml/L; 1,0 ml/L; 2,0 ml/L; 4,0 

ml/L; e 8,0 ml/L), avaliadas em ordem crescente para verificar em qual delas o 

gosto doce era detectado. Investigou-se o consumo habitual de alimentos com 



altos teores de açúcares empregando um questionário semiestruturado. Todos 

os universitários pesquisados utilizavam antidepressivos diariamente e a maior 

causa para utilização foi a depressão associada à ansiedade (38%). Os 

antidepressivos mais utilizados são os inibidores da recaptação de serotonina 

e/ou noradrenalina. Sabe-se que estes fármacos atuam sobre o sistema 

nervoso central e podem interagir com os tecidos bucais, podendo acarretar 

alterações no paladar e no consumo de alguns alimentos. Identificou-se que os 

usuários de medicamentos antidepressivos possuem um limiar de percepção 

ao gosto doce de 2,51 Mmol/L, valor menor do que os reportados para adultos 

e idosos não usuários de antidepressivos (5,79 Mmol/L). Nota-se que o tempo 

de uso deste tipo de medicamentos influenciou a percepção do gosto doce. 

Àqueles que faziam o uso de antidepressivos há mais tempo (média de uso de 

22,1 meses) tiveram um limiar menor (0,32 Mmol/L) do que os que utilizavam 

estes medicamentos há menos tempo (média de 9,75 meses, apresentaram 

limiar de 11,31 mmol/L). Quando avaliado o consumo alimentar de doces ou 

alimentos que continham grande quantidade de açúcar, destacou-se o 

consumo diário de café com açúcar, por 29% dos indivíduos e consumo 

semanal de bombons por 42% deles. Considerando que o consumo de café 

pode ocorrer por razões culturais, seu destacado consumo diário pode não 

estar necessariamente associado ao alto consumo de açúcar. Já o chocolate, 

apesar de controvérsias sobre o seu efeito em crises de ansiedade, é ainda um 

dos alimentos mais consumidos nessas situações, talvez por razões culturais e 

de hábito. De forma geral, a frequência de consumo de alimentos açucarados 

foi considerada baixa comparada a outros estudos. Possivelmente isso ocorre 

por os medicamentos mais utilizados pelos avaliados possuírem mecanismo de 

ação que inibe de forma eficaz a recaptação de serotonina e/ou noradrenalina, 

aumentando a sensação de bem-estar e reduzindo a necessidade do consumo 

de alimentos açucarados e gordurosos. Assim, conclui-se que o limiar de 

detecção do gosto doce dos estudantes usuários de antidepressivos não foi 

reduzido pelo uso prolongado destes medicamentos. 
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A busca por uma alimentação rica em nutrientes e que proporcione prazer ao 

comer é uma realidade na busca constante por qualidade de vida e faz com 

que os pesquisadores elaborem formulações com as características desejadas 

pelos consumidores. A biomassa de banana verde se torna atrativa pelo teor 

de fibras alimentares e por não alterar o sabor devido a substituição de outros 

ingredientes ricos em gorduras saturadas ou com baixa qualidade nutricional 

em guloseimas, como o bombom de chocolate. O objetivo do trabalho foi 

avaliar a preferência e intenção de consumo entre três amostras de bombom 

de chocolate a base de biomassa de banana verde. O teste foi realizado com 

50 julgadores, não treinados, no Laboratório de Análise Sensorial da 

UNICHRISTUS e os métodos afetivos utilizados foram ordenação preferência e 

atitude de consumo (escala estruturada de 7 pontos com extremos “1 – 

consumiria sempre” a “7 – nunca consumiria”). As amostras foram codificadas 

com três dígitos aleatórios de acordo com o delineamento experimental, 

balanceadas em termos de apresentação, servidas em temperatura ambiente 



de forma simultânea e apresentaram a seguinte formulação: A - 50% cacau, 

biomassa de banana verde (BBV) e açúcar de coco; B - 50% cacau, BBV e 

açúcar mascavo / C - 100% cacau, BBV e açúcar mascavo). A avaliação 

estatística foi realizada pelo teste de Friedman utilizando a tabela de Newell e 

MacFarlane, verificando que a amostra C foi a mais preferida e difere das 

amostras A e B (1% de significância). Também foi verificado que a amostra C 

possuiu 64% de intenção de consumo e somente 20% de rejeição (22% dos 

julgadores consumiriam ocasionalmente). Já as amostras A e B apresentaram 

em média 40% de intenção de consumo, consequentemente requerem 

otimização nas suas formulações, possivelmente em relação ao teor de cacau 

utilizado. O bombom de chocolate elaborado com 100% de cacau, BBV e 

açúcar mascavo (Amostra C) se mostrou como o mais preferido e pode ser 

uma opção de consumo para pessoas que têm restrições alimentares a 

produtos que contenham lactose e/ou glúten, como também grupos de 

indivíduos com preferências alimentares que se encaixem na opção de 

consumo das formulações utilizadas nessa pesquisa, como por exemplo os 

vegetarianos e veganos. 
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A partir da produção de queijos há a geração de um enorme volume de soro, 

produto oriundo da obtenção do caseinato de cálcio. Por possuir elevada 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO), o soro pode se tornar um grande 

problema no tocante à poluição ambiental, caso seja descartado sem a 

realização de tratamento adequado. Com isso, surge a necessidade de 

explorar novas tecnologias viáveis para o seu aproveitamento. Por outro lado, o 

soro ácido possui menos aplicações industriais devido a sua difícil 

aceitabilidade pelos consumidores, dificultando a produção de queijos finos e 

de maior valor agregado em pequenas fábricas de produção de derivados 

lácteos. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um produto viável para se 

aproveitar o soro ácido produzido pela agroindústria de forma a incentivar a 

produção de queijos finos, diminuindo os custos de produção e reduzindo os 

danos ambientais. Com essa finalidade foi desenvolvida uma formulação com 

60% de soro ácido, 40% de polpa de fruta e 7% de sacarose, com dois 

sabores, manga (A) e mangaba (B). O soro ácido, com pH 4,2, utilizado na 



formulação, foi obtido a partir da produção de um queijo similar ao boursin. A 

aglomeração das caseínas, na produção deste queijo, ocorre 

predominantemente pelo aumento significativo da acidez do leite por ação de 

bactérias ácido-láticas. As bebidas produzidas foram submetidas à análise de 

pH e análises sensoriais de aceitabilidade e intenção de compra. Os resultados 

obtidos das análises sensoriais foram submetidos aos testes estatísticos de 

média e frequência. As amostras foram apresentadas a um painel sensorial de 

100 provadores não treinados, em cabines individuais de forma codificada. Os 

atributos cor, aroma, sabor, textura e impressão global foram avaliados por 

meio do uso de escala hedônica de 9 pontos, sendo o número 1 desgostei 

muitíssimo e o número 9 gostei muitíssimo, e o de intenção de compra, 

utilizando escala de 5 pontos sendo o número 1 certamente não compraria e o 

número 5 certamente compraria. Um produto é considerado aceitável ou de 

boa repercussão quando apresenta Índice de Aceitabilidade igual ou superior a 

70%. A bebida A obteve boa aceitação sensorial em todos os atributos, maior 

que 70%, e intenção de compra com maiores frequências nas notas 4 

(provavelmente compraria) e 5 (certamente compraria). Já a bebida B obteve 

boa aceitação apenas no atributo cor. Contudo, a elaboração de uma bebida 

com frutas tropicais mostrou-se como uma alternativa viável para o 

aproveitamento do soro de leite ácido. 
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Introdução: Os produtos panificados ocupam a terceira colocação na lista de 

compras dos brasileiros. O setor de panificação vem ampliando a oferta de 

pães, especialmente integrais, enriquecidos com ingredientes que contribuem 

para a saúde do consumidor. Alimentos fontes de compostos bioativos são 

exemplos desses ingredientes e adicioná-los na formulação dos pães pode ser 

uma estratégia viável para aumentar o seu valor nutritivo e funcional. Nesse 

contexto, torna-se relevante caracterizar o perfil dos consumidores de pães de 

forma e investigar o interesse desse público por novas formulações de pão de 

forma integral com mais benefícios à saúde.  

Objetivo: Avaliar a relação entre o padrão de consumo de pão de forma integral 

e o interesse em consumir pães enriquecidos com compostos bioativos por 

consumidores brasileiros. 

Métodos: Foi aplicado um questionário online, divulgado através de redes 

sociais, que ficou disponível por 35 dias. Os voluntários, que concordaram em 

participar da pesquisa, foram questionados quanto ao tipo de pão de forma 



(PF) mais consumido (integral industrializado, integral artesanal e/ou branco), 

frequência de consumo, grau de apreciação, hábito de leitura da lista de 

ingredientes, investimento médio e interesse em consumir e investir em um PF 

integral (PFI) com mais compostos benéficos à saúde. 

Resultados: Foram coletadas 500 respostas e 78% dos voluntários afirmaram 

consumir PFI. Desses, 90% consumiam PFI industrializado (PFII) e 10%, PFI 

artesanal (PFIA). A frequência de consumo de PFII era de 1-4 vezes/ semana, 

de 1-2 vezes/ dia e 1-2 fatias/ refeição. Os principais motivos para o consumo 

desse pão eram: hábito alimentar e presença de nutrientes e compostos 

bioativos. Grande parte dos voluntários (77-85%) relatou que a cor, a textura e 

o sabor dos PFII eram agradáveis e que gostavam, em diferentes graus, desse 

tipo de pão. O hábito de consultar a lista de ingredientes do rótulo foi informado 

por 62% dos voluntários, mas apenas 46% afirmaram que a farinha de trigo 

integral era o primeiro item da lista. Informaram ainda que o investimento médio 

em um pacote de PFII era de 5-10 reais. Com relação ao investimento em um 

PFI com maior benefício para a saúde, 77% estariam dispostos a investir esse 

mesmo valor e 18% investiriam 10-20 reais.  Entre os consumidores de PFIA, 

55% investiriam 5-10 reais e 38%, 10-20 reais. Considerando aqueles que não 

consumiam PFI, mas que consumiam PF branco, 73% relataram que 

investiriam de 5-10 reais e 6%, de 10-20 reais.  

Conclusão: Consumidores de PFIA estariam dispostos a investir um valor maior 

em pães com mais benefícios a saúde, do que consumidores de PFII e PFB. 

Mas, independente do tipo de pão de forma consumido habitualmente, a 

maioria estaria disposta a investir de 5 a 10 reais na compra de pães integrais 

adicionados de compostos benéficos à saúde. Sendo assim, a elaboração e a 

comercialização de novas formulações de pão de forma integral ainda mais 

saudáveis são interessantes para os consumidores de diferentes tipos de pão 

de forma. 

 



 

RESUMO CONAN - CONAN - CIENCIA DE ALIMENTOS - CIÊNCIAS 

SENSORIAIS E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 

RESÍDUOS DE MELÃO AMARELO (CUCUMIS MELO) EM DOCE CREMOSO 

TIPO COCADA: COMPOSIÇÃO CENTESIMAL E CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS E SENSORIAIS 

 

 

Suzana Maria De Lemos Freitas (sufreitas9@yahoo.com.br) 

Renata Rangel Guimarães (rerangelguimaraes@gmail.com) 

Elaine Bastos (elainebastos1909@gmail.com) 

Flávia Alves Sabino (vitoriacerta03@gmail.com) 

Juliana Nogueira (juzinhali@yahoo.com.br) 

Isabelle Santana (isabellesantana@gmail.com) 

 

 

 

 

 

O aproveitamento das partes vegetais usualmente não consumidas pode evitar 

o desperdício e agregar valor a este resíduo. Considerando que mais da 

metade do melão amarelo é descartado, o presente trabalho teve como 

objetivo elaborar doces cremosos tipo cocada com adição da casca e 

entrecasca do melão amarelo e especiarias, e determinar sua composição 

centesimal, bem como suas características microbiológicas e sensoriais. Foram 

desenvolvidas três formulações: padrão (FP), doce de coco sem a adição do 

resíduo do melão amarelo, e experimentais (FE1 e FE2), doces com 

substituição parcial (50% e 75%, respectivamente) do coco pela casca e 

entrecasca do melão amarelo, raladas em flocos. Determinou-se a composição 

centesimal (umidade, cinzas, proteínas, lipídios e carboidratos por diferença) e 

fibra alimentar total por estimativa. Foram pesquisados coliformes totais e 



termotolerantes, Staphylococcus coagulase positiva e Salmonella spp. Para a 

análise sensorial, foram realizados os testes afetivos de escala hedônica 

estruturada de 9 pontos (avaliando os atributos aparência, textura, sabor e 

aceitação global) e de preferência. Foi aplicado um teste de intenção de 

compra. A adição dos resíduos do melão contribuiu para o aumento do teor de 

minerais (p=0,05) e fibra alimentar total, bem como para a redução de lipídios 

(p=0,05) na FE1 e FE2. Os doces cremosos estavam de acordo com os 

padrões microbiológicos legais vigentes. Na avaliação sensorial, não houve 

diferença (p>0,05) entre as formulações para o atributo sabor; a FE1 e FE2 não 

diferiram da FP em relação à aparência, textura e aceitação global. As 

formulações apresentaram alto Índice de Aceitabilidade (IA): FP (86%), FE1 

(90%) e FE2 (81%). O teste de preferência indicou não haver diferença 

(p>0,05) entre a FP e a FE1, e 76% e 68% dos provadores certamente 

comprariam a FP e FE1, respectivamente. Portanto, o aproveitamento dos 

resíduos do melão amarelo é uma alternativa viável para o desenvolvimento de 

doces cremosos com coco e especiarias. 
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As sociedades no Brasil e no mundo vêm sofrendo profundas modificações nos 

padrões de consumo. É essencial entender e atender aos desejos de 

consumidores cada vez mais informados e, portanto, mais exigentes em 

relação aos produtos que consomem.  Inovação é a palavra permanente no 

vocabulário de empresários e gestores ligados ao segmento de alimentos e 

bebidas. O aumento do poder de compra da população, o maior acesso à 

informação, o aumento da escolaridade, a modificação na estrutura das 

famílias e o envelhecimento da população, entre outros fatores, modificam 



diretamente as percepções e, consequentemente, as preferências e as 

escolhas em relação ao alimento a ser consumido. 

Brasil Food Trends 2020 é um projeto proposto para analisar as tendências do 

mercado e consumo de alimentos no nosso país. Para esse estudo, utilizam-se 

5 tendências alimentares: (i) Sensorialidade e Prazer (ii) Saudabilidade e Bem-

Estar (iii) Conveniência e Praticidade (iv) Confiabilidade e Qualidade (v) 

Sustentabilidade e Ética.  A Tendência de “sensorialidade e prazer” se refere 

ao oferecimento de alimentos do tipo premium, gourmet, alimentos que buscam 

ser mais palatáveis. Já a “Confiabilidade e qualidade” refere-se à alimentos que 

possuem selo de qualidade, garantia de origem, são alimentos que contém 

maior quantidade de informações confiáveis, para que se possa saber a 

procedência do mesmo. Um desafio da indústria é investir em uma tendência 

sem ter prejuízos nas outras 

O objetivo do trabalho foi fazer um levantamento de produtos do mercado 

alimentício que atendam duas das categorias das “novas tendências 

alimentares” propostas pelo Brasil Food Trends. 

Foi realizada uma busca de informações referentes às categorias de 

sensorialidade e confiabilidade, pertencentes as novas tendências alimentares 

em rótulos de alimentos e em sites oficiais de indústrias alimentícias. Para a 

realização da pesquisa e agrupamento dos dados, os alimentos foram divididos 

em 6 grupos: 1) Leguminosas (n=21); 2) Carnes (n=42); 3) Cereais e 

Pseudocereais (n=41); 4) Leite e Derivados (n=27); 5) Hortaliças (n=26); 6) 

Óleos, Açúcares e Doces (n=24).  

Em relação a sensorialidade  as leguminosas cumpriram 52% dessa categoria, 

as carnes 40%, os cereais 51%, o grupo de leite e derivados 40%, Hortaliças 

53%, óleos açúcares e Doces 66%, enquanto para a categoria de 

confiabilidade as leguminosas cumpriram apenas 9% dessa categoria, as 

carnes 33%, os cereais 39%, o grupo de leite e derivados 29%, Hortaliças 30%, 

óleos açúcares e Doces 20%. Isso sugere que nos critérios utilizados 

atualmente pelas indústrias, há mais investimento na parte de sensorialidade 

quando comparada a confiabilidade, mostrando que para os consumidores o 

fato do alimento ser mais palatável dá maior credibilidade do que ser um 

alimento ser “seguro”. Podemos concluir diante os resultados supracitados, que 

as empresas alimentícias estão em busca de novas ideias e técnicas de 

produção a fim de atender as necessidades e exigências dos consumidores 

que, cada vez mais procuram pela conciliação de sabor e praticidade, aliado à 



saúde. Importante ressaltar, que muitas empresas vem unindo tais inovações a 

estratégias que evitam ou diminuem qualquer malefício ao meio ambiente. 
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No atual cenário alimentar brasileiro tem-se observado a crescente substituição 

dos alimentos base (por exemplo, arroz e feijão) e dos in natura pelos produtos 

industrializados, os quais normalmente apresentam grande quantidade de 

corantes e conservantes sintéticos em sua formulação. Essas substâncias não 

agregam valor nutricional à alimentação, além disso, tem acarretado diversos 

efeitos prejudiciais à saúde da população, como reações alérgicas, alterações 

neurocomportamentais e até mesmo o desenvolvimento de neoplasias. Uma 

alternativa para reduzir a ingestão de corantes artificiais é a substituição pelos 

naturais, que são extraídos de frutas e vegetais, os quais conferem coloração e 

agregam valor nutricional. Dentre os inúmeros alimentos industrializados, o 

catchup é um produto comumente consumido por diferentes faixas etárias, mas 

que apresenta em sua formulação corante e conservante sintético, além de sal 

e açúcar em excesso. Diante disso, a proposta do presente trabalho foi 

desenvolver e otimizar a formulação de um catchup artesanal adicionado de 



pigmento natural betalaína (extraído da beterraba) e  biomassa de banana 

verde, o qual é fonte de amido resistente, atuando como uma fibra alimentar. 

Para isso, foram desenvolvidas 10 formulações de catchup com diferentes 

concentrações do corante natural (10%, 20% e 30%) e biomassa de banana 

verde (28,57%, 57,14% e 85,71%), as quais foram analisadas sensorialmente 

pelo teste de aceitação e pelo teste Check All That Apply (CATA). Os 

resultados obtidos demonstraram que o catchup elaborado sem a adição de 

biomassa e corante foi o que obteve maior rejeição, a amostra com a 

concentração de 28,57% de biomassa foi bem aceito independente do teor de 

betalaína, já as concentrações de 57,14% e 87,71% de biomassa foram bem 

aceitas quando apresentaram teor máximo de corante natural utilizado (30%). 

Todas as amostras bem aceitas apresentaram valores hedônicos entre 6 e 7, 

representando “gostei ligeiramente” e “gostei moderadamente”, sendo que os 

atributos sensoriais que contribuíram para aceitação das amostras foram: cor 

avermelhada a arroxeada, brilhante e uniforme, textura consistente e cremosa, 

sabor adocicado e aroma de tomate. Desse modo, é possível elaborar um 

catchup com propriedades funcionais e alto valor nutricional, rico em fibras 

(85,71% biomassa de banana verde), livre de aditivos, sem comprometer as 

características sensoriais do produto, desde que se adicione 30% da 

formulação de corante natural betalaína. 
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A mucosite é uma patologia caracterizada pela inflamação da mucosa do trato 

gastrointestinal em sua totalidade. Pode apresentar-se como leves inflamações 

até ulcerações graves e é decorrente da ação de agentes biológicos e / ou 

compostos químicos citotóxicos, tendo como foco principal os compostos 

químicos usados em tratamentos oncológicos. A presença dessa patologia 

deixa claro o impacto causado na saúde, qualidade de vida e no resultado 

econômico próprio do tratamento. O objetivo deste trabalho é verificar o 

impacto do consumo da dieta livre de proteínas íntegras, com substituição das 

proteínas por aminoácidos (dieta Aa), sobre os perfis inflamatórios de 

camundongos BALB/c induzidos por 5-fluorouracil (5-FU); avaliar a evolução da 

variação de ingestão alimentar, hídrica e ponderal dos animais no período pós-

indução, investigar alterações morfológicas na mucosa do intestino delgado por 

meio de análises histológicas, quantificar a concentração de fosfato no lavado 

intestinal, dosar citocinas pró inflamatórias e verificar expressão de proteínas 

de junção celular. Haverá dois trabalhos experimentais. Para isso, serão 

utilizados camundongos BALB/c fêmeas, com 3 a 4 semanas de idade, obtidos 

e mantidos no Centro de Ciência Animal (CCA) da UFOP, em caixas de 



polipropileno, com 4 a 5 animais por caixa, com controle de luz e temperatura, 

recebendo água e dietas ad libitum. Os animais serão divididos em 4 grupos, 

sendo eles: Controle/ Dieta Aa, Controle/ Dieta Caseína, Mucosite/ Dieta Aa, 

Mucosite/ Dieta Caseína, todos iniciando os procedimentos experimentais após 

o desmame com 3 semanas de idade. O grupo controle receberá a dieta a 

base de caseína (AIN93-M) durante todo o protocolo experimental, o grupo 

tratado, receberá desde o desmame, dieta livre de proteínas íntegras produzida 

pela Rhoster Indústria e Comércio Ltda. A indução da mucosite ocorrerá após 8 

semanas de vida dos animais, através de injeção por via intraperitoneal em 

dose única de 5-FU veiculado em solução PBS a 200mg/kg do peso de cada 

animal dos grupos mucosite. No primeiro experimento, o sacrifício dos animais 

ocorrerá após 3 dias da inoculação da droga e no segundo, após 7 dias. Por 

conseguinte, será realizada exsanguinação através da veia cava inferior; para 

coleta do sangue e laparotomia para retirada do intestino delgado. O íleo será 

dissecado tendo como parâmetro 20% da porção final do órgão até a válvula 

ileocecal, e em seguida, lavado internamente Parte desse segmento será 

separado para análise histológica. O tecido restante será imerso imediatamente 

em nitrogênio líquido e posteriormente armazenado a temperatura de -80ºC 

para subsequentes análises. O sangue será centrifugado e armazenado. Parte 

do material já foi coletado e está armazenado para análise futura. Os 

resultados esperados são de que removendo um componente antigênico da 

dieta (proteínas íntegras) e conseguintemente provocando uma 

imunomodulação, pode-se alcançar o desempenho um papel de grande 

relevância no controle dos sintomas inerentes a inflamação da mucosa 

intestinal provocada pelo tratamento quimioterápico. 
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Introdução: A obesidade representa atualmente um problema de saúde pública, 

e vem estimulando o interesse científico em principal no que diz respeito aos 

mecanismos envolvidos e suas comorbidades, assim, a busca por novas fontes 

de compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que possam 

minimizar complicações metabólicas associadas a essa doença vem sendo 

alvo de muitas pesquisas. A hesperidina é um flavonoide presente em frutas 

cítricas, com potenciais biológicos descritos na literatura, entre eles destaca-se 

sua capacidade antioxidante, anti-hipertensiva e moduladora de genes 

envolvidos no processo inflamatório, podendo ser utilizada como recurso para 

atenuar a inflamação crônica gerada nos quadros de obesidade. No entanto a 



utilização direta de hesperidina se mostra limitada, devido à baixa solubilidade 

em meio aquoso e estabilidade química, neste contexto, as ciclodextrinas têm 

sido amplamente utilizadas para preparação de complexos de inclusão de 

substâncias hidrofóbicas, aumentando sua solubilidade, dissolução, 

biodisponibilidade e estabilidade. 

Objetivo: Formar um complexo de inclusão contendo hesperidina e beta-

ciclodextrina (HSD-BCD), e avaliar o efeito do mesmo sobre a modulação do 

processo inflamatório e sobre parâmetros metabólicos associados à obesidade. 

Metodologia: Será realizada a análise físico-química do complexo HSD-BCD e 

sua capacidade antioxidante será avaliada utilizando distintos métodos in vitro: 

varredura do radical DPPH, ABTS, NO,  FRAP, ß-caroteno-ácido linoleico, 

peroxidação espontânea e induzida. O efeito sobre a diferenciação de 

adipócitos será realizado utilizando linhagem celular 3T3-L1. A avaliação dos 

parâmetros metabólicos e sobre a resposta inflamatória no tecido hepático, 

será realizada no modelo de obesidade induzida por dieta hiperlipídica em 

camundongos C57BL/6.  Para o tratamento estatístico dos dados será utilizada 

a análise de variância (ANOVA), seguida do teste Tukey, usando-se o software 

Prism 7.0 (GraphPad). 

Resultados: Espera-se que o complexo de inclusão HSD-BCD, possa modular 

a inflamação metabólica, o estresse oxidativo, bem como promover redução de 

peso corporal, melhoras no perfil lipídico e demais alterações metabólicas, 

podendo constituir uma alternativa promissora ao controle da obesidade e 

comorbidades associadas. 
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Introdução: Dietas ricas em gorduras saturadas, tais como a dieta ocidental, 

estão relacionadas ao desequilíbrio da microbiota intestinal. Nesse aspecto, 

uma dieta equilibrada desempenha papel fundamental, onde a inserção de 

alimentos fonte de nutrientes, fibras, vitaminas, sais minerais e compostos 

bioativos, estimulam o desenvolvimento de bactérias benéficas, promovendo 

benefícios à saúde. Entre esses alimentos destaca-se o azeite de oliva 

extravirgem, rico em ácidos graxos monoinsaturado e compostos fenólicos 

como hidroxitirosol, tirosol e oleuropeína. Estudos recentes têm atribuído efeito 

positivo do azeite de oliva sobre a microbiota intestinal. Observa-se também 

um crescente interesse no desenvolvimento de azeites aromatizados com a 

premissa de melhorar qualidades sensoriais e tempo de prateleira. Neste 

aspecto destaca-se o Manjericão (Ocimum basilium L.) como planta utilizada 

para a extração de óleos essenciais que podem servir como aromatizantes de 

azeites, com importante efeito antimicrobiano. Além disso, o óleo essencial de 

Ocimum basilium L. desempenha importante papel sobre a microbiota intestinal 

de animais, estimulando o crescimento seletivo de bactérias específicas. 



Objetivo: Avaliar atividade antioxidante in vitro e in vivo e efeito de azeite de 

oliva extra virgem incorporado com óleo essencial de manjericão (Ocimum 

basilium L.) sobre a microbiota intestinal em modelo animal com consumo de 

ração hiperlipídica. 

Metodologia: Serão analisados parâmetros de identidade e qualidade do azeite 

de oliva extra virgem incorporado com óleo essencial de Ocimum basilium L., 

atividade antioxidante in vitro pelos métodos de redução de ABTS e DPPH e 

capacidade redutora do ferro. Será avaliado o perfil de compostos fenólicos e 

terpenos contidos no azeite incorporado por cromatografia gasosa. O efeito 

sobre a microbiota intestinal e atividade antioxidante in vitro serão avaliados em 

ratos wistar alimentados com dieta hiperlipídica durante 4 semanas. Atividade 

antioxidante in vivo será avaliada pelas enzimas antioxidantes (superóxido 

dismutase e glutationa peroxidase) e pela produção de TBARS. Serão 

realizadas contagens de Bifidobacterium spp., lactobacillus spp., 

Enterobacteriaceae e Bacteroides spp. e análise de pH fecal. Os resultados 

serão expressos em média ± desvio padrão, analisados no programa 

computacional GraphPrism 7.0, análise de variância (ANOVA) com teste de 

tukey (p<0,05). 

Resultados: Espera-se que o azeite de oliva extra virgem incorporado com óleo 

essencial de manjericão apresente atividade antioxidante in vitro e in vivo 

superior em comparação ao azeite sem incorporação, estimulando o 

desenvolvimento de bactérias benéficas em animais alimentados com dieta 

hiperlipídica. 
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Introdução: Um organismo saudável apresenta um equilíbrio na microbiota 

intestinal, sendo que em casos de desequilíbrio crônicos e reincidentes, 

conhecidos como disbiose, observa-se um aumento no risco de 

desenvolvimento da obesidade. Logo, a modulação da microbiota intestinal 

vem sendo considerada uma estratégia terapêutica para a obesidade, sendo 

que tanto probióticos quanto antimicrobianos podem atuar nessa modulação. 

Objetivo: Avaliar os efeitos do consumo do probiótico e/ou antimicrobiano 

associado a uma dieta padrão sobre parâmetros relacionados à obesidade e a 

permeabilidade intestinal. Metodologia: O trabalho foi submetido e aprovado 

pelo Comitê de Ética no uso de animais da Universidade Federal de Viçosa. 

Trata-se de um estudo experimental e controlado no qual 40 camundongos 

C57BL/6J serão divididos em 5 grupos experimentais: grupo controle negativo 

(sem obesidade induzida pela dieta), grupo controle positivo (obeso sem 

intervenção), grupo probiótico (obeso com intervenção de probiótico), grupo 



antimicrobiano (obeso com intervenção de antimicrobiano) e grupo probiótico e 

antimicrobiano (obeso com intervenção de probiótico e antimicrobiano). Os 

animais serão alocados em gaiolas coletivas, mantidos sob condições padrão 

controladas e ciclo claro e escuro de 12h. Em um primeiro momento haverá a 

indução da obesidade através do consumo de uma dieta high-fat com 60% de 

gordura e de solução de frutose 10%. Essa etapa durará 12 semanas. Em 

seguida, durante 4 semanas, os animais passarão a receber uma dieta padrão 

e água destilada. Durante todo o experimento os líquidos serão ofertados ad 

libitum e a ração pelo esquema pair-fed.  Parâmetros relacionados a obesidade 

como medidas antropométricas, exames bioquímicos, marcadores de 

deposição de gordura, glicemia, expressão gênica de marcadores e avaliação 

da oxidação lipídica; parâmetros relacionados a microbiota intestinal como sua 

composição, integridade da barreira intestinal, permeabilidade intestinal e 

produção de ácidos graxos de cadeia curta; avaliação do estado inflamatório de 

baixo grau, através da dosagem de citocinas inflamatórias; e indicadores da 

função hepática, como enzimas e expressão gênica de marcadores, serão 

avaliados de modo a identificar como as intervenções influenciarão ou não na 

obesidade. Resultados esperados: Espera-se que o consumo de probióticos e 

antimicrobianos, associado ao consumo de uma dieta padrão, será capaz de 

melhorar os parâmetros relacionados a obesidade, em modelo animal obeso 

induzido pela dieta. Essa melhora será uma consequência da modulação da 

composição da microbiota intestinal, da melhora da barreira intestinal, da 

redução da inflamação crônica de baixo grau e da modulação do metabolismo 

energético do hospedeiro. 
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O efeito do consumo de uma dieta de boa qualidade e teor calórico adequado 

tem sido estudadono intuito de verificar seu efeito protetor ao organismo de 

indivíduos treinados, visando o aumento do desempenho esportivo. Com isso, 

tem sido reforçada a importância da alimentação adequada e balanceada, a fim 

de atender as necessidadescalóricas e protéicas para melhorar o desempenho 

físico e a resposta do organismo ao exercício. O desequilíbrio do estado 

REDOX provocado pelo exercício físico ativa sistemas de defesa antioxidante 

que protegem as células dos efeitos tóxicos dos radicais livres. Esses sistemas 

são divididos em antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos e desempenham 

papéis importantes no retardo ou prevenção da oxidação de biomoléculas 

intracelulares e extracelulares. Assim, o objetivo deste estudo será avaliar o 

efeito do consumo de barra alimentícia salgada desenvolvida com alto 

conteúdo de proteínas e antioxidantes no estresse oxidativo, inflamação e 



desempenho físico em ratos Wistar treinados e não treinados. Será 

desenvolvida uma barra alimentícia com alto conteúdo de proteínas e 

antioxidantes, que na sequência passará por análise sensorial realizada por 

consumidores em potencial.. Os dados do teste sensorial serão submetidos à 

analise de variância (ANOVA) seguida do teste Tukey a 5% de probabilidade e 

à Análise de Componentes Principais, utilizando o procedimento PRINCOMP 

do SAS/STAT versão 9.1. A formulação que obtiver melhor aceitação será 

submetida à Análise de capacidade antioxidante total (CAT), análise da 

atividade de água (Aw) e à análise de composição centesimal. A análise de 

composição centesimal será realizada segundo protocolos propostos pela 

AOAC. Ratos Wistar (n = 8/grupo) treinados e não treinados receberão dietas 

AIN-93M associadas ou não à barra alimentícia durante oito semanas. Serão 

avaliadas medidas antropométricas e de composição corporal, marcadores 

bioquímicos, marcadores de estresse oxidativo, expressão gênica de 

marcadores inflamatórios, histologia do tecido muscular, bem como 

comportamento e permeabilidade intestinal. Os resultados do ensaio biológico 

serão submetidos ao teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e à análise 

de variância ANOVA, seguido pelo teste de Tukey, com significância de 5%. As 

análises estatísticas serão realizadas no software GraphPadPrisma versão 7.0. 

Espera-se que o consumo da barra alimentícia com alto conteúdo de proteínas 

associado ao exercício resistido aumente a força e resistência muscular, 

melhore a resposta à fadiga muscular, diminua marcadores inflamatórios 

(TNFa, IL-6, Nf?B, IL-10) e de estresse oxidativo (malondialdeído, óxido 

nítrico), bem como marcadores antioxidantes (superóxido dismutase, catalase, 

glutationa peroxidase), provocando assim melhor resposta do desportista à 

prática de atividade física regular. 
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A obesidade, definida como o acúmulo de gordura corporal resultante do 

desequilíbrio energético gerado por padrões alimentares que fornecem um 

excesso de nutrientes, culmina em estresse oxidativo e um quadro inflamatório 

subclínico devido à secreção de mediadores como TNF-a, e interleucinas, além 

de outras alterações bioquímicas, como hiperglicemia e hipercolesterolemia. 

Os compostos fenólicos compostos bioativos facilmente encontrados na 



natureza, sendo os flavonoides uma de suas variedades mais estudadas. 

Devido à sua ação antioxidante e antinflamatória, os compostos fenólicos são 

apontados como protetores contra diversas patologias, reduzindo o risco de 

doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Visto isso, o presente 

estudo tem como objetivo avaliar o efeito do consumo de barras proteicas 

enriquecidas com compostos fenólicos presentes em ingredientes funcionais 

sobre o perfil bioquímico e inflamatório de indivíduos obesos. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFLA (nº 

parecer 1.563.498). A avaliação será por meio de ensaio clínico com 

delineamento randomizado, placebo controlado, duplo-cego, cruzado no qual 

serão recrutados 20 indivíduos (18 – 60 anos) com IMC > 30 kg/m², sem 

comorbidades, que deverão ingerir duas unidades ao dia da barra alimentícia 

funcional contendo compostos fenólicos em maior concentração ou duas 

unidades da barra alimentícia controle, sem adição dos ingredientes funcionais. 

Cada intervenção terá duração de 20 dias, precedidas por 14 dias de washout. 

Também serão realizadas avaliações antropométricas (estatura, peso, para o 

cálculo do Índice de Massa Corpórea e de composição corporal pela 

bioimpedância elétrica) no primeiro e último dia de intervenção, além das 

análises bioquímicas de glicose, colesterol total e frações (HDL-c e LDL-c) e 

triacilgliceróis, níveis séricos de IL-6, IL-8 e TNF-a e atividades das enzimas 

antioxidantes superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e 

glutationaperoxidase (GPx). O desenvolvimento do estudo clínico iniciará após 

a caracterização nutricional e sensorial da barra alimentícia a qual se encontra 

em andamento por parte da equipe. Os resultados esperados são a melhora do 

perfil bioquímico dos participantes, além da modulação da expressão de 

biomarcadores inflamatórios e possível melhora na atividade das enzimas 

antioxidantes supracitadas pelo consumo das barras proteicas.  

Projeto financiado pela FAPEMIG. 
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Introdução: A prevalência da obesidade na infância aumentou 

consideravelmente nas últimas décadas. Tanto a amamentação em livre 

demanda quanto o consumo excessivo de carboidratos simples nos estágios 

iniciais do desenvolvimento, afetam as respostas adaptativas que descrevem 

as relações entre as primeiras experiências nutricionais e o aparecimento de 

doenças crônicas na idade adulta, caracterizando um imprinting metabólico.  

Além disso, o imprinting metabólico pode influenciar a composição da 

microbiota intestinal, impactando em respostas sistêmicas futuras, como 

composição corporal, sensibilidade à insulina e regulação central do apetite. 

Entretanto, o efeito protetor do aleitamento materno (modelo de overfeeding 

neonatal; OF) sobre a resistência à insulina (RI) induzida por dieta rica em 

carboidratos simples (HSD) precisa ser elucidado.  

A diversidade da microbiota intestinal possui relação com a origem de 

distúrbios metabólicos, influenciando a adiposidade corporal e indução da 

saciedade. A produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) a partir da 



metabolização de polissacarídeos não digeríveis pela microbiota pode 

promover a ativação de receptores acoplados à proteína G (GPR41 e GPR43) 

no epitélio intestinal, resultando na produção do peptídeo YY (PYY). Ainda, os 

AGCC estimulam a produção dos glucagon-like peptide (GLP). O PYY inibe 

neurônios orexígenos do núcleo arqueado, induzindo saciedade, e a 

estimulação do GLP-1 melhora a resposta glicêmica e insulinêmica. Portanto, o 

objetivo deste trabalho será avaliar o efeito do imprinting metabólico induzido 

por OF sobre o microbioma intestinal e a RI induzida por HSD.  

 

Métodos, Objetivo e Resultados Esperados: O modelo de OF será estabelecido 

pela manipulação do tamanho das ninhadas, conforme previamente publicado. 

Após o nascimento, ratos Wistar serão distribuídos aleatoriamente em 

ninhadas controle (n=8 filhotes/ mãe; NF) e OF (n=4 filhotes/ mãe). Posterior ao 

desmame (21 dias), um animal por grupo (NF e OF) será eutanasiado (n=8), 

para coleta de soro e fezes e realização de metagenômica (rRNA16S e 

PICRUST)  e dosagem de AGCC (cromatografia gasosa). Com estes 

experimentos, responderemos  à seguinte pergunta: o OF altera o microbioma 

dos filhotes? Em seguida, os animais remanescentes serão randomicamente 

divididos em quatro grupos: (i) animais alimentados com dieta padrão (STD), 

ninhada NF (n=6); (ii) animais alimentados com HSD, ninhada NF (n=7); (iii) 

animais alimentados com STD, ninhada OF (n=8); e (iv) animais alimentados 

com HSD, ninhada OF (n=8). O grupo STD será alimentado com ração 

comercial Nuvilab® e o HSD com dieta palatável a base de leite condensado 

por 8 semanas. Posteriormente, os animais serão eutanasiados para remoção 

do soro, tecido intestinal e fezes para a realização das análises bioquímicas 

(glicose, triglicérides, colesterol total e insulina) e glicometabólicas (HOMA-IR e 

QUICKI); expressão gênica por qRT-PCR no tecido intestinal (Pyy, Gpr41, 

Gpr43 e Glp-1); metagenômica e dosagem de AGCC. Com estes experimentos 

esperamos responder às seguintes perguntas: se o OF alterar o microbioma, 

esta alteração perpetua na vida adulta? Ainda, seria possível o OF proteger 

contra a RI decorrente da HSD? Portanto, esperamos verificar o efeito do 

imprinting metabólico induzido pelo OF sobre o microbioma e sua relação com 

os mecanismos moleculares do controle da composição corporal, RI e 

saciedade em ratos jovens. 
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INTRODUÇÃO: A Cirurgia Bariátrica é uma terapia eficaz, uma vez que induz o 

paciente a uma eficiente perda de peso e recentemente emergiu como um 

tratamento potencialmente útil no tratamento das comorbidades associadas a 

obesidade e na remissão de fatores de risco cardiovascular. Todavia, existe 

poucos estudos no âmbito nacional e local que visa investigar a situação 

metabólica e nutricional desses pacientes a longo prazo. OBJETIVO: A 

proposta desse projeto será comparar a remissão do risco cardiovascular no 

prazo de 5 anos, em pacientes diabéticos que realizaram a cirurgia bariátrica 

versus indivíduos diabéticos obesos em tratamento convencional assistidos no 

ambulatório do Hospital Universitário de Sergipe (HU-UFS). METODOLOGIA: 

Trata-se de um estudo do tipo caso-controle e um transversal a ser realizado 

no ambulatório de cirurgia bariátrica, endocrinologia e de nutrição do HU-UFS, 

localizados na cidade de Aracaju, Sergipe. Serão coletados os dados durante o 



período de junho de 2018 à dezembro de 2019 e a coleta ocorrerá em duas 

etapas: na etapa 1 serão avaliados indicadores antropométricos, bioquímicos, 

história clínica, adesão aos aconselhamentos nutricionais, remissão e 

estimativa do risco cardiovascular, realizado por meio de fontes secundárias 

nos tempos de admissão e após o 6(seis) e 12(doze) primeiros meses, depois,  

somente a cada 12 meses até o mês 60º(sexagésimo); na etapa 2, a avaliação 

será presencial e aplicada apenas no 60º(sexagésimo) mês quando os 

indivíduos serão recrutados individualmente e submetidos a anamnese 

relacionada as seguintes variáveis: socioeconômica, adesão aos 

aconselhamentos nutricionais, comportamento alimentar, estilo e qualidade de 

vida. Serão realizados os cálculo de média (X), desvio-padrão (DP), 

frequências absoluta (n) e relativa (%). As análises estatísticas serão 

realizadas utilizando o Statistical Package for the Social Science, SPSS®, 

versão 17.0 para Windows. A presente investigação encontra-se aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe. Serão 

incluídos apenas pacientes que, além de preencherem os critérios de inclusão, 

também compreenderam e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS: Os achados 

serão úteis para compreender os fatores associados na remissão do risco 

cardiovascular, adesão aos aconselhamentos nutricionais e mudanças no estilo 

e qualidade de vida após cirurgia tardia nos pacientes diabéticos que 

realizaram a cirurgia bariátrica no âmbito do Sistema Único de Saúde, no 

estado de Sergipe, com vista a melhorar o planejamento de medidas de Saúde 

Pública para essa população. 
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Introdução: O tabagismo e o padrão alimentar não saudável devem ser 

abordados simultaneamente devido à perigosa associação sinérgica desses 

comportamentos. No geral, o conteúdo de fitoquímicos e a capacidade 

antioxidante da dieta de fumantes tende a ser mais baixo, visto o consumo 

reduzido de fibras e vitaminas. No entanto, são escassos os registros que se 

propuseram a tal investigação. O padrão alimentar de fumantes ainda é pouco 

explorado, sendo que, no Brasil, o padrão alimentar desses indivíduos e a 

relação com os desfechos em saúde permanece desconhecido. Objetivo: Este 

projeto tem como objetivo comparar o índice de fitoquímicos (IP), capacidade 



antioxidante total (CAT) da dieta e padrões alimentares entre fumantes e não 

fumantes, associando com a hipertensão na linha de base do projeto CUME 

(Coorte de Universidades Mineiras).  Métodos: Trata-se de um estudo 

transversal, multicêntrico a ser realizado com egressos de cinco instituições 

federais de ensino superior situadas no estado de Minas Gerais, Brasil. Serão 

utilizados dados do questionário (Q_0) da linha de base referentes aos anos de 

2016 e 2018 dos indivíduos que tenham completado seu preenchimento. Os 

indivíduos selecionados para compor a amostra serão categorizados em dois 

grupos: fumantes e não fumantes, no que se refere à variável fumo; e em 

hipertensos e normotensos, conforme dados autorreferidos de pressão arterial. 

A avaliação dietética será realizada por meio de dados de Questionário de 

Frequência de Consumo Alimentar (QFCA) e o padrão alimentar será definido 

através da Análise de Componentes Principais (ACP). Para a determinação da 

CAT da dieta, será utilizado um banco de dados abrangente com o conteúdo 

total de antioxidantes dos alimentos obtido através do ensaio ferric reducing 

antioxidant power (FRAP). O IP será determinado pelo percentual calórico da 

dieta proveniente de alimentos com alto conteúdo de fitoquímico. Resultados 

esperados: Com este estudo espera-se obter a confirmação da hipótese 

subjacente de que um menor índice de fitoquímicos, menor CAT e padrão 

alimentar menos saudável sejam observados entre os fumantes em 

comparação aos não fumantes e que esse reduzido IP, CAT e padrão alimentar 

menos saudável ainda estejam relacionados ao desfecho clínico de 

hipertensão entre fumantes. A identificação do padrão alimentar pode ser 

especialmente valiosa para o desenvolvimento e avaliação de diretrizes 

alimentares e os fitoquímicos e antioxidantes podem ser um foco de 

intervenção. 
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Introdução: mais de 100 mil pessoas fazem hemodiálise no país atualmente, 

sendo que 70% destes descobriram a doença tardiamente, o que cursou com 

uma taxa de mortalidade de 15%. A hemodiálise elimina do organismo resíduos 

prejudiciais à saúde, como excesso de sal e outros líquidos, controlando a 

pressão arterial e mantendo o equilíbrio do sódio, potássio, ureia e creatinina. 

O objetivo principal da terapia renal substitutiva é reduzir a mortalidade e 

melhorar a qualidade de vida dos pacientes, portanto, o desenvolvimento de 

estudos que analisam a sobrevida de pacientes renais em hemodiálise, visa a 

identificação precoce daqueles em alto risco de óbito e melhora a qualidade de 

vida dos mesmos, além de subsidiar o desenvolvimento do planejamento de 

ações estratégicas e tomada de decisões. Objetivo: avaliar a trajetória da 

doença renal crônica em pacientes em hemodiálise, com ênfase na evolução 

da taxa de filtração glomerular, no desenvolvimento de complicações e na 



análise de sobrevida. Métodos: estudo longitudinal, do tipo coorte retrospectivo 

dinâmico, realizado de 2018 a 2020. A população do estudo são os pacientes 

cadastrados no Serviço de Nefrologia do município de Viçosa, MG, que 

iniciaram a hemodiálise a partir de 2010. Os dados estão sendo coletados dos 

prontuários médicos (dados secundários) e são compostos por dados 

sociodemográficos e socioeconômicos, exames bioquímicos completo 

realizados mensalmente, dados clínicos (tempo de tratamento, hipertensão e 

diabetes mellitus) e antropométricos (peso seco, altura e índice de massa 

corporal). Além disso serão coletados dados sobre alta hospitalar, óbito e 

transplante. A eficiência da hemodiálise será estimada por meio do cálculo do 

Kt/V e a taxa de filtração glomerular pela fórmula CKD-EPI. O critério de 

inclusão é estar cadastrado no Serviço de Nefrologia e realizar ou ter realizado 

o tratamento no local. A análise dos dados terá como base a sobrevida dos 

pacientes, a taxa de mortalidade e quaisquer complicações que ocorreram 

durante este período. Será utilizado o método não paramétrico Estimador de 

Kaplan-Meier, com comparação entre as curvas de sobrevida feita pelo teste 

de long-rank. Para análise da variação das variáveis ao longo do tempo até a 

ocorrência dos eventos de interesse (óbito, transferência ou transplante renal), 

será feira uma regressão linear e anova de medidas repetidas. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres Humanos sob o 

parecer de número 2.459.555. Resultados esperados: pacientes em terapia 

renal substitutiva apresentam alto risco de óbito e requer cuidados 

especializados. Aqueles que possuem algum comprometimento funcional, 

idade avançada e expectativa de vida limitada, exigem uma abordagem ainda 

mais centrada, tanto na prática rotineira quanto durante o tratamento. Com 

isso, os resultados deste projeto permitirão que tracemos o perfil do paciente 

com doença renal crônica em hemodiálise, por meio da analise da evolução da 

taxa de filtração glomerular, do desenvolvimento de complicações e do tempo 

de sobrevida, servindo de subsídio aos profissionais de saúde para a melhoria 

do cuidado a estes pacientes, e, consequentemente, para a tomada de 

decisões. 
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Introdução: A redução da ingestão de sódio pela população é reconhecida 

como uma iniciativa fundamental para o controle da pressão arterial. Há 

diferentes métodos para estimar a ingestão de sódio na dieta, porém, muitas 

vezes o consumo é subestimado devido à subnotificação e dificuldade em 

quantificar a quantidade de sódio em receitas e na alimentação fora do lar. 

Objetivo: Desenvolver e avaliar a viabilidade e validade do Questionário de 

escore de sódio (QES) para uso no atendimento clínico de rotina ambulatorial 

em um hospital universitário de pacientes hipertensos (estágios 1 a 3) 

utilizando o padrão ouro (sódio urinário de 24 horas) como referência. Métodos: 

Estudo realizado em um ambulatório de hipertensão de um hospital de alta 

complexidade em cardiologia, composto por duas fases: desenvolvimento 

(Fase 1) e validação do QES (Fase 2). A fase 1 consiste no desenvolvimento 

prévio da ferramenta QES a partir de três recordatórios alimentares de 24 

horas (dias não consecutivos e incluindo um dia de final de semana), a 

frequência de consumo de alimentos ricos em sódio presentes na Tabela 

Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), o consumo de sódio de adição 



per capita, a frequência e detalhamento de refeições realizadas fora do 

domicílio e/ou em sistema delivery e o sódio urinário de 24 horas, em uma 

amostra de conveniência de 50 pacientes ambulatoriais. A fase 2 visa validar o 

QES em um segundo grupo com pacientes hipertensos sob tratamento. Os 

participantes da Fase 2, em um único dia, irão completar o QES a respeito do 

seu consumo alimentar dos últimos seis meses, realizar a entrega da amostra 

de urina de 24 horas e responder a um recordatório alimentar de 24 horas.  

Haverá recrutamento consecutivo de pacientes, sendo estimado o 

recrutamento de 200 pacientes no período do estudo. Em ambas as fases, os 

critérios de exclusão são: idade menor que 19 anos; não assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido; incapacidade de responder as questões 

propostas no estudo; procedimento de coleta da urina de 24 horas realizado de 

forma inadequada; possuir taxa de filtração glomerular inferior a 45 

mL/min/1,73m². A validade da pontuação do QES será confirmada por 

coeficiente de correlação de Pearson com o sódio urinário de 24 horas e a 

validade de um ponto de corte na pontuação do QES para identificar 

corretamente indivíduos com alto teor contra os de baixo teor de sódio, a partir 

da análise da característica da curva: área sob a curva ROC, a sensibilidade e 

a especificidade. Resultados esperados: 1) A validação do QES com a 

definição do ponto de corte em sua pontuação, com identificação correta de 

indivíduos com consumo de alto teor contra os de baixo teor de sódio. 2) 

Conhecer quais os principais alimentos fontes de sódio consumidos e o seu 

impacto na ingestão total.  3) Conhecer a quantidade de sódio ingerida fora do 

domicílio e o seu impacto na ingestão total. 4) Conhecer a quantidade de sódio 

per capita no domicílio e o seu impacto na ingestão total. 
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Introdução: A gestação de alto risco ou morbidade materna é definida como as 

situações relacionadas a mãe ou ao feto, e que podem convergir para uma 

evolução desfavorável, conferindo riscos à saúde mãe-filho. A morbidade 

materna, impacta diretamente nos resultados neonatais. O estado 

socioeconômico e demográfico, a história clínica materna da gestante, e os 

fatores gestacionais da gravidez atual e de assistência de saúde afetam o peso 

do recém-nascido (RN). O peso ao nascer (PN) é um forte fator preditivo da 

morbimortalidade perinatal, serve como indicador das condições gestacionais, 

influencia no prognóstico clínico do RN, e ainda, é uma ferramenta promissora 

para o monitoramento da qualidade de atenção aos RN. Neste sentido, a 

identificação precoce das situações de risco que repercutem nos resultados 

neonatais, proporciona uma avaliação das tendências de assistência em 

saúde, além de, conhecimentos para oferecer procedimentos terapêuticos 

adequados para resultados perinatais satisfatórios. Visto isso, hipotetizamos 

que os desfechos neonatais sofrem repercussão das condições de risco 

experimentadas pela mãe. Dessa forma, o presente trabalho objetiva 

correlacionar as condições de vida, o histórico gineco-obstétrico e as 



características da gestação atual com o peso ao nascer dos filhos de gestantes 

de alto risco do município de Vitória – ES. Metodologia: Trata-se de um estudo 

transversal analítico que consiste na avaliação dos dados de 135 gestantes de 

alto risco atendidas em ambulatório de gestação de alto risco e na maternidade 

do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (HUCAM) do Município de 

Vitória-ES, captados entre abril de 2016 a julho de 2017. Foram incluídas: 

gestantes adolescentes e adultas atendidas no pré-natal de alto risco do 

HUCAM e que aceitaram participar. Foram excluídas: as que apresentavam 

gestação gemelar, em precaução de contato, trabalho de parto ou que 

apresentavam algum comprometimento neurológico que impossibilitava a 

coleta de dados. Também, não participaram da pesquisa menores de 18 anos 

que estavam desacompanhadas do seu responsável para a autorização da 

participação da mesma. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo/Centro de Ciências da 

Saúde sob o número de CAAE 45328215.4.0000.5060. Foram coletados dados 

relativos à mãe: dados pessoais, antropométricos, clínicos, gineco-obstétricos, 

socioeconômicos, história reprodutiva anterior, histórico de doenças, 

intercorrências gestacionais e consumo alimentar (variáveis de exposição) e 

dados relativos à criança: sexo do recém-nascido, idade gestacional ao nascer, 

tipo de parto e peso ao nascer (variável desfecho). Em análise, as variáveis 

serão alocadas em modelo hierarquizado de exposição ao desfecho composto 

por três níveis. Os dados serão expostos em odds ratio brutas e ajustadas com 

os respectivos intervalos de confiança de 95%, o nível de significância será de 

p<0,05. Será realizado análise de regressão logística hierarquizada com uso do 

software Statistical Package for the Social Sciences 21.0. Resultados 

esperados: Espera-se significância estatística nos resultados de PN e peso 

para idade gestacional nos filhos das gestantes de alto risco, visto que, os 

desfechos encontrados serão de grande importância para o estabelecimento de 

políticas públicas de saúde e linhas de cuidados voltadas a este grupo 

populacional no Município de Vitória- ES. 
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Introdução 

A doença arterial coronária (DAC) é caracterizada pela formação de placas de 

aterosclerose. Estudos mostram efeitos benéficos da restrição calórica sobre o 

sistema cardiovascular, assim como na redução da inflamação e do estresse 

oxidativo. A estatina é usada na prevenção primária e secundária das DCV por 

agir reduzindo os níveis séricos do LDL-colesterol. É pouco conhecido o 



benefício adicional da associação da estatina e restrição calórica. . Evidências 

epidemiológicas mostram associação entre HDL e DAC, portanto torna-se 

necessário avaliar os aspectos funcionais antiaterogênicos da HDL, como sua 

atividade antioxidante, antiinflamatória, antiagregante plaquetária e o transporte 

reverso do colesterol. As sirtuínas (SIRT) e o receptor do produto final de 

glicação avançada (RAGE) são importantes reguladores de uma variedade de 

processos celulares e fisiológicos. As sirtuínas estão relacionadas à 

longevidade e atividade antiaterogênica e o RAGE favorece o processo 

aterogênico pela ativação das vias de sinalização inflamatórias. Foram 

identificadas sete isoformas de sirtuinas (SIRT 1-7) em mamíferos, distribuídas 

em três compartimentos celular. SIRT 1, 2, 6, 7 encontram-se no núcleo; as 

isoformas SIRT 1 e SIRT 2 são também reconhecidas no citoplasma e as SIRT 

3, 4 e 5 estão localizadas na mitocôndria .Por diferentes vias, a SIRT1 protege 

contras os processos que levam à doença cardiovascular .O RAGE pode 

passar por uma variedade de processos de splicing do seu mRNA, produzindo 

isoformas como o RAGE solúvel (sRAGE) que atua diminuindo a sinalização 

RAGE de membrana, e, consequentemente, inibindo as vias pró- inflamatórias 

intracelulares. 

Objetivo: Investigar o efeito da restrição calórica e das estatinas na interação 

entre o processo de transferência de lípides para a HDL e as concentrações 

séricas da sirtuína 1 e do sRAGE em mulheres DAC precoce.  

Metodologia: 80 mulheres com DAC precoce serão randomizadas a 2 meses 

de restrição calórica de 30% do total da ingestão da dieta habitual, e/ou 

atorvastatina 40mg/d; 20 mulheres controle. O estado nutricional será avaliado 

pelas medidas antropométricas. Avaliação da transferência de lípides será 

realizada por ensaio in vitro desenvolvido no laboratório de metabolismo de 

lípides, onde se usa uma nanoemulsão como doadora de lípides para a HDL. A 

fração HDL das participantes será caracterizada quanto ao tamanho, 

composição lipídica, e atividade antioxidante. A atividade e concentração 

plasmática da CETP e da PLTP serão determinadas por kits comerciais.  A 

análise dos níveis séricos da proteína C-reativa ultra-sensível, Sirt1 e sRage 

serão realizadas pelo uso de Kits específicos. 

Resultados esperados 

A expectativa é que a restrição calórica seja efetiva nos sistemas de Sirt 1, 

Rage solúvel e promova aumento de transferência de lípides para HDL, 



permitindo uma nova abordagem de tratamento clínico em mulheres com DAC 

precoce. 
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Introdução. A promoção de dietas saudáveis ou alimentos funcionais continua 

sendo um dos principais focos para a prevenção de doenças crônicas não 

transmissíveis. Estudos recentes sugeriram que o consumo de nuts pode 

modular o metabolismo energético favorecendo o controle do peso corporal. 

Contudo, ainda são escassos na literatura científica ensaios clínicos 

randomizados controlados que tenham avaliado o efeito do consumo de nuts 

sobre o metabolismo energético. Além disso, pouco se sabe sobre como 

resposta termogênica frente ao consumo de nuts pode ser influenciada por 

fatores como composição corporal e risco cardiometabólico. Objetivo. Avaliar o 

efeito do consumo agudo de uma bebida contendo castanha de caju e 

castanha-do-Brasil sobre o metabolismo energético. Como objetivo secundário, 

será avaliado se o impacto do consumo da bebida à base de castanha sobre o 



metabolismo energético é influenciado pela composição corporal e pelo risco 

cardiometabólico. Metodologia. A presente proposta refere-se à avaliação dos 

dados de baseline do Estudo Castanhas Brasileiras. Brevemente, trata-se de 

um estudo clínico agudo randomizado controlado com 52 mulheres entre 20 e 

55 anos de idade e risco cardiometabólico distribuídas aleatoriamente em dois 

grupos: Controle (CT, n=26; bebida controle); Mix de castanhas (MC, n=26; 

bebida teste: 15g de castanha-do-Brasil + 30g de castanha de caju). Após um 

jejum noturno de 10- 12 horas, as participantes deverão comparecer ao 

Laboratório de Metabolismo Energético e Composição corporal. Nessa ocasião, 

serão submetidas à coleta de sangue e avaliação antropométrica e da 

composição corporal, além de coleta de urina em jejum e pós-prandial. Em 

seguida, as participantes consumirão uma bebida teste ou controle (15 min), de 

acordo com o grupo de alocação. O metabolismo energético de repouso será 

avaliado por meio da calorimetria indireta no estado de jejum e em outros 4 

momentos pós-prandiais (1, 2, 3 e 4 horas após a ingestão da bebida). As 

amostras de sangue serão utilizadas para dosagem de marcadores de risco 

cardiometabólico (CT, LDL-c, HDL-c, TGL, glicose de jejum, insulina de jejum, 

índice HOMA e índice TyG). Além da taxa metabólica de repouso também 

serão determinos a termogênese induzida pela dieta (TID) e taxa de oxidação 

de substratos energéticos. As análises estatísticas serão realizadas no 

software SPSS versão 23.0, considerando-se um nível de significância de a= 

5%. A normalidade das variáveis será avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk’s. As 

comparações entre grupos serão realizadas pelo teste t ou correspondente não 

paramétrico. Mudanças ao longo do tempo serão avaliadas por meio de 

ANOVA dois fatores. Os dados serão expressos em média ± erro padrão da 

média.  Resultados esperados. Espera-se que o consumo da bebida teste 

contendo castanhas promova aumento na TID e taxa de oxidação de 

substratos energéticos, refletindo no aumento do gasto energético. Além disso, 

pretendemos avaliar se o potencial efeito do consumo da bebida à base de 

castanha é influenciado pela composição corporal e presença e risco 

cardiometabólico. 
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Introdução 

A mucosite é uma doença que acomete cerca de 80% dos pacientes 

oncológicos em tratamento com radiação e/ou drogas antineoplásicas. Esta 

condição cursa com infamação da mucosa intestinal podendo ocorrer também 

lesões de tecidos com formação de exsudatos principalmente na cavidade oral. 

Estas alterações levam a dores, diarreia, odinofagia, comprometendo a 

qualidade de vida e o estado nutricional dos pacientes. Neste estágio é 

possível ter a suspensão temporária do tratamento e o uso de suporte 

nutricional, incluindo probióticos como estratégia de prevenção. Probióticos são 

micro-organismos vivos que ingeridos em quantidades adequadas conferem 

benefícios ao hospedeiro como: equilíbrio da microbiota intestinal, proteção 

contra patógenos, tratamento de diarreia, síntese celular, produção de muco 

para a barreira intestinal e integridade epitelial. Prebióticos são, em geral, 



carboidratos não digeríveis ao intestino dos humanos, mas fermentados pela 

microbiota residente para produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) e 

utilizados como fonte de energia aos enterócitos, síntese celular, modulação da 

microbiota intestinal e resposta imune, etc. A simbiose é a relação mútua 

estabelecida entre hospedeiro e micro-organismo que irá favorecer na 

manutenção da microbiota bem como utilização dos componentes dos AGCC 

pra integridade epitelial e resposta imune. 

Objetivo 

 Avaliar o efeito do simbiótico na incidência e gravidade de mucosite 

assim como seu efeito na microbiota intestinal e na resposta imune em 

pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia. 

Metodologia 

 Trata-se de ensaio clínico placebo controlado paralelo, duplo cego e 

unicentrico que ocorrerá no Setor de Transplantes do HC/UFMG. Serão 2 

grupos (placebo e intervenção) na alocação sempre de 1:1 com quantidades 

idênticas entre si. O cálculo amostral foi realizado utilizando 5% de nível de 

significância, 80% de poder de teste, objetivando redução de 23% na incidência 

de mucosite, com uma amostra final de 46 pacientes considerando 20% de 

perdas no estudo. Inclusão: pacientes oncológicos, =14 anos, ambos sexos, 

que irão iniciar o tratamento e que aceitem participar. Exclusão: abaixo da 

idade, inflamação intestinal, estão e/ou fizeram uso de probiótico recentemente. 

O grupo controle receberá, via oral, 2x/dia, maltodextrina na mesma proporção 

que o intervenção que receberá Simbioflora® (preparação comercial contendo 

5.5 g de fruto-oligossacarideo (FOS) mais 04 espécies de probiótico, 

Lactobacillus paracasei LPC-31; Lactobacillus rhamnosus HN001; Lactobacillus 

acidophilus NCFM e Bifidobacterium lactis HN019). Dados de internação, 

evolução médica, exames bioquímicos e tipo de quimioterápico utilizado serão 

coletados do prontuário. O estado nutricional será avaliado no primeiro dia do 

estudo e na alta por meio de Avaliação Global Subjetiva e avaliação 

antropométrica (peso, circunferência do braço e dobra cutânea triciptal). O 

acompanhamento nutricional será diário durante a intervenção pelo 

recordatório de 24h. A mucosite será avaliada de acordo com os parâmetros 

clínicos e a gravidade será classificada de acordo com a WHO. As fezes serão 

coletadas no 1°, 10° e no dia da alta para avaliação da microbiota e AGCC. O 

sangue coletado será usado para avaliar o perfil imunológico. 

Resultados esperados 



 Espera-se que reduza a incidência/gravidade da mucosite, assim como 

nos sintomas mais comuns como diarreia e dores abdominais, bem como o 

tempo de internação hospitalar. 
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INTRODUÇÃO: A obesidade é um dos preditores da morbimortaliadade para 

as doenças cardiovasculares. As medidas antropométricas são métodos 

eficazes para detectar fatores de risco para a obesidade e doenças 

cardiometabólicas, auxilia no diagnóstico precoce e o controle dos fatores de 

risco cardiovascular. A circunferência do pulso, é uma ferramenta de fácil 

aplicabilidade e baixo custo sem ser severamente confundida pela variação da 

gordura corporal, Porém a ausência de pontos de corte disponíveis para 

circunferência do pulso, limita o uso desse índice antropométrico para 

configurações clínicas. OBJETIVO: A proposta deste projeto será determinar os 

pontos de corte da circunferência do punho que identificam os níveis de 

excesso de peso e predizem o risco cardiometabólico em adultos. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo do tipo transversal, será realizado no 

ambulatório de nutrição do Hospital Universitário de Sergipe - UFS - EBSERH, 

localizado na cidade de Aracaju/SE. Serão coletados os dados durante junho 

de 2019 a outubro de 2019, serão avaliados indivíduos adultos, de ambos os 

gêneros com idade entre 20 e 59 anos. A amostra será selecionada por 



conveniência, sendo constituída por portadores de doenças crônicas não 

transmissíveis atendidos no ambulatório do Hospital Universitário de Sergipe, 

os mesmos serão submetidos a anamnese relacionada as seguintes variáveis: 

dados antropométricos, dados socioeconômicos, avaliação do risco 

cardiovascular, estilo e qualidade de vida, sendo o cálculo amostral de 1076 

indivíduos. Os dados serão analisados através do programa R Core Team 

2016. Para a análise descritiva serão calculadas as médias, desvios-padrão, 

medianas relativos à idade, variáveis antropométricas, bioquímicas e pressão 

arterial. Os dados de classificação do estado nutricional, gênero e classificação 

do risco cardiometabólico de acordo com o escore de risco global serão 

apresentados por meio de frequências. Será utilizado o teste de Mann-Whitney 

para comparar as medianas referentes às variáveis antropométricas, 

bioquímicas e pressão arterial entre os grupos de adultos divididos por gênero, 

faixa etária e o teste do Qui-quadrado de Pearson para comparação dos dados 

referentes a classificação do estado nutricional e do risco cardiometabólico de 

acordo com o escore de risco global. A presente investigação foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe parecer nº 

2.928.543. Serão incluídos apenas pacientes que, além de preencherem os 

critérios de inclusão, também compreenderam e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. RESULTADOS E IMPACTOS 

ESPERADOS: Os achados deste estudo serão úteis para a aplicabilidade na 

prática clínica, para o diagnostico precoce de risco cardiometabolico com baixo 

custo e fácil mensuração, visando minimizar custos e sistematizar 

investimentos direcionados ao tratamento das doenças cardiovasculares, com 

vista a melhorar o planejamento de medidas de Saúde Pública para a 

população. 
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A adolescência é um período da vida que se caracteriza por transformações 

físicas, psíquicas e sociais. A crescente prevalência de alterações metabólicas, 

como dislipidemias, hipertensão e diabetes tipo 2 entre adolescentes e seus 

impactos na vida adulta, bem como o aumento do custo em saúde com 

tratamentos precoces decorrentes das doenças e agravos não transmissíveis 

associados ao sobrepeso e à obesidade, ressaltam a importância da 

identificação de marcadores simples que possam ser utilizados, em ambientes 

de saúde, na triagem da Síndrome Metabólica (SM). No entanto, o diagnóstico 

de SM em adolescentes permanece um tema controverso, uma vez que não 

existem pontos de corte consensuais para a avaliação da obesidade central 



(um dos parâmetros de diagnóstico). Neste sentido, o presente estudo tem 

como objetivo definir pontos de corte para o Perímetro da Cintura (PC), 

Relação Cintura Estatura (RCE) e Índice de Conicidade (IC) para o diagnóstico 

de SM em adolescentes, por sexo, idade e faixa de maturação sexual segundo 

Tanner. Trata-se de um estudo transversal observacional que será realizado 

através de um banco de dados construído a partir de um estudo maior de base 

populacional, com adolescentes (n=523) entre 11 e 15 anos de idade, de 

escolas públicas e particulares do município de Alegre (Espirito Santo).  Os 

dados coletados dos indivíduos participantes foram: antropométricos, 

bioquímicos, clínicos, socioeconômicos e demográficos. Para a caracterização 

da amostra os indivíduos serão categorizados quanto às fases de maturação 

sexual (pré-púbere, púbere e pós-puberdade), e os dados serão descritos 

como frequência absoluta e relativa para as variáveis categóricas; e média, 

mediana e desvio-padrão para as variáveis contínuas. Para determinar os 

pontos de corte serão construídas curvas Receiver Operating Characteristic 

(ROC) para avaliação da sensibilidade e especificidade dos indicadores, em 

relação à categorização dos componentes da SM. Os valores preditivo positivo, 

negativo e Odds Ratio para cada indicador antropométrico também serão 

determinados em relação aos componentes da síndrome em comparação a 

pontos de corte descritos na literatura. Variáveis categóricas de interesse 

(sexo, cor, entre outras) serão associadas à SM por meio do teste de qui-

quadrado. A análise de regressão logística será realizada para ajustar os 

resultados obtidos por variáveis de confusão (cor, sexo, idade da menarca para 

o sexo feminino, entre outras).  Espera-se determinar pontos de corte por sexo, 

faixa etária ou fase da maturação sexual, com melhor capacidade preditiva 

para que possam ser usados por profissionais da saúde na atenção básica no 

acompanhamento dos adolescentes e identificação precoce da SM. 
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A Terapia Nutricional Enteral Domiciliar (TNED) é a assistência nutricional que 

tem como principal objetivo a recuperação e a manutenção do estado 

nutricional do paciente, além de promover melhor qualidade de vida ao mesmo. 

É indicada a todos aqueles que não conseguem suprir suas necessidades 

nutricionais exclusivamente por meio da ingestão oral de alimentos, porém não 

necessitam de hospitalização (SOCIEDADE BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO 

PARENTERAL E ENTERAL, 2012). Para isso, são observados fatores como a 

possibilidade de continuidade do tratamento, a tolerância da dieta, o ambiente 

domiciliar e a capacidade intelectual do cuidador e/ou familiar responsável pelo 

paciente. A TNED oferece benefícios à família, além de reduzir os custos 

relativos ao atendimento do paciente nos serviços de saúde. Para avaliar a 

qualidade de vida de pacientes em TNED e verificar se a mesma promove boa 



qualidade de vida aos pacientes são necessários, questionários específicos 

padronizados. Porém, não há questionário específico para avaliar a qualidade 

de vida dos pacientes que utilizam TNED na língua portuguesa, que possibilite 

a padronização dos resultados e a comparação dos dados de diferentes 

regiões. Neste sentido, este projeto tem como objetivo realizar a tradução e 

validação para língua portuguesa de um questionário de avaliação da 

qualidade de vida: NutriQol®, específico para pacientes em TNED. A pesquisa 

será realizada em duas etapas, na primeira será realizada a tradução, 

retrotradução, comparação das versões finais (traduzida e retrotraduzida) e 

formatação final. Posteriormente, será realizado um teste piloto com cinco 

professores do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Lavras, 

a fim de avaliar a compreensão do mesmo. Por fim, serão escolhidos 

aleatoriamente 30 pacientes em TNED lúcidos e orientados em tempo e 

espaço (LOTE), aos quais será aplicado o questionário em dois momentos 

distintos em um intervalo de uma semana (teste-reteste), para avaliar se o 

mesmo é passível de entendimento. Ademais, o questionário será aplicado aos 

pacientes vinculados ao projeto "Acompanhamento Nutricional de Pacientes 

com terapia Nutricional Domiciliar" que já foi submetido e aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (COEP) da Universidade Federal 

de Lavras (UFLA) (parecer nº 1.605.654). Serão realizadas análises 

estatísticas utilizando o software Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versão 20.0 (BM CORP., 2011), onde será feito teste de Kolmogorov-

Smirnov para verificação da normalidade. A consistência do questionário será 

calculada por meio do coeficiente alfa de Cronbach. Para verificar a 

reprodutibilidade e a estabilidade do questionário, será utilizado o coeficiente 

de correlação interclasse e erro padrão da medida. A correlação linear de 

Pearson será utilizada para verificar a validade de constructo. Realizada a 

tradução, retrotradução  comparação das versões e a formatação final, espera-

se que a validação do questionário para a língua portuguesa possa contribuir 

na avaliação da qualidade de vida dos pacientes em TNED em âmbito 

nacional, bem como conhecer melhor a realidade dos mesmos, auxiliar na 

criação de estratégias que possam beneficiar a qualidade de vida destes 

indivíduos, além de possibilitar comparações dos dados. 
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Ao longo da história da humanidade, a amamentação-desmame vem se 

mostrando como um processo sócio-histórico construído, desconstruído e 

reconstruído, sob influências múltiplas. Em meados da década de 90, o 

Ministério da Saúde brasileiro, ao elencar fatores condicionantes do desmame 

precoce, enfatizou a forte cultura da mamadeira, associada à propaganda 

indiscriminada de “substitutos” do leite materno; mitos e crenças a respeito da 

amamentação; falta de informações corretas nos serviços de saúde e rotinas 

hospitalares incompatíveis com o início e a duração do aleitamento materno. 

Embora estudos tenham constatado que a prática da amamentação vinha 

progredindo no país nas últimas décadas, análise recente de alguns 

indicadores demonstrou interrupção da tendência ascendente, a qual pode ser 

considerada um sinal de alerta. Assim, fatores que influenciam a 

amamentação-desmame, bem como efeitos tardios do desmame precoce, 

permanece como temática de grande relevância na realidade sanitária 

brasileira. Pretende-se empreender um estudo epidemiológico descritivo de 

natureza retrospectiva com sujeitos adolescentes e suas mães, no município 

de Alfenas, sul de Minas Gerais. Comporão o universo da pesquisa 

adolescentes matriculados no Ensino Fundamental II, das redes pública e 



privada, compreendendo o grupo etário entre 11 e 15 anos, de ambos os 

sexos. Os/as adolescentes participarão de oficinas educativas sobre a temática 

da amamentação (no âmbito de projeto de extensão atuante no município há 

dez anos, fundamentando-se na premissa do Protagonismo Juvenil: o GuisAdo 

– Grupo Universitário Interdisciplinar e Itinerante pela promoção da Segurança 

Alimentar e Nutricional em parceria com Adolescentes). Enfatizando-se seu 

papel ativo enquanto parceiros (e não apenas “objetos de pesquisa”), serão 

convidados a participar do estudo e aqueles que aceitarem levarão para casa 

questionário a ser respondido por suas mães e posteriormente devolvido à 

escola (juntamente com Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado 

por elas.). Tal questionário (desenvolvido a partir de estudo qualitativo a ser 

realizado previamente, baseado em grupos focais com mães integrantes de um 

programa materno-infantil municipal) abrangerá informações relativas à sua 

amamentação-desmame (e, caso pertinente, também de seus irmãos) e será 

composto apenas por questões objetivas (além das questões identificatórias). 

As informações coletadas serão analisadas – por meio de estatística descritiva 

– sendo que tais variáveis serão também estudadas em modelos de análise 

incluindo variáveis relativas às condições nutricionais atuais desses 

adolescentes. Esse perfil atual será obtido de cadastros já existentes nas 

escolas e/ou a partir de avaliações realizadas em espaços/momentos 

disponibilizados por elas. Espera-se, a partir dessa análise, descrever o 

comportamento do indicador tempo de aleitamento materno desses 

adolescentes - comparando-o com a situação verificada nacionalmente - bem 

como demonstrar associações entre ele e variáveis relacionadas ao estado 

nutricional atual. A partir do que for reportado pelas mães no questionário, 

espera-se também delinear um panorama, de base populacional, sobre “o que 

nutrizes ouvem/já ouviram de profissionais de saúde acerca da duração do 

aleitamento materno e/ou do processo de desmame”, o qual possa subsidiar a 

realização de estudos analíticos posteriores. Por fim, espera-se obter 

resultados que subsidiem também a proposição de estratégias inovadoras em 

políticas públicas de promoção, apoio e proteção à amamentação. 
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Introdução - O direito humano à alimentação adequada (DHAA) deve ser 

garantido pelo Estado a todo o indivíduo e/ou grupo, com destaque às crianças 

(UNITED NATIONS, 1948). No contexto da escola cabe ao Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE) a oferta de uma alimentação saudável, que 

deve contemplar o resgate e estímulo das significações culturais diversas, ser 

sensorialmente satisfatória, variedade e diversidade e atender as necessidades 

nutricionais com harmonia entre quantidade e qualidade (BRASIL, 2005; 2013). 

Já o Programa Saúde na Escola (PSE) destaca-se por oportunizar a 

comunidade escolar a integração de ações de saúde e educação para 

contrapor as barreiras do desenvolvimento de seus atores principais, que são 

as crianças, adolescentes e jovens (BRASIL, 2011; 2013; 2017). No cenário da 

alimentação saudável o PSE se constitui como peça chave para que a 

abrangência do tema seja considerada em sua totalidade. 

 



Objetivo - Analisar a cadeia produtiva da alimentação escolar, numa sondagem 

sobre sua saudabilidade, no contexto das escolas públicas do Distrito Federal 

aderidas ao PSE. 

 

Métodos - Pesquisa de caráter transversal, exploratório, observacional e 

descritivo. São variáveis de análise do estudo: i) qualidade nutricional da 

alimentação escolar, do ponto de vista quantitativo e qualitativo; ii) presença de 

alimentos regionais; iii) aceitação sensorial; iv) impactos ambientais 

relacionados com o fornecimento da alimentação escolar; v) classificação do 

nível de adequação as Boas Praticas de Higiene; vi) segurança sanitária dos 

alimentos servidos; vii) qualidade higiênico sanitária da água e solo; viii) 

prevalência e fatores associados ao desenvolvimento de infecções parasitárias 

nos escolares; ix) possibilidade de descontaminação e purificação da água 

usada na lavagem de hortaliças para o seu reuso nas propriedades rurais. 

Para avaliação da qualidade da alimentação escolar, na perspectiva da 

alimentação saudável, será utilizado o Índice de Qualidade de Cardápios 

Escolares (IQCE) (CHAGAS, 2011). Este instrumento é composto por cinco 

itens, sendo avaliados: oferta de frutas e hortaliças; carboidratos; gordura total; 

gordura saturada; e variedade, incluindo quesitos relativos à diversidade de 

alimentos e participação dos grupos alimentares. Cada item do IQCE recebe 

uma pontuação proporcional de 0 a 20 pontos (variável quantitativa contínua). 

A pontuação final soma 100 pontos, sendo os cardápios classificados como: 

inadequado, para IQCE = 50 pontos; precisa de melhorias, entre 50 e 80 

pontos; e adequado, = 80 pontos.  

A amostra da pesquisa é formada por 20 escolas, totalizando 600 estudantes 

do ensino fundamental (faixa etária de 7 a 14 anos). Esta pesquisa é financiada 

pela Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), Edital nº 

03/2018 Demanda Espontânea. 

 

Resultados esperados - Esta pesquisa é caracterizada como pioneira dada à 

análise quanto ao impacto ambiental gerado pela alimentação escolar. Nesse 

sentido, espera-se que resultados possam nortear os órgãos competentes na 

elaboração de ações que auxiliem os atores envolvidos na garantia da 

segurança alimentar e nutricional. 



Quanto à avaliação da qualidade da alimentação escolar, do ponto de vista 

quantitativo e qualitativo, almeja-se a validação do IQCE como uma ferramenta 

de avaliação da qualidade global dos cardápios, abarcando a natureza 

multidimensional da alimentação saudável e adequada no escopo da 

alimentação escolar. 
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Introdução: A obesidade infantil é um problema de saúde pública mundial e o 

excesso de peso na infância está associado ao risco de doenças 

cardiovasculares na vida adulta. Estudos acerca do ambiente alimentar 

revelam que crianças que residem ou frequentam escolas próximas a 

estabelecimentos de venda de alimentos não saudáveis apresentam maiores 

valores de Índice de Massa Corporal, entretanto, ainda não foi investigada a 

influência do ambiente sobre os fatores de risco cardiometabólico na infância. 



Objetivo: Avaliar o ambiente alimentar no entorno das escolas e residências, e 

sua relação com o risco cardiometabólico em crianças. Métodos: Este estudo 

faz parte de dois projetos maiores, sendo o primeiro um estudo transversal 

realizado com crianças de 8 e 9 anos matriculadas em todas as escolas 

públicas e privadas da área urbana do município de Viçosa – MG. Nesse 

estudo foram obtidas as informações individuais, tais como variáveis 

socioeconômicas, de estilo de vida e histórico familiar de doenças crônicas por 

meio de questionário semi-estruturado. O consumo alimentar foi avaliado por 

meio de recordatório 24 horas. Foram aferidos peso, estatura, perímetro da 

cintura e pressão arterial. A composição corporal foi avaliada pela técnica de 

absortometria de raios-x de dupla energia (Energy X-ray Absorptiometry - 

DXA). A coleta de sangue foi realizada após 12 horas de jejum para análise 

das concentrações de glicose, insulina, colesterol total e frações e 

triglicerídeos. O segundo estudo possui um delineamento ecológico, com 

informações de todas as escolas urbanas públicas e privadas, 

estabelecimentos de venda de alimentos e renda da vizinhança da área urbana 

de Viçosa – MG. Os estabelecimentos de venda de alimentos foram agrupados 

em relação aos produtos que são comercializados, ao grau de processamento 

destes e à associação entre o tipo de estabelecimento e o consumo alimentar: 

saudáveis, não saudáveis, mistos e supermercados. As coordenadas 

geográficas (latitude e longitude) das escolas, das residências e dos 

estabelecimentos de venda de alimentos foram obtidas a partir dos endereços 

dos mesmos por meio do serviço online de pesquisa Google Maps. Tomando 

como ponto central cada escola e residência, foram construídos buffers 

circulares de 400 e 800 metros. Será construído um escore de risco 

cardiometabólico específico para a amostra por meio da Análise Fatorial por 

Componentes Principais. Para verificar a associação das características do 

ambiente alimentar do entorno escolar e residencial, com o escore de risco 

cardiometabólico, serão utilizados modelos de regressão logística binária pelo 

modelo de equações de estimativa generalizadas, que considera o efeito 

agregado dos indivíduos. O nível de significância adotado em todas as análises 

será de 5%. Os dois projetos foram aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa (números 

dos pareceres: 663.171/2014 e 1.821.618/2016). Resultados esperados: Nas 

áreas com maior densidade de estabelecimentos de venda de alimentos não 

saudáveis, a prevalência de excesso de peso e gordura corporal, hipertensão 

arterial, dislipidemias e resistência à insulina nas crianças é maior, contribuindo 

para um escore de risco cardiometabólico elevado. 
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Introdução: A obesidade infantil é um problema de saúde pública global 

emergente, sendo que o excesso de tecido adiposo pode resultar em maiores 

concentrações de adipocinas pró-inflamatórias (leptina, retinol-binding protein 4 

– RBP-4 e quemerina) e menores concentrações de adipocinas anti-

inflamatórias (adiponectina). Por também ser influenciada por fatores 

ambientais, pesquisadores têm relacionado a obesidade infantil ao ambiente 

alimentar, principalmente no entorno das escolas e residências.  



Objetivo: Avaliar o ambiente alimentar no entorno das escolas e residências, e 

sua relação com a adiposidade corporal total e central, e as concentrações de 

adipocinas em crianças.  

Métodos: Este estudo faz parte de dois projetos maiores, sendo que o primeiro 

trata-se de um estudo transversal realizado com crianças de 8 e 9 anos 

matriculadas em todas as escolas públicas e privadas da área urbana do 

município de Viçosa – MG. Nesse estudo foram obtidas as informações 

individuais, tais como variáveis socioeconômicas, de estilo de vida e histórico 

familiar de doenças crônicas, consumo alimentar, medidas de adiposidade 

corporal total (índice de massa corporal – IMC e percentual de gordura 

corporal) e central (perímetros da cintura e do pescoço, relação cintura-estatura 

– RCE, índice de conicidade e percentuais de gordura androide, ginoide e 

troncal) e dados bioquímicos (leptina, adiponectina, RBP-4 e quemerina). O 

segundo estudo possui um delineamento ecológico, realizado com informações 

de todas as escolas urbanas públicas e privadas, estabelecimentos de venda 

de alimentos e renda da vizinhança da área urbana de Viçosa – MG. Os 

estabelecimentos de venda de alimentos foram agrupados em relação aos 

produtos que são comercializados, ao grau de processamento destes e à 

associação entre o tipo de estabelecimento e o consumo alimentar: saudáveis, 

não saudáveis, mistos e supermercados. As coordenadas geográficas (latitude 

e longitude) das escolas, das residências e dos estabelecimentos de venda de 

alimentos foram obtidas a partir dos endereços dos mesmos por meio do uso 

do serviço online de pesquisa Google Maps. Tomando como ponto central cada 

escola e residência, foram construídos buffers circulares de 400 e 800 metros. 

Para verificar a associação das características do ambiente alimentar do 

entorno escolar e residencial, com a adiposidade corporal e as concentrações 

de adipocinas, serão utilizados modelos de regressão logística binária pelo 

modelo de equações de estimativa generalizadas (GEE), que considera o efeito 

agregado dos indivíduos, sendo que o nível de significância adotado em todas 

as análises será de 5%. Os dois projetos foram aprovados pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa 

(números dos pareceres: 663.171/2014 e 1.821.618/2016). 

Resultados esperados: Espera-se que o ambiente alimentar do entorno das 

escolas e das residências com maior densidade de estabelecimentos de venda 

de alimentos não saudáveis contribua para maior prevalência de adiposidade 

corporal, total e central; concentrações aumentadas de adipocinas pró-



inflamatórias (leptina, RBP-4 e quemerina) e reduzidas de adiponectina em 

crianças. 
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Introdução: A depressão é um importante problema de saúde pública e a 

associação entre nutrição e os transtornos depressivos tem sido amplamente 

discutida nos últimos anos. Pouco se sabe a respeito dos impactos do hábito 

alimentar brasileiro sobre a prevalência de doenças crônicas, mas sabe-se que 

alguns alimentos podem modular a inflamação crônica de baixo grau; enquanto 

que a ingestão de pré e probióticos se relacionam à alteração da microbiota 

intestinal, e que estes dois mecanismos são descritos na etiopatogenia da 

depressão. Dessa forma, entender os fatores de risco modificáveis associados 

à depressão, particularmente no que se refere aos hábitos alimentares, pode 

auxiliar no tratamento e controle desta enfermidade de grande impacto na 

saúde da população brasileira.  



Diante disso, este projeto tem como objetivo avaliar a associação de grupos 

alimentares/nutrientes relacionados à inflamação, estresse oxidativo e à 

composição da microbiota intestinal sobre a prevalência de depressão na linha 

de base do Projeto CUME.   

Métodos: Trata-se de estudo transversal observacional do qual participarão 

adultos egressos formados ou pós-graduados nas seguintes universidades: 

Universidade Federal de Minas Gerais, de Viçosa, de Ouro Preto, de Lavras e 

de Juiz de Fora. Serão utilizados dados da linha de base (realizada entre 

março e agosto de 2016 e entre abril e julho de 2018), por meio de um 

questionário autopreenchido em ambiente virtual do projeto Coorte de 

Universidades Mineiras (CUME).Serão avaliadas variáveis dietéticas como a 

ingestão de pré ou probióticos;  leguminosas; frutas e hortaliças;  fibras totais, 

solúveis e insolúveis; inulina e frutooligossacarídeos, vegetais amarelos e, ou 

verde-escuros; oleaginosas; vinho tinto; lipídios totais; gorduras 

monoinsaturadas, poli-insaturadas e saturadas; ácidos graxos ômega 3 e 6; 

zinco; selênio; vitaminas A, E e C; flavonoides; carotenoides, calorias totais; 

carboidratos; amido; proteínas e triptofano; e a relação ingestão de alimentos 

de origem animal versus vegetal. Os indivíduos serão categorizados quanto à 

presença (autorreferida) de depressão e avaliados quanto à ingestão dos 

alimentos/nutrientes citados. Os resultado serão ajustados pelas variáveis de 

confusão: idade, IMC, situação profissional, renda, etilismo, atividade física, 

tempo em atividades ociosas, utilização de antidepressivos e presença de 

doenças intestinais desabsortivas (celíaca e doenças inflamatórias intestinais). 

Posteriormente, os voluntários do projeto CUME que residirem no município de 

Ouro Preto serão convidados a participar de uma coleta presencial, na qual 

serão aplicados inquéritos alimentares, questionários relativos a desordens 

psicológicas (DASS 21) e dosagens bioquímicas de marcadores inflamatórios 

(vitamina D, serotonina, cortisol, PCR, MDA e BNDF). 

Resultados esperados: Espera-se encontrar evidências que hábitos 

alimentares associados com uma dieta rica em alimentos probióticos e 

prébioticos, bem como em nutrientes/compostos de ação antinflamatória, 

estejam associados à redução da prevalência de doenças mentais de alta 

prevalência como a depressão. 
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Introdução: O programa de maior duração de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) do Brasil é o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), instituído formalmente na década de 1950. No município de Belo 

Horizonte, a execução técnica, administrativa e financeira da Alimentação 

Escolar é executada pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SUSAN), que realiza dentre suas medidas de avaliação a pesagem de sobras 

alimentares. Esta medida pode ser considerada um indicador de desperdício 

alimentar, e desta forma é utilizado em pesquisas que explorem a vertente de 

SAN e sustentabilidade. Uma ferramenta chave para controle de desperdício 

alimentar é a formulação do cardápio alimentar, função exercida pelo 

profissional nutricionista ligado à alimentação escolar. É apontado na resolução 

nº 26/2013 que este profissional deve considerar o perfil epidemiológico para 

formulação do cardápio. Um programa de articulação entre saúde e escola 

chama-se Programa Saúde na Escola (PSE), que dentre as suas funções 



realiza avaliação antropométrica dos alunos das creches, das pré-escolas, do 

ensino fundamental, do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA).  

 

Objetivo: Avaliar a aplicabilidade da resolução vigente do Programa Nacional 

de Alimentação do Escolar (PNAE), pautando-se em entrevistas com os 

profissionais envolvidos no planejamento e na supervisão alimentação escolar; 

nos índices de desperdício na rede pública municipal de ensino (dados 

secundários) e referente aos dados antropométricos de escolares, coletados 

pelo Programa Saúde do Escolar – PSE (dados secundários). 

 

Métodos: Trata-se de um estudo transversal, de caráter qualitativo e 

quantitativo. Para a avaliação qualitativa será realizado entrevista individual, 

com roteiro semi-estruturado, com intuito de verificar a aplicabilidade da 

resolução entre os profissionais atuantes na Gerência de Supervisão Alimentar 

(GESAL), Gerência do Programa de Assistência Alimentar (GEPROA), e 

Gerência de Logística e Controle de Qualidade (GELOQ), pertencentes a 

SUSAN de Belo horizonte, Minas Gerais. Estas entrevistas serão gravadas e 

transcritas posteriormente. Estes dados serão analisados a partir da 

metodologia de análise de conteúdo, seguindo as etapas propostas por Bardin: 

1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. A análise quantitativa contará com a avaliação 

descritiva de dados antropométricos de escolares disponibilizados pelo PSE, e 

descrição das sobras alimentares cedidas pela SUSAN de Belo Horizonte, 

entre o período de 2013 a 2016. Os dados serão apresentados em medida de 

tendência central (média).  

 

Resultados esperados: As entrevistas realizadas poderão demonstrar a real 

aplicação da resolução sobre a alimentação escolar. Com relação às sobras 

alimentares espera-se que ao longo do período de avaliação estes valores 

tenham diminuído, pensando que esta metodologia de avaliação possibilita o 

conhecimento do desperdício e consequente adaptação dos cardápios pelos 

nutricionistas. Para o indicador de excesso de peso, por meio do Índice de 

Massa Corporal (IMC) para a idade, espera-se que estes valores estejam 



semelhantes à Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PENSE), que 

demonstra um crescente aumento para o excesso de peso infantil. 
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Considerando a educação alimentar e nutricional (EAN) por sua relevância 

prática como importante ferramenta para promoção da saúde, principalmente 

no ensino-aprendizagem de estudantes, pois pode influenciar os hábitos 

alimentares na infância e continuar nas faixas etárias seguintes, e ainda por 

influenciar os hábitos dos demais componentes da família objetiva-se avaliar os 

efeitos da educação alimentar e nutricional, a partir da percepção de 

professores e estudantes de três escolas do campo do município de Raul 

Soares/MG. Para tanto, serão realizados dois procedimentos de pesquisa: 1) 

com 87 alunos do ensino fundamental das séries iniciais de três escolas do 

campo do município de Raul Soares/MG, com idades entre seis e 10 anos em 

que haverá a aplicação testes de aceitabilidade (escala hedônica) para seis 

preparações do cardápio (novas, mais bem aceitas pelos alunos ou 

modificadas) do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), em 

seguida serão aplicados recursos e atividades lúdicas de EAN, e por último 

serão reaplicados os seis testes de aceitabilidade, seis meses após a primeira 

aplicação; 2) e com sete professores de três escolas do campo de Raul 

Soares/MG que inicialmente responderão um questionário para levantamento 



dos conhecimentos prévios sobre a EAN, as dificuldades encontradas ao 

trabalhar a EAN e as expectativas com a formação continuada sobre o tema 

que será realizada posteriormente, e após esta ainda serão aplicados dois 

novos questionários, o primeiro de avaliação da formação e o último  seis 

meses após a formação para avaliação dos docentes em relação a 

capacitação, considerando se houve aplicação  dos novos conhecimentos pelo 

docente e suas dificuldades e facilidades no procedimento. A análise dos 

dados referentes aos testes de aceitabilidade e questões objetivas dos 

questionários será realizada com auxílio de planilhas do Excel e o software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 22.0, além de 

verificação da associação entre as atividades de EAN e melhor aceitabilidade 

dos cardápios, assim como associação entre a formação continuada e sua 

influência em relação ao trabalho de EAN realizado pelos professores, por meio 

do teste Qui-quadrado. Os dados obtidos por meio de respostas discursivas 

serão analisados de forma qualitativa, considerando as respostas semelhantes. 

Desse modo espera-se que a utilização da ludicidade com o tema de EAN 

auxilie na mudança nos hábitos alimentares dos alunos com melhora da 

aceitabilidade dos cardápios na segunda aplicação do teste de escala 

hedônica, em caso de baixa aceitabilidade na primeira aplicação; e quanto aos 

professores espera-se que a formação continuada influencie sua forma de 

trabalhar EAN com os alunos e torne as aulas e atividades mais dinâmicas, 

interativas e instigue nos alunos o desejo de mudança com adesão de novos 

alimentos em sua alimentação. 
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Sugere-se que alimentos ultraprocessados têm um perfil nutricional 

desfavorável e um impacto negativo na alimentação. Para avaliar e orientar o 

consumo de tais alimentos a classificação NOVA foi criada recentemente e 

recomendada no Novo Guia Alimentar para a população brasileira, baseada na 

extensão e no propósito dos alimentos, sendo dividida em quatro grupos: in 

natura e minimamente processados; ingredientes culinários processados; 

alimentos processados e; alimentos e bebidas ultraprocessados. Porém ao 

utilizar esta classificação, algumas dificuldades têm sido observadas para a 

correta categorização dos itens alimentares, como por exemplo subjetividade 

na classificação e/ou falta de informação na descrição. De fato, existem 

diversos métodos para avaliar o consumo alimentar de indivíduos e 

coletividades, contudo, ainda são necessários estudos que avaliem qual a 

melhor forma de obter informações precisas e detalhadas acerca do 

processamento dos alimentos. 



Dessa forma o objetivo do estudo é analisar que detalhamento é necessário 

para coletar informações sobre o processamento de alimentos em inquéritos 

alimentares, a fim de classificar o consumo segundo a NOVA. 

Este estudo terá caráter descritivo e para isso serão obtidos recordatórios 24 

horas (R24h) e registros alimentares coletados previamente em cinco estudos 

brasileiros que contemplem métodos diferentes de coleta de dados, tais como 

os computadorizados e no papel. Dentre base de dados já identificadas, 

destacam-se: Inquérito Nacional de Alimentação (INA/POF) – registro alimentar 

papel, Estudo Multicêntrico de Deficiência de Iodo – recordatório 24 horas 

estruturado e entrada padronizada no software GloboDiet, Estudo VALIDA – 

R24h computadorizado GloboDiet. Os alimentos serão agrupados segundo a 

classificação NOVA, e além disso haverá um grupo denominado ‘sem 

classificação’ de modo a propor um cenário de incerteza. Será calculada a 

ingestão diária de energia de cada um dos grupos, assim como a contribuição 

energética de cada grupo em relação ao total consumido. Três cenários 

diferentes serão criados de acordo com o grau de incerteza em relação ao 

processamento dos alimentos, sendo certeza, muito provável e menos 

provável. Estes cenários serão usados para comparar cada metodologia. As 

diferenças obtidas com relação ao grau de incerteza na classificação dos 

alimentos serão evidenciadas. Para o tratamento dos dados, será realizada 

análise estatística descritiva utilizando o software SPSS® (versão 20.0). Como 

análise adicional, pretende-se investigar também a associação entre o estado 

nutricional medido pelo Índice de Massa Corporal e a contribuição energética 

dos grupos NOVA em cada cenário avaliado por meio de análises de regressão 

de Dirichlet.  

Espera-se encontrar dificuldades na classificação dos alimentos em relação ao 

grau de processamento, tendo um grande número de alimentos na categoria 

“sem classificação”, contribuindo para o cenário de incerteza. Ainda, espera-se 

encontrar maior nível de detalhamento na descrição dos alimentos quando 

utilizado método computadorizado na coleta dos dados. 

Por fim, o principal resultado será a obtenção de informações detalhadas 

pertinentes a NOVA que possibilitem uma classificação mais adequada dos 

alimentos, de modo a orientar a coleta de dados durante a aplicação de 

inquéritos alimentares. Para tanto, será sugerida coleta de informações 

adicionais acerca do processamento de alimentos, visando facilitar a 

identificação e classificação dos alimentos e preparações. 
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Introdução:  As doenças crônicas não transmissíveis representam um dos 

principais desafios para os países na atualidade, estima-se que cerca de 72% 

das mortes no mundo seja atribuída a esse conjunto de doenças, que se 

caracterizam, especialmente, pela múltipla determinação, inicio gradual e por 

vezes pouco sintomático, pelo prognóstico incerto e de indefinida duração. A 

obesidade vem sendo considerada como uma doença crônica não 

transmissível  e como um fator de risco para outras doenças crônicas não 

transmissíveis. O crescente aumento da obesidade é condicionado por fatores, 

econômicos, sociais, culturais, genéticos e comportamentais. No Brasil a 

prevenção e controle desse fenômeno vem demandando a implementação de 

políticas e programas em distintos setores. Os serviços públicos de saúde 

constituem-se em espaços estratégicos para a implementação de políticas e 

desenvolvimento de ações em todos os níveis de atenção do Sistema Único de 

Saúde (SUS), que preconiza como modelo de atenção a reorganização dos 

serviços públicos de saúde, a partir da instituição de redes integradas e 

regionalizadas, com a definição de linhas de cuidado pautadas na demanda e 



nas necessidades dos usuários, e que integrem os diferentes níveis da Atenção 

à Saúde. Objetivo: O presente projeto pretende analisar o contexto institucional 

e de gestão para a implantação da Linha de Cuidado da Obesidade como parte 

da rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas não 

transmissíveis no âmbito da atenção básica. Método O estudo situa-se no 

campo de análise de política e terá como foco analítico as dimensões; das 

ideias, do contexto institucional e do desenho operacional da Linha de cuidado 

do sobrepeso e obesidade.  Os dados serão construídos por meio de distintos 

métodos e inclui análise documental, uso de questionário, entrevistas e grupos 

focais com gestores e profissionais de saúde que atuam no municipio. 

Resultados esperados: A compreensão das condições do contexto  institucional 

e de gestão , das potencialidades locais e desafios  a serem enfrentados para a  

implantação da Linha de Cuidado da Obesidade como parte da rede de 

atenção à saúde das pessoas com doenças crõnicas não transmissíveis no 

âmbito da atenção básica. 
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INTRODUÇÃO: A avaliação do consumo alimentar é importante ferramenta 

para nortear as ações de promoção da saúde e prevenção de agravos como as 

doenças crônicas não transmissíveis. Contundo, não existem métodos 

específicos que possam ser usados satisfatoriamente junto às pessoas com 

deficiência visual. Essa ausência vai de encontro aos princípios de 

integralidade e equidade do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, visto 

que essas pessoas que apresentam maior vulnerabilidade nutricional deveriam 

ter prioridade no atendimento de suas necessidades particulares de saúde e 

nutrição em todos os níveis de atenção. Acredita-se que métodos emergentes 

de avaliação do consumo alimentar, como o registro alimentar fotografado, 

possam ser uma alternativa para conhecer a alimentação da pessoa com 

deficiência visual. Esta 

estratégia já foi validada para videntes em âmbito internacional, e a criação de 

protocolos para sua utilização por pessoas cegas poderá contribuir para o 

avanço no processo de cuidado nutricional de pessoas com essa deficiência. 

OBJETIVO: Desenvolver técnica e protocolo para a realização do registro 

alimentar fotografado por pessoas com deficiência visual. MÉTODOS: Será um 



estudo observacional a ser desenvolvido em 3 etapas, envolvendo pessoas 

com cegueira, de ambos os sexos, com idade entre 20 e 59 anos e 

nutricionistas com experiência na avaliação do consumo alimentar, que 

comporão um painel de especialistas. A primeira etapa da pesquisa, que 

contará com o auxílio de um fotógrafo profissional, será referente ao 

estabelecimento de técnica e definição do protocolo para o registro fotográfico 

de alimentos por pessoas com deficiência visual a partir de telefone celular do 

tipo smartphone. O passo a passo será desenvolvido de forma que a pessoa 

cega realize a obtenção da imagem de forma autônoma, sem o auxílio de 

outras pessoas, e que a imagem obtida tenha bom enquadramento dos 

alimentos e foco para identificação dos tipos de alimentos/preparações. 

Diferentes ângulos terão sua viabilidade testada para posicionamento do 

smartphone pela pessoa cega, visto a angulação pode facilitar ou dificultar a 

identificação da quantidade e tamanho das porções dos alimentos. Na segunda 

etapa, serão obtidas as imagens de refeições padronizadas (desjejum, almoço 

e lanche) por pessoas com deficiência visual a partir do smartphone utilizando 

seu recurso de acessibilidade para facilitar a obtenção das fotos. O 

pesquisador fará o registro alimentar escrito e pesado de cada refeição 

fotografada, bem como obterá foto (padrão-ouro) por câmera profissional 

empregando técnica validada descrita na literatura. A terceira etapa envolverá 

a análise das fotografias obtidas pelas pessoas cegas por um painel de 

especialistas, para fins de validação quanto ao ângulo, enquadramento e foco 

para identificação dos tipos de alimentos/preparações, quantidade e tamanho 

das porções dos alimentos. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se contribuir 

para o avanço da temática de avaliação do consumo alimentar de indivíduos 

com deficiência visual, e desenvolver protocolo de fácil aplicação para que o 

registro alimentar fotografado possa ser um método alternativo para a 

investigação da ingestão de alimentos nesse público. 
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A qualidade da dieta de mulheres em idade reprodutiva é um importante 

aspecto a ser considerado, uma vez que este grupo é considerado vulnerável 

por necessitar de maior quantidade de micronutrientes durante este período, 

especialmente no decorrer da gestação e lactação. Em países de baixa e 

média renda, a dieta monótona é um fator de risco para a ocorrência de 

deficiências de micronutrientes. Assim, dados sobre a qualidade da 

alimentação são necessários para compreender o perfil epidemiológico, 

monitorar e avaliar as alterações nutricionais desta população. Nessa 

perspectiva, o objetivo do presente estudo é avaliar a diversidade alimentar 

mínima como uma das dimensões da qualidade da dieta, como também 

verificar os fatores associados a esta condição. Para tal, mulheres 

selecionadas nas Unidades Básicas de Saúde do município de Pinhais-PR 

responderão a questionários socioeconômico, demográfico e ao Recordatório 

Alimentar 24 horas. Para realizar a avaliação da Diversidade Alimentar Mínima 



(DAM) será utilizado o instrumento proposto pela FAO em que os alimentos 

referidos pelas mulheres no recordatório 24 horas serão categorizados entre 10 

grupos de alimentos. Deste modo, aquelas mulheres que consumirem 5 grupos 

ou mais de alimentos no período de um dia apresentarão DAM. Após isso, será 

calculada a prevalência da DAM por meio da divisão entre aquelas mulheres 

que consumiram alimentos de 5 ou mais grupos de alimentos no dia anterior 

pelo número total de mulheres pesquisadas. Na investigação dos possíveis 

fatores socioeconômicos e demográficos associados à diversidade alimentar 

mínima entre gestantes e nutrizes, será realizada uma análise multivariada por 

meio de Regressão de Poisson. O estudo será desenvolvido na Universidade 

Federal do Paraná e faz parte de um Projeto nacional, intitulado “Estado 

nutricional de iodo, sódio e potássio entre gestantes, nutrizes e lactentes 

brasileiros: um estudo multicêntrico” coordenado pela Universidade Federal de 

Viçosa e Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri e com a 

colaboração de 14 Instituições de Ensino Superior. Concluídas as etapas, 

espera-se identificar a prevalência da diversidade alimentar mínima em 

gestantes e nutrizes e seus fatores associados para a realização do 

diagnóstico epidemiológico desta população como forma de monitoramento 

dela, bem como subsidiar o desenvolvimento de programas em alimentação e 

nutrição. 
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Introdução: O número de crianças e adolescentes com excesso de peso 

cresceu de maneira importante nas últimas quatro décadas. Além das 

mudanças na composição da alimentação e no estilo de vida, outros fatores 

como o estado emocional e a qualidade do sono vêm sendo importantes 

determinantes desse desfecho. 

Objetivo: Avaliar a relação entre estado nutricional, nível de atividade física e 

qualidade do sono em crianças e adolescentes do sul de Minas Gerais. 

Métodos: O estudo será realizado com uma amostra de crianças e 

adolescentes em duas cidades do sul de Minas de Gerais. Todos os 

participantes serão submetidos a medidas antropométricas de peso e estatura, 

com posterior calculo do Índice de Massa Corporal (IMC), além disso, serão 

avaliadas as medidas de circunferência de cintura e pescoço.  A avaliação da 

qualidade do sono será realizada através do Questionário de Hábitos de Sono 

das Crianças (QSTC-PT), para crianças até 10 anos de idade e o Índice de 

Qualidade do Sono de Pittsburgh, para adolescentes até 19 anos. O estado de 

sonolência diurna será avaliado utilizando a Pediatric Daytime Sleepiness 



Scale (PDSS), e o tempo de sono será classificado de acordo com os 

paramentos da National Sleep Foundation’s. O consumo alimentar será 

avaliado através do recordatório 24 horas (R24h) e o questionário de 

frequência alimentar (QFA) validado para o público em questão. O 

comportamento alimentar para crianças será avaliado utilizando o Questionário 

de Comportamento Alimentar em Crianças (CEBQ) e para adolescentes será 

utilizado o Eating Attitudes Test- (ETA-26). O método de actigrafia será 

utilizado para monitorar o período de sono-vigília dos participantes. Por fim, 

será avaliado o nível de atividade física através de um questionário de 

atividade física validado para crianças, que poderá ser respondido pelos pais, e 

para os adolescentes serão utilizados Questionário Internacional de Atividade 

Física (IPAQ) na versão reduzida. Com relação a análise estatística, as 

variáveis serão analisadas quanto a sua normalidade e serão realizadas 

análise de correlação simples e regressão múltipla utilizando-se variáveis de 

qualidade do sono como dependentes. Resultados esperados: Acredita-se, 

com base na literatura científica, que a baixa qualidade de sono está 

relacionada com o baixo nível de atividade física e piores hábitos alimentares 

na população infantil. Assim, as informações levantadas no presente estudo 

servirão de base para o desenvolvimento de estratégias de intervenção que 

visem à melhoria desses aspectos e na qualidade de vida da população em 

questão. 
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Introdução: Todos os métodos existentes para avaliação da dieta estão sujeitos 

a erros de medida. Um dos principais e mais recorrentes erros de medida da 

dieta está no relato impreciso da ingestão energética. Embora vários 

procedimentos sejam utilizados para estimar a subnotificação da ingestão 

energética, o mais preciso é a água duplamente marcada (ADM). A ADM é o 

método mais acurado de mensuração do gasto energético total em indivíduos 

fora de confinamento e é usado como padrão-ouro para validar a ingestão de 

energia relatada. O método envolve a administração de dose de água contendo 

quantidades enriquecidas de 18O e 2H, que se equilibram com o corpo água. 

Ao longo do tempo, o deutério é eliminado do corpo na forma de água e o 18O 

é eliminado como água e dióxido de carbono. A diferença entre as taxas de 

eliminação, corrigidas pela água corporal corresponde à produção do gás 

carbônico, que pela utilização de equações matemáticas criadas para a 

calorimetria indireta converte-se para gasto energético total. Esta metodologia 

será utilizada na validação do software GloboDiet (antigo EPIC-soft) que é uma 

plataforma informatizada de coleta e análise de recordatórios alimentares de 24 

horas (R24h) promovida pela Agência Internacional de Pesquisa do Câncer 

(IARC) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que permite conduzir a 



entrevista R24h de forma informatizada, dirigida por um roteiro padronizado 

para diminuir erros e assegurar elevada padronização na coleta. O Brasil foi um 

dos países selecionados para iniciar o projeto de adaptação do software para a 

América Latina. Objetivo: Estimar o erro de medida associado ao uso da 

plataforma GloboDiet por meio de estudo de validação utilizando a água 

duplamente marcada como biomarcador da ingestão energética. Metodologia: 

O estudo está sendo conduzido no Centro de Pesquisa Clínica e 

Epidemiológica no Hospital Universitário da USP, que sedia o Estudo 

Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil) em São Paulo-SP. A amostra 

final será de 100 voluntários, participantes da terceira onda do ELSA-Brasil. Um 

questionário de caracterização geral e um questionário de frequência alimentar 

(QFA) serão realizados com cada participante. Além disso, medidas de peso 

corporal, estatura e circunferência da cintura serão coletadas. Com cada 

indivíduo, serão conduzidos dois R24h utilizando o GloboDiet. A conversão de 

dados do consumo de alimentos em nutrientes será realizada com auxílio da 

última versão da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos da 

Universidade de São Paulo (TBCA 6.0). Os participantes farão ainda uso de 

água duplamente marcada como biomarcador da ingestão energética. 

Resultados esperados: Oferecer à comunidade científica brasileira uma 

plataforma para coleta de dados dietéticos de curto prazo, padronizados e 

válidos, para o estudo das associações da dieta, em particular na coorte ELSA-

Brasil, bem como a obtenção da estimativa do erro de medida associado ao 

uso de plataforma metodológica padronizada para coleta de R24h por meio de 

biomarcadores e a estimativa dos fatores de calibração para correção de 

medidas de associação utilizando modelos de erro de medidas na coorte. 
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Introdução: A deficiência de iodo acomete cerca de 1,9 bilhões de pessoas, 

sendo considerado um grave problema de saúde pública (WHO, 2017). Na 

gestação, a deficiência pode causar aborto espontâneo e nódulos na tireoide 

da mãe e no feto pode resultar em hipotireoidismo neonatal, cretinismo, retardo 

no crescimento e no desenvolvimento neuropsicomotor (ANDERSON; 

KARUMBUNATHAN; ZIMMERMANN, 2012). No Brasil, os estudos 

desenvolvidos para verificar o estado nutricional de iodo da população são 

realizados com escolares, não contemplando outros grupos, como as 

gestantes. Além disso, com a nova faixa de iodação, se as gestantes 

consumirem 5 g/dia de sal contendo 45 µg, por exemplo, a ingestão média 

provável de iodo seria de 225 µg/dia, o que não atende a recomendação de 

ingestão de 250 µg, por isso, a partir desse estudo será possível diagnosticar o 

estado nutricional de iodo e subsidiar políticas públicas efetivas na erradicação 

da deficiência. Objetivo: Avaliar os fatores associados a deficiência de iodo em 



gestantes do município de Viçosa - MG, Brasil. Métodos: Este estudo será de 

delineamento observacional, transversal, de base populacional e amostragem 

probabilística a ser realizado no município de Viçosa-MG. Serão convidadas a 

participar do estudo gestantes com idade maior igual a 18 anos em diferentes 

idades gestacionais (primeiro, segundo e terceiro trimestres) e usuárias da rede 

pública de saúde.  Mulheres com histórico de doença e/ou cirurgia tireoidiana e 

diagnosticadas com hipotireoidismo na gravidez serão excluídas. O tamanho 

amostral foi definido inicialmente por amostra aleatória simples, com 

prevalência mínima estimada de 8%, nível de confiança de 95% e erro relativo 

de 4%, resultando em 177 gestantes. Por ser uma amostra por conglomerados, 

fez-se a ponderação pelo Efeito do Plano Amostral, aumentando em 1,5 a 

amostra, resultando em de 266 indivíduos. Após incluir 10% para possíveis 

perdas, o tamanho amostral final foi de 300 gestantes. A coleta de dados será 

realizada entre setembro de 2018 a março de 2019. As gestantes serão 

identificadas e localizadas a partir de uma lista de registros obtidas nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS). Para caracterização da população, serão 

coletadas informações socioeconômicas, demográficas, ambientais e de saúde 

das gestantes a partir da aplicação do questionário semiestruturado. A 

disponibilidade alimentar de iodo será avaliada pela análise do teor de iodo em 

amostras de sal e temperos industrializados ou compostos artesanais. O 

estado nutricional de iodo das gestantes será determinado por meio da 

concentração de iodo urinário. Será avaliado teor de iodo na água das UBS. 

Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal de Viçosa (UFV) sob parecer 2.496.986. 

Resultados Esperados: Espera-se encontrar alta prevalência de deficiência de 

iodo nas gestantes. As variáveis renda, idade, local de residência (rural e 

urbano), paridade, escolaridade, teor de iodo na água, teor de iodo no sal e o 

consumo de temperos industriais ou artesanais estarão associadas ao estado 

nutricional de iodo. 
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Introdução: A iodação do sal foi implantada para controlar a deficiência de iodo 

em diversos países do mundo (JI et al., 2015). No entanto os distúrbios ainda 

acometem quase 2 bilhões de pessoas (WHO, 2017). O grupo materno infantil 

demanda maior preocupação, devido à alta prevalência de deficiência, visto 

que a necessidade da lactante é maior que a de adultos, 250 µg e 150 µg, 

respectivamente (HENJUM et al., 2017; JORGENSEN et al., 2016). As fontes 

alimentares não fornecem as quantidades de iodo suficientes para atender às 

necessidades da mãe e da criança, que depende exclusivamente da 

amamentação para provisão do micronutriente (HENJUM et al., 2017). A 

deficiência de iodo durante a lactação pode prejudicar o desenvolvimento do 

recém-nascido, causando danos irreversíveis, sobretudo no desenvolvimento 

neurocognitivo. Portanto estudos populacionais devem ser conduzidos a fim de 

verificar os fatores associados ao estado nutricional de iodo da nutriz e do 

lactente. Objetivo: Avaliar a relação entre o estado nutricional de iodo de 



nutrizes e seus respectivos filhos, bem como os principais fatores associados a 

deficiência deste micronutriente. Metodologia: Trata-se de um estudo 

transversal que será realizado no município de Viçosa-MG. Para fins desta 

pesquisa serão convidadas a participar do estudo, nutrizes com 18 anos ou 

mais, entre 15 e 60 dias após o parto e seus respectivos lactentes em 

aleitamento materno exclusivo. Serão inseridos indivíduos das áreas urbanas e 

rurais, usuários da rede pública de saúde do município. Mulheres com histórico 

de doenças tireoidianas não serão incluídas. Os dados serão coletados entre 

setembro de 2018 e agosto de 2019. Para determinar o tamanho amostral foi 

definida inicialmente a amostra aleatória simples, com prevalência mínima 

estimada de 8%, nível de confiança de 95% e erro relativo de 4% chegando a 

um número inicial de 177 nutrizes e seus respectivos filhos. Por se tratar de 

uma amostra por conglomerados, fez-se a ponderação pelo Efeito do Plano 

Amostral, aumentando em 1,5 a amostra, resultando em de 266 indivíduos. Foi 

incluído 10% para possíveis perdas, assim o tamanho amostral final foi de 300 

nutrizes e 300 lactentes. As mães serão identificadas nas Unidades Básica de 

Saúde e convidadas a participar do estudo, aquelas que assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido responderão a um questionário com 

informações socioeconômicas, demográficas, ambientais e de saúde da mãe e 

da criança. Além disso será avaliado o conteúdo de iodo na urina da mãe e da 

criança para verificar a ingestão atual de iodo, além do leite materno, sal de 

cozinha e tempero utilizados nos domicílios. Será dosado o conteúdo de iodo 

na água de cada unidade de saúde, representando cada região. Resultados 

esperados: Espera-se encontrar alta prevalência de deficiência de iodo nas 

nutrizes, com uma associação com o estado nutricional dos filhos. Além disso o 

uso de tempero em substituição ao sal será um fator de risco para deficiência, 

assim como residir em regiões com baixo conteúdo de iodo na água 

consumida. 
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Introdução: As mudanças nos padrões de consumo, ocupação espacial das 

cidades e a atual configuração do sistema alimentar contribui para 

conformação de ambientes alimentares que condicionam as práticas 

alimentares de diferentes formas. Os avanços tecnológicos permitiram rápida 

expansão da agropecuária moderna, ampliação da produção e consequente 

consumo dos alimentos, os impactos ambientais deste processo apresentam-

se igualmente progressivos. O Programa Nacional da Alimentação Escolar 

desempenha um relevante papel na promoção da Segurança Alimentar e 

Nutricional, especialmente após a inclusão obrigatória da compra de alimentos 

da Agricultura Familiar. A iniciativa fortalece a importância social dos 

programas para o estímulo à economia local e a melhora da qualidade da 

alimentação escolar. O município de Niterói/RJ por meio de uma parceria com 

a Organização Não Governamental “Alimentação Consciente Brasil” introduziu 

um dia na semana de oferta de alimentos apenas de origem vegetal no 

cardápio das escolas municipais de ensino fundamental. Esta mudança pode 

ter implicações na concepção de qualidade alimentar e nutricional das 

refeições escolares e na aceitação das mesmas, na relação com a escola e 



sua comunidade e no processo de produção das refeições que pode trazer 

repercussões para a continuidade e permanência dessa iniciativa. Desse 

modo, a análise desses processos pode contribuir para compreensão dos 

argumentos que sustentam a iniciativa, dos desafios políticos, institucionais e 

operacionais e do potencial para qualidade da alimentação e impactos 

ambientais da iniciativa, de modo a subsidiar gestores e profissionais na 

tomada de decisão. Objetivo: Analisar o processo de implantação da 

Alimentação Consciente no município de Niterói. Métodos: O estudo 

referenciado no campo de análise de política, centrado na dimensão das ideias, 

interesses e instituições e incluirá como métodos, entrevistas semi-estruturadas 

com gestores, nutricionistas e manipuladores de alimentos, Teste de 

Aceitabilidade e a avaliação da qualidade das preparações (custo e 

composição nutricional, pegada hídrica). Resultados esperados: espera-se com 

o estudo identificar as concepções e potenciais interesses e motivações dos 

diferentes sujeitos envolvidos tanto com a decisão, quanto com a 

operacionalização da proposta. Bem como, as implicações na escolha dos 

gêneros alimentares tendo em vista no processo licitatório de compra pública e 

agricultura familiar, na aceitabilidade dos alunos as novas preparações, que 

será uma avaliação importante tendo em vista que as preparações contem 

maior quantidade de legumes e hortaliças, alimentos culturalmente com menor 

adesão em crianças e adolescentes. A partir da entrevista com as merendeiras 

será destacada as implicações do processo prático de execução das refeições 

da alimentação consciente, como treinamento para elaboração das novas 

preparações, quantidade e qualidade dos gêneros comprados e entregues, 

modo de preparo e planejamento de equipamentos. A análise da pegada 

hídrica será utilizada para apontar o provável impacto ambiental das novas 

preparações, frente as preparações tradicionais que incluem preparações de 

origem animal. Este estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFF. 
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É de extrema relevância conhecer os riscos à saúde que corroboram para o 

aparecimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, entre eles os 

comportamentos ligados a inatividade física e ao comportamento sedentário da 

população brasileira.  Objetivo: Conhecer a prevalência de comportamento 

sedentário e de inatividade física, bem como os fatores associados destes 

comportamentos nos egressos das Universidades Mineiras. Metodologia: 

Trata-se de um estudo transversal aninhado no “Projeto CUME – Coorte das 

Universidades Mineiras: impacto do padrão alimentar brasileiro e da transição 

nutricional sobre as doenças e agravos não transmissíveis”. A amostra do 

estudo é composta por 3.242 adultos graduados ou pós-graduados entre 1994 

e 2018 nas Universidades mineiras (UFV, UFMG, UFOP, UFLA e UFJF) que 



responderam ao questionário autopreenchido em ambiente virtual. Os 

questionários foram enviados por e-mail para os ex-alunos. Ao receberem os e-

mails cada participante teve conhecimento do Termo de Conhecimento de Livre 

Esclarecido e, uma vez, dado o aceite as demais questões foram liberadas. Os 

dados foram automaticamente gravados e exportados para planilhas de Excel, 

e posteriormente, serão analisados no software STATA. Será realizada análise 

descritiva das variáveis utilizando a distribuição de frequências, medidas de 

tendência central e dispersão. Posteriormente, será realizada uma análise 

bivariada, para a comparação dos desfechos de interesse (comportamento 

sedentário e inatividade física) e demais variáveis independentes, individuais 

(idade, sexo, escolaridade, situação profissional e renda per capta) e de 

contexto (exposição ao sol e duração do sono, consumo de álcool, tabaco e 

situação de saúde quando diagnosticada por médico nos últimos 12 meses), 

por meio do teste do qui-quadrado de Pearson. O sedentarismo será avaliado 

através das respostas às questões sobre o tempo total dispendido durante o 

uso de TV-vídeo, uso de computador, ao dirigir e ficar sentado. A inatividade 

física será avaliada por perguntas que abordam atividade física no lazer, o tipo 

e tempo gasto; se realizaram o deslocamento ao trabalho a pé ou de bicicleta e 

qual a duração deste trajeto nesses meios e, ainda, se estiveram trabalhando 

nos últimos 12 meses e se andavam a pé e se era realizada atividade pesada 

ou com carregamento de peso. Resultados: espera-se estimar a prevalência do 

comportamento sedentário e inatividade física, em quais os domínios 

ocupacional, doméstico, lazer e deslocamento se fazem mais presentes, bem 

como saber os fatores associados entre os egressos avaliados. 
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Mundialmente evidencia-se o aumento da longevidade. Em 2017, os idosos 

correspondiam a 13% dos brasileiros, projeções populacionais estimam que em 

2030 devem atingir 42,5 milhões de indivíduos. O envelhecimento caracteriza-

se pelo comprometimento no funcionamento do organismo, acompanhado por 

modificações que determinam a diminuição progressiva da funcionalidade, 

contribuindo para dependência deste grupo. Entre tantas mudanças, a redução 

do peso e da estatura, diminuição da massa magra e acúmulo de gordura 

abdominal, repercutem de maneira importante no estado nutricional dos idosos 

e podem potencializar as limitações funcionais, que predizem maior risco de 

mortalidade. Objetivou-se verificar a associação entre indicadores 

antropométricos e incapacidade, após ajustamentos, entre participantes do 

Estudo Longitudinal de Saúde dos Idosos Brasileiros (ELSI-Brasil). 

Adicionalmente, será avaliada a capacidade de predição de indicadores 

antropométricos em relação à incidência de incapacidade. Trata-se de um 

projeto longitudinal que utilizará dados da linha de base e da segunda onda do 

ELSI-Brasil, uma coorte domiciliar nacionalmente representativa. A população 



de estudo foi constituída por adultos com 50 anos ou mais, residente em 70 

municípios das cinco regiões brasileiras. A amostra foi planejada em 10.000 

entrevistas. A variável resposta será a incapacidade, avaliada pela dificuldade 

em desempenhar Atividades Básicas de Vida Diária (ABVDs) e Atividades 

Instrumentais de Vida Diária (AIVDs). A incidência de incapacidade será 

considerada quando o participante relatar, pela primeira vez, dificuldade ou não 

conseguir fazer uma das ABVDs ou AIVDs. As variáveis antropométricas 

explicativas serão: índice de massa corporal; circunferência da cintura; 

relações cintura-quadril; cintura-estatura; cintura-quadril-estatura, além da 

perda de peso não intencional nos últimos três meses e quantidade de peso 

perdido. As variáveis de ajuste serão: 1) características sociodemográficas: 

idade, situação conjugal, cor, escolaridade, índice de riqueza; 2) 

comportamentos relacionados à saúde: tabagismo atual, alcoolismo, atividade 

física; 3) condições de saúde: uso de serviços de saúde nas últimas duas 

semanas, consulta médica nos últimos 12 meses, internação nos últimos 12 

meses, queda nos últimos 12 meses, autopercepção de saúde, número de 

doenças crônicas, pressão arterial elevada. A associação entre incapacidade, 

variáveis explicativas e de ajuste será estimada pelo teste Qui-quadrado de 

Pearson com nível de significância de 5%. Será realizada análise multivariada 

para estimar associações independentes por meio de regressão de Poisson. 

Para análise longitudinal serão estimados modelos separados de regressão de 

risco competitivo para cada indicador antropométrico e a incidência de 

incapacidade, através de Sub-Hazard Ratio. As análises serão estratificadas 

por sexo, realizadas pelo software Stata/SE®, versão 14.0. O ELSI-Brasil foi 

aprovado pelo conselho de ética da Fundação Oswaldo Cruz-Minas Gerais, 

parecer: 34649814.3.0000.5091. Espera-se encontrar elevada prevalência de 

incapacidade. As dificuldades nas ABVDs e AIVDs estarão associadas aos 

desvios do estado nutricional entre homens e mulheres mais velhos. Tanto o 

baixo peso, quanto o sobrepeso e a obesidade estarão associados ao aumento 

do risco de desenvolver incapacidade, independentemente de outros fatores. 

Investigar essa temática é necessário para entender a qualidade de vida dos 

idosos, bem como incentivar a elaboração de estratégias de saúde pública para 

recuperação dos desvios nutricionais e que possibilitem retardar a dependência 

deste grupo, favorecendo um envelhecimento saudável. 

 



 

RESUMO COPGAN -  PROJETO MESTRADO/DOUTORADO - COPGAN - 

EPIDEMIOLOGIA E POLÍTICAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 

 

INSEGURANÇA ALIMENTAR ENTRE ADOLESCENTES PARTICIPANTES 

DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 

 

Milena Serenini Bernardes (miserenini@gmail.com) 

Heloísa Jorge Mota (helo_jorge@hotmail.com) 

Maysa Helena De Aguiar Toloni (maysatoloni@yahoo.com.br) 

Ana Poblacion (anapoblacion@yahoo.com.br) 

José Augusto De Aguiar Carrazedo Taddei (ieddat.taddei@gmail.com) 

 

 

 

 

 

Introdução: Dados da última Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios 

estimou que 50,5 milhões de brasileiros viviam em situação de insegurança 

alimentar (IA) , em 2009. A insegurança alimentar é definida como dificuldade 

de acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade 

adequadas para uma vida saudável e ativa por falta de renda suficiente. A alta 

prevalência de IA corrobora com a 10ª posição do Brasil no ranking mundial em 

relação à desigualdade social, com Índice de Gini de 0,513, segundo relatório 

de 2015. Grupos populacionais com maior vulnerabilidade social, física e 

mental são os mais acometidos pela IA, tais como gestantes, crianças, 

adolescentes e idosos. Por isso, são prevalentes as pesquisas que investigam 

a resposta e o comportamento das pessoas que enfrentam situações de 

insegurança alimentar e nutricional sob a perspectiva de adultos e idosos, 

porém há escassez de estudos específicos sob a ótica do público infantil e 

adolescente, apesar de existir evidência de que informações relatadas pelos 



próprios adolescentes podem refletir grau de insegurança alimentar diferente 

do manifestado pelos seus responsáveis. Objetivos: Descrever a prevalência 

de IA e possíveis associações  com a saúde e desenvolvimento  de 

adolescentes beneficiários do Programa Bolsa Família, residentes no município 

de Lavras-MG. Comparar a percepção da insegurança alimentar dos 

adolescentes com a percepção de seus responsáveis. Descrever as estratégias 

desenvolvidas pelos adolescentes para lidar com a insegurança alimentar. 

Metodologia: Trata-se de um estudo transversal com abordagem quantitativa e 

qualitativa com amostra do projeto “Programa Bolsa Família: avaliação dos 

impactos na Segurança Alimentar e Nutricional das famílias participantes e 

acompanhamento das condicionalidades de saúde sob a ótica dos 

profissionais". A amostra será composta por 150 adolescentes, em situação de 

IA, pertencentes às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) do 

município de Lavras-MG. Serão entrevistados adolescentes com idades entre 

10 e 18 anos, bem como um de seus responsáveis. O projeto será 

desenvolvido considerando os seguintes instrumentos ou indicadores: Escala 

Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), Escala Curta de Insegurança 

Alimentar (validada para adolescentes no Brasil), avaliação do consumo 

alimentar, avaliação das estratégias para lidar com a IA, perfil socioeconômico 

e avaliação antropométrica. Todos estes dados serão coletados em ambiente 

domiciliar e/ou nos equipamentos comunitários/sociais mais próximos às 

residências das famílias. Para a coleta dos dados dos blocos que compõem a 

pesquisa, serão priorizadas  a utilização de metodologias/ instrumentos 

padronizados e validados pela literatura científica. As análises serão realizadas 

no programa Stata/IC14.0 (StataCorp LP, CollegeStation, EUA). Resultados 

Esperados:  Os resultados desta pesquisa poderão reforçar a necessidade, 

dentro das políticas públicas, de ações capazes de garantir a segurança 

alimentar e nutricional, bem como o desenvolvimento de ações educativas 

voltadas para promoção da alimentação adequada e saudável, com impacto na 

qualidade de vida para os extratos mais vulneráveis da população. Os 

resultados também serão importantes para a adoção de medidas de promoção 

de saúde e prevenção de doenças que integram a agenda prioritária da Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição, com efeitos econômicos, sociais e 

científicos positivos. 
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Introdução: As Políticas Públicas de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) 

são importantes ações desenvolvidas pelo município de Belo Horizonte desde 

os anos 90, que nos últimos anos vem se destacando no âmbito nacional e 

principalmente internacional, pela articulação de práticas intersetoriais. 

Objetivos: analisar e descrever o processo de internacionalização das Políticas 

Pública de Segurança Alimentar e Nutricional de Belo Horizonte, na ótica das 

ações de intersetorialidade. Metodologia trata-se de uma pesquisa qualitativa e 

exploratória, que utilizará a análise documental como fonte de coleta de dados. 

Serão incluídos documentos de primeira e segunda mão. Documentos de 

primeira mão são: documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, contratos, 

diários, filmes, fotografias, gravações etc., que não passaram por nenhum 

processo analítico. Já os documentos de segunda mão são os que passaram 

por algum processo de análise, como: relatórios de pesquisa e empresas, 

tabelas estatísticas etc. (GIL, 2008). Os dados serão coletados no período de 

abril de 2018 a fevereiro de 2019. O acesso aos documentos ocorrerá por meio 

de busca de textos oficiais e legislações publicados no website da Prefeitura de 

Belo Horizonte (PBH), incluindo-se o acesso à intranet e ao Diário Oficial do 

Município. As buscas serão complementadas com acesso a documentos 



internos e públicos pertencentes ao Núcleo de Documentação e Informação em 

Segurança Alimentar e Nutricional e a Diretoria de Relações Internacionais 

(DIRI). Publicações internacionais relacionadas com o objeto de estudo 

também serão incluídas nas análises. Roteiros específicos serão elaborados 

para organização e categorização dos dados. A análise dos dados será 

realizada após leitura dos documentos e em seguida análise descritiva, que 

originarão os temas mais relevantes da pesquisa. A proposta foi submetida à 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas 

Gerais. Será solicitada a assinatura do Termo de Compromisso de Utilização 

de Dados para cada um dos responsáveis dos órgãos em que os dados serão 

coletados. Resultados Preliminares: O município de Belo Horizonte possui uma 

experiência exitosa no campo das Políticas Públicas de SAN, com 

equipamentos públicos atuando nos eixos de: fomento à agricultura, 

abastecimento e regulação do mercado, comercialização subsidiada de 

alimentos, assistência alimentar e nutricional, mobilização e educação para o 

consumo alimentar, geração de emprego e renda. Nos últimos anos essas 

práticas têm sido reconhecidas e premiadas nacional e internacionalmente. 

Esse reconhecimento internacional veio primeiramente através da visita de 

uma professora da Escola de Nutrição da Ryerson University e publicação de 

seu artigo em inglês em 2001, introduzindo os programas de SAN da PBH a 

nível internacional. Contribuindo para o fortalecimento de missões 

internacionais realizadas por autoridades locais e o recebimento de visitas 

internacionais de professores, pesquisadores, alunos, jornalistas, prefeitos e 

delegações, com o intuito de conhecerem as políticas de SAN local. Essas 

relações são trabalhadas intersetorialmente entre a DIRI e a Subsecretaria de 

Segurança Alimentar e Nutricional que juntas posicionam Belo Horizonte como 

referência em boas práticas de SAN. Espera-se com este estudo contribuir 

para a compreensão do processo de internacionalização e demostrar a 

importância e potencialidade do trabalho intersetorial em políticas locais. 
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Avaliar o consumo alimentar é de extrema relevância em pesquisas 

epidemiológicas e de monitoramento, pois contribui para derivar 

recomendações nutricionais, caracterizar a dieta de uma população e 

desenvolver políticas públicas. Entretanto, realizar essa avaliação é uma tarefa 

complexa, pois os dados obtidos podem ser comprometidos por erros 

relacionados aos métodos de avaliação, entrevistadores e entrevistados. No 

que diz respeito aos entrevistados, alguns estudos sugerem que quanto maior 

o Índice de Massa Corporal (IMC) maior a subestimação do tamanho das 

porções alimentares, levando a uma subnotificação do consumo alimentar. 

Contudo, essa relação não parece estar bem definida e os estudos ainda não 

exploraram adequadamente a razão pelas quais esse grupo de pessoas 

poderia subestimar o consumo alimentar. Desta forma, esse trabalho tem como 

objetivo compreender a percepção de nutricionistas e indivíduos obesos sobre 

a quantificação do consumo alimentar ao relatarem os tamanhos de porções 

alimentares. Para tal, será realizada uma pesquisa qualitativa, descritiva e 



transversal, que será desenvolvido na Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), Curitiba, Brasil. O estudo compreendera em dois Grupos Focais (GF): 

um incluindo profissionais nutricionistas e outro incluindo indivíduos obesos. 

Desta forma, os critérios de inclusão serão nutricionistas que possuem mais de 

seis meses com experiência e familiaridade com avaliação do consumo 

alimentar em indivíduos com obesidade e indivíduos classificados conforme o 

Índice de Massa Corporal (IMC) de obesidade (> 30 kg/m²) (WHO, 2000), 

respectivamente. Os GFs serão compostos entre seis a 15 pessoas e não 

ultrapassará o tempo máximo de 90 minutos. Cada GF terá dinâmicas 

diferenciadas e questões e subquestões norteadoras. As quais abordarão as 

percepções, possíveis sentimentos, facilidades e dificuldades ao relatarem a 

quantificação dos tamanhos das porções alimentares em indivíduos com 

obesidade e quais recursos visuais podem contribuir para essa quantificação. A 

equipe para a coleta de dados dos GFs será composta por uma moderadora e 

duas observadoras, sendo estas: a moderadora, responsável por conduzir o 

GF; uma observadora que realizará anotações sobre as falas das participantes, 

enquanto que a segunda observadora será responsável pelas anotações das 

falas não verbais e registro de intercorrências. Ainda, os GF’s serão gravados 

por câmeras colocadas em pontos estratégicos a fim de registrar com maior 

precisão as falas e comportamento dos participantes. Após a coleta de 

informações, a análise será organizada com base nas três etapas propostas 

por Bardin (2016): 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) o tratamento 

dos resultados, a inferência e a interpretação. Pretende-se a partir dos 

resultados da pesquisa proposta, compreender a percepção de indivíduos 

adultos com obesidade acerca da quantificação do consumo alimentar ao 

relatarem os tamanhos de porções alimentares, bem como a percepção de 

nutricionistas acerca da estimação do tamanho das porções alimentares 

desses indivíduos. Desta forma, o estudo resultará em um maior conhecimento 

da realidade encontrada, possibilitando a elaboração e aperfeiçoamento de 

estratégias de avaliação do consumo alimentar e intervenção dietoterápica. 
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Introdução: 

A anemia ainda é um problema de saúde pública que esta entre as carências 

com maior prevalência no Brasil e no mundo. Em âmbito individual é 

caracterizada pelo desequilíbrio entre oferta, demanda e perda. Porém em 

escala populacional, os fatores determinantes são múltiplos, se expressam de 

forma diferenciada, dependendo do contexto em que estão inseridos os grupos 

de risco.  



Assim, é necessário ações públicas, reestruturação econômica, política e social 

para fortalecimento e investimento em programas que promovam a segurança 

alimentar das famílias. 

 

Objetivo:  

Avaliar a prevalência e os fatores associados à anemia em crianças menores 

de cinco anos de idade atendidas em creches municipais do município de Juiz 

de Fora – MG. 

 

Métodos:  

Estudo transversal, que faz parte de uma pesquisa mais ampla intitulada: 

“Avaliação do estado nutricional de ferro e vitamina A em crianças menores de 

cinco anos de idade atendidas em creches municipais do município de juiz de 

fora – MG”. Aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Juiz de 

Fora, a pesquisa teve inicio em 2012, recebeu financiamento do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ). Todas as 

crianças menores de cinco anos de idade matriculadas em tempo integral de 

15 creches municipais das regiões norte, nordeste, sul e sudeste do município 

foram convidadas a participarem da pesquisa, totalizando uma amostra de 809 

crianças. 

A partir desse projeto, o presente estudo avaliará os dados socioeconômicos, 

variáveis maternas, condições do nascimento, dados antropométricos (peso e 

comprimento, obtidos durante as visitas nas creches, utilizando equipamentos 

e normas padronizadas, estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde), 

dados dietéticos coletados através de registro alimentar e recordatório 24 horas 

e dados bioquímicos (hemoglobina e retinol sérico), informações essas 

coletadas a partir de questionários.  

Após a verificação de consistências dos dados, as análises estatísticas serão 

realizadas pelo software SPSS, versão 21.0. A amostra será caracterizada por 

freqüência absoluta e relativa, medidas de tendência central e dispersão. Para 

verificar os fatores associados á anemia nas crianças estudadas, a análise será 

através de regressão logística univariada e regressão logística múltipla 

hierarquizada com respectivos IC95%. As variáveis que apresentarem 



significância estatística inferior a 20% (p<0,20) serão inseridas no modelo 

multivariado.  

Para o desenvolvimento da regressão logística múltipla hierarquizada, as 

variáveis serão inseridas em blocos, na seguinte ordem: Bloco 1 variáveis 

socioeconômicas; Bloco 2: variáveis maternas e prática de aleitamento 

materno; Bloco 3: variáveis individuais das crianças, segundo o modelo 

conceitual construído para a determinação da anemia na infância adaptado do 

modelo proposto Silva, Giugliani e Aerts. A identificação da associação 

estatística se dará por p<0,05. 

 

Resultados esperados:  

Espera-se que a partir deste trabalho novas percepções sobre a situação de 

saúde, e especialmente sobre a anemia sejam geradas e somadas aos 

conteúdos já existentes no Brasil. Por se tratar de uma deficiência largamente 

distribuída no país, o conhecimento deve estar sempre em construção para ser 

ampliado. Tendo em vista que os casos de anemia vêm crescendo com o 

passar das décadas, espera-se, contribuir com os programas de Saúde Pública 

na identificação, prevenção e no tratamento. 
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Introdução: o conhecimento sobre indicadores de risco cardiovascular e 

metabólico e o acesso às ações de prevenções primária são de extrema 

importância para o controle das Doenças Cardiovasculares (DCV), que 

atualmente são responsáveis por cerca de 31% de todas as mortes anualmente 

em todo o mundo. Neste contexto, destaca-se a Hipertensão Arterial (HA) e 

Diabetes Mellitus (DM) como fatores de risco importantes para o 



desenvolvimento de DCV. Um estudo realizado no Canadá desenvolveu o 

indicador Fenótipo da Cintura Hipertrigliceridêmica (FCH), que leva em conta a 

medida do Perímetro da Cintura (PC) e os níveis de triglicérides, que devem 

estar aumentados simultaneamente. Este indicador apresenta baixo custo e 

uma alta capacidade preditiva para identificar anormalidades cardiovasculares 

e metabólicas, sendo facilmente aplicado a nível de saúde pública. Objetivo: 

identificar a prevalência e os fatores associados ao FCH entre indivíduos com 

diagnóstico de HA e DM em uma população adulta e idosa. Métodos: trata-se 

de um estudo de natureza observacional, do tipo transversal, de abordagem 

quantitativa realizado no município de Viçosa- MG, onde estão cadastrados na 

Atenção Primária á Saúde (APS) 5353 indivíduos com diagnóstico de HA e 

1271 com DM. Realizou-se um cálculo amostral, cuja seleção dos participantes 

se deu por meio da amostragem por conglomerado, totalizando 719 indivíduos. 

Participaram do estudo um total de 841 pessoas. A coleta dos dados se deu 

por meio de aplicações de questionários semiestruturados para avaliar 

variáveis sóciodemográficas, hábitos de vida e cuidados de saúde, também foi 

realizada a avaliação antropométrica, aferição da pressão arterial e realização 

de exames bioquímicos de sangue. A análise dos dados será feita utilizando o 

software SPSS for Windows (Version 22.0; SPSS Inc, Chicago). Será realizada 

a regressão logística com o FCH como variável dependente, e, como 

independentes, as variáveis que apresentarem valor de p< 0,200 na análise 

bivariada, permanecendo no modelo final as variáveis que  apresentarem 

significância estatística ao nível de 5%.  Resultados esperados: através deste 

estudo espera-se estimar a prevalência e os fatores associados ao FCH entre 

os portadores de HA e DM. Espera-se ainda, que os achados desse estudo 

sirvam de auxílio para que os profissionais de saúde e gestores municipais 

implementem o FCH como uma ferramenta de triagem para predizer o risco 

cardiovascular e metabólico, bem como ações com foco no diagnóstico 

precoce e na prevenção da HA e DM que são os principais fatores de risco 

para DCV. 

APOIO: FAPEMIG, processo número APQ- 03510-13 
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A importância da amamentação tem sido reiterada, tanto para a criança quanto 

para a mãe, sob diversos pontos de vista. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) preconiza a amamentação até os 2 anos ou mais, sendo que, após os 6 

meses, deve-se introduzir a alimentação complementar. No Brasil, o Ministério 

da Saúde (MS) também recomenda o aleitamento materno exclusivo (AME) 

nos primeiros 6 meses e continuidade da amamentação, no mínimo, até os 2 

anos. A OMS define desmame como “processo pelo qual outros alimentos são 

introduzidos gradualmente na dieta de uma criança em AME, primeiro para 

complementar o leite materno e, progressivamente, para substituí-lo e adaptar 

a criança à alimentação do adulto”. Em meados da década de 90, o MS 

elencou fatores condicionantes do desmame precoce, entre os quais: forte 

cultura da mamadeira, associada à propaganda indiscriminada de “substitutos” 

do leite materno; mitos e crenças a respeito da amamentação; falta de 

informações corretas nos serviços de saúde e rotinas hospitalares 

incompatíveis com o início e a duração do aleitamento materno. Importante 

livro-texto de nutrição materno-infantil, publicado nessa mesma época 

(EUCLYDES, 1997), também inclui o “preparo dos profissionais de saúde” 

dentre os principais desafios na promoção da amamentação, referindo ser 



“elevado o percentual de mulheres que desmamam a criança por indicação 

médica”. Tendo em vista todos os esforços no âmbito das políticas públicas 

(bem como os empreendidos por organizações da sociedade civil) no sentido 

de promover o aleitamento materno, melhorando os indicadores relacionados 

tanto à sua duração quanto ao tempo de AME, considera-se inadmissível – 

porque contraditório e contraproducente - que tal constatação permaneça 

factível em nossa realidade sanitária. O conceito de Prevenção Quaternária 

encontra suas fontes em publicações datadas de meados do século passado e 

tem se difundido mais nos últimos anos, trazendo um questionamento sobre a 

base da ação médica. Como um eco do antigo adágio “primum non nocere” 

(“primeiro não prejudicar”), propõe identificar indivíduos ou populações em risco 

de intervenções médicas inapropriadas, no sentido de protegê-los e sugerir 

alternativas ética e tecnicamente mais aceitáveis. Pretende-se desenvolver um 

estudo qualitativo, descritivo e exploratório com mães nutrizes (atuais ou 

pregressas) residentes num município sul-mineiro. Serão realizados grupos 

focais com integrantes de um programa materno-infantil municipal, os quais 

abrangerão informações relativas à amamentação-desmame de seus filhos - 

independentemente da idade – enfocando o tempo total do aleitamento 

materno, momento de introdução da alimentação complementar e condutas 

médicas a eles concernentes. As informações coletadas serão interpretadas 

por meio da Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2009), com 

estabelecimento de categorias analíticas. Espera-se delinear um panorama 

inicial sobre “o que nutrizes ouvem/já ouviram de profissionais de saúde acerca 

da duração do aleitamento materno e/ou do processo de desmame”, o qual 

possa contribuir para uma melhor compreensão desse cenário, sua dinâmica e 

nuances específicas, subsidiando a realização de estudos posteriores com 

distintos enfoques metodológicos. Espera-se obter resultados que subsidiem 

também a proposição de estratégias inovadoras em políticas de proteção à 

amamentação, com ênfase naquelas situadas no escopo das ações de 

Prevenção Quaternária em Saúde. 
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Introdução: A prevalência de obesidade em adultos de 20 a 59 anos na região 

Sudeste do Brasil é elevada, atingindo 49% da população. Minas Gerais ocupa 

posições de destaque quanto aos agravos crônicos. Essa conjuntura requer 

ênfase na prevenção e/ou o controle do avanço da obesidade no âmbito da 

rede de atenção à saúde no estado, especialmente na Atenção Básica, 

principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). Ações de 

atenção à saúde requerem compartilhamento de saberes, práticas intersetoriais 



e de gestão do cuidado em rede, bem como realização de educação 

permanente e gestão de coletivos nos territórios, destacando-se atividades dos 

Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) no cuidado integral à saúde da 

população. Objetivo: Desenvolver ações de diagnóstico, formação, gestão, 

avaliação e monitoramento que propiciem a construção da rede de atenção 

nutricional para controle da obesidade em Minas Gerais. Métodos: O projeto 

Rede de Enfrentamento da Obesidade em Minas Gerais (RENOB-UFV) 

contemplará, em 24 meses, 58 NASF de 60 municípios, situados nas 

localidades de 04 Instituições Federais de Ensino Superior (IFES): 

Universidades Federais de Viçosa, Alfenas, Lavras e Uberlândia, beneficiando 

indiretamente 2.905.166 habitantes. Bolsistas estudantes de graduação, pós-

graduação/profissionais de nível superior e professores das IFES, das áreas de 

alimentação, nutrição e saúde, compõem a equipe executora. Será realizado, a 

partir de instrumento pré-elaborado pelo Ministério da Saúde, o diagnóstico da 

organização da gestão e da atenção nutricional nos municípios. Para formação 

e qualificação de gestores e profissionais de saúde do NASF, serão realizados: 

planejamento e capacitação das equipes, diagnóstico situacional, elaboração 

dos materiais e ações educativas, execução dessas ações, monitoramento e 

avaliação. As formações, com ênfase na utilização de metodologias ativas, 

serão compostas por oficinas presenciais e práticas de formação, encontros 

presenciais de monitoramento e avaliação, além de formação teórica a 

distância em ambiente virtual. O grupo de gestores elaborará um projeto de 

construção da rede de atenção nutricional em seu município e os profissionais 

de saúde, um projeto na linha de cuidado integral da pessoa com obesidade 

em seu NASF, de acordo com pressupostos preconizados pelo Ministério da 

Saúde. A elaboração dos projetos será realizada de forma integrada, 

participativa e coletiva. As atividades de monitoramento e avaliação serão 

realizadas mediante reuniões semipresenciais, encontros presenciais e 

aplicação de questionários. Estratégias como publicação de artigos e 

apresentação de trabalhos em eventos científicos, elaboração de um vídeo em 

parceria com a CEAD-UFV e realização de workshop serão utilizadas para 

difusão científica. Resultados esperados: As atividades do projeto permitirão 

um diagnóstico da organização da rede de atenção nutricional possibilitando a 

elaboração de estratégias de reconstrução da mesma para obter maior 

resolutividade das ações de promoção da saúde, prevenção, diagnostico, 

tratamento e controle da obesidade na atenção básica de saúde em Minas 

Gerais. Ademais, as ações do projeto contribuirão para o desenvolvimento de 

competências profissionais que auxiliem um processo de trabalho mais 



qualificado e humanizado no cuidado e atenção à saúde e proporcionarão 

maior aproximação dos serviços de saúde dos municípios com as IEFS. 

APOIO: CAPES/Código001  CNPq/MS/SAS/DAB/CGAN/n°421098/2018-0 
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Introdução: A ansiedade e a depressão são transtornos mentais comuns entre 

estudantes universitários, sendo sua distribuição e prevalência cada vez mais 

estudadas. Objetivo: Analisar a associação do estado nutricional e consumo 

alimentar com os sintomas de transtorno de ansiedade e de depressão em 

estudantes universitários de Minas Gerais. Métodos: Trata-se inquérito 

epidemiológico multicêntrico cuja população de estudo será composta por 

estudantes dos cursos de graduação presencial da área da saúde de seis 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) de Minas Gerais: Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); Universidade Federal 

de São João del-Rei (UFSJ), Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

(UFTM) e Universidade Federal de Lavras (UFLA). Para a estimativa do 

tamanho amostral considerou-se uma população de aproximadamente 9933 



estudantes, uma margem de erro de 3% e nível de significância de 5%. O 

tamanho amostral necessário para atender esses parâmetros é de 822 

estudantes. Os estudantes participantes responderão a um questionário virtual, 

autoaplicado e confidencial, disponibilizado em plataforma online. Os mesmos 

serão solicitados a preencherem o questionário acessando-o por meio do seu 

celular, computador ou tablet a plataforma REDCAP que contemplará  

características sociodemográficas, local e características de moradia estudantil, 

alimentação, atividade física, autoavaliação de saúde e doenças autorreferidas, 

tabagismo, consumo de álcool e outras drogas, uso de medicamentos 

ansiolíticos e antidepressivos, qualidade de vida, violências, suporte social, 

resiliência e vivências acadêmicas. Os sintomas de ansiedade e depressão 

serão avaliados pela Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse - DASS 21. 

O inquérito será precedido por um estudo piloto, realizado com os estudantes 

que não irão participar da amostra. Será feita uma análise descritiva das 

variáveis, utilizando a distribuição de frequência. Posteriormente, será realizada 

uma análise bivariada e multivariada para verificar a presença de associação 

entre a prevalência de transtornos de estresse, ansiedade e depressão  e perfil 

nutricional e consumo alimentar. Resultados esperados: Espera-se determinar 

a prevalência de transtornos de ansiedade e depressão entre estudantes 

universitários da área da saúde de IFES de Minas Gerais e identificar se as 

alterações na saúde mental podem estar associadas aos hábitos alimentares e 

ao estado nutricional em que os estudantes se encontram. O reconhecimento 

dos fatores associados aos sintomas de ansiedade e de depressão e a maior 

compreensão desses transtornos mentais, fornecerão, consequentemente, 

subsídios para promoção da saúde mental, estratégias de prevenção e 

intervenções no âmbito universitário. 
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Introdução: os primeiros 1000 dias de vida, representam um período crítico 

para a saúde da criança, devido ao rápido crescimento e desenvolvimento. A 

nutrição nessa fase terá impactos na infância e na vida adulta do indivíduo. A 

Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo 

até os 6 meses de idade e a partir de então a alimentação complementar deve 

ser iniciada. Esta deve ser oportuna, adequada nutricionalmente, garantir os 

nutrientes essenciais para o desenvolvimento infantil, e a densidade energética 

e proteica recomendada. O momento da introdução e a qualidade da 

alimentação complementar estão relacionados à vários agravos à saúde como 

obesidade, alergias, infecções gastrointestinais e outros. A Nova Zelândia (NZ) 

não possui dados nacionais no país a respeito da prática da alimentação 

infantil nos primeiros 1000 dias de vida. A coorte de nascimento, Growing Up in 

New Zealand-GUINZ, é um estudo multidisciplinar que acompanha quase 7000 

crianças. Esta coorte alinha-se com os nascimentos ocorridos na NZ entre 

2007-2010 e é generalizável para os nascimentos do país no período. 

Objetivos: investigar o tempo de introdução de diferentes tipos de alimentos e 

grupos alimentares na coorte GUiNZ e explorar seus principais determinantes 



sociodemográficos e identificar os fatores associados com a introdução 

oportuna e não oportuna de diferentes alimentos e grupos alimentares. 

Metodologia: nesse estudo de corte transversal, as análises serão conduzidas 

para toda a coorte, de acordo com as quatro principais etnias e de acordo com 

o tipo de amamentação. Informações sobre a idade de introdução de alimentos 

serão derivadas  do Questionário de Frequência Alimentar aplicado na 

entrevista aos 9 meses. Indicadores do aleitamento materno como iniciação, 

duração e exclusividade serão derivados de acordo com a metodologia 

previamente desenvolvida para esta coorte, que utiliza informações coletadas 

nas entrevistas de 6 semanas, 9 e 31 meses. Serão utilizadas informações 

sobre as características sociodemográficas maternas coletadas na entrevista 

no período do pré-natal e na entrevista de 9 meses para verificar associação 

das mesmas com o tempo de introdução alimentar de acordo com as 

recomendações do Ministério da Saúde da Nova Zelândia e da Organização 

Mundial da Saúde. Serão utilizadas medidas de tendência central e dispersão 

para descrever os dados e regressão de Poisson com variância robusta, para 

investigar as associações. Esse estudo representa mais um trabalho resultado 

da colaboração internacional entre o estudo de coorte GUiNZ com o Programa 

de Pós-graduação em Nutrição em Saúde Pública da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo. Resultados esperados: espera-se 

encontrar quais são os fatores associados à introdução oportuna e não-

oportuna dos principais alimentos e grupos alimentares, verificar o quanto 

houve de adesão às recomendações nacionais e internacionais. Se há 

diferença no tempo de introdução da alimentação complementar e na qualidade 

da mesma entre as diferentes etnias e classes econômicas presentes na 

coorte, e também se há diferença relacionada às outras variáveis maternas. 

Este conhecimento é importante para as políticas públicas que apoiem ações 

voltadas para a saúde infantil. 
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Introdução: A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) tem sido adotada como 

política publica para favorecer a formação de hábitos alimentares saudáveis, 

especialmente em grupos vulneráveis como crianças e adolescentes, e 

recentemente ela foi adotada pelo Ministério da Educação como tema 

transversal no Ensino Fundamental. No entanto, há escassez de material 

didático que auxilie os docentes a incluir o tema EAN de forma transversal no 

ambiente escolar. Objetivo: Validar um “material de apoio docente” que foi 

elaborado para auxiliar docentes a incluir EAN no processo de ensino 

aprendizagem do ensino fundamental I.  Métodos: Trata-se de um estudo 

descritivo de tipo desenvolvimento metodológico, etapa na qual se demonstra a 

qualidade do material produzido (validação). A validação será realizada por 13 

juízes de três grupos distintos: 1) juízes de conteúdo (5 

nutricionistas/pesquisadores/docentes com experiência na área de EAN, 

tecnologias educativas e/ou validação de instrumentos); 2) juízes técnicos (5 

pedagogos com experiência em ambiente escolar); 3) juízes com experiência 



profissional em design e marketing (3 profissionais para avaliar a 

adequabilidade do material para o fim a que se propõe). Depois desta etapa o 

grupo alvo do material educativo (docentes do ensino fundamental I) também 

deverá avaliar o material. Esses juízes serão selecionados se atingirem 

pontuação mínima de cinco pontos num sistema de classificação de juízes. 

Além disso, poderá ser  selecionado juiz por meio de amostragem bola de 

neve, na qual, ao identificar um sujeito que se encaixa nos critérios para 

participação do estudo, será solicitado que este sugira outros participantes que 

se enquadrem nos critérios de seleção. Para os três grupos de juízes serão 

enviados por correio eletrônico uma carta convite contendo os objetivos da 

pesquisa, e a versão inicial do “material de apoio docentes” em PDF. Após 

anuência para participar da pesquisa e avaliação do material, o participante 

deverá acessar um questionário eletrônico de avaliação, elaborado para esse 

fim, para responder seus itens e, após avaliação deverá devolver a avaliação à 

autora. Após a realização dos ajustes necessários no material educativo, 

considerando as sugestões dos especialistas, o mesmo seguirá para validação 

com o público alvo (docentes). Para esta etapa serão convidados pelo menos 

25 docentes que lecionam no EFI de escolas publicas e ou privadas. Os 

docentes avaliarão o conteúdo do material educativo quanto a sua 

organização, estilo da escrita, aparência e motivação. Só poderão participar do 

estudo aquele docente que tiver no mínimo um ano de experiência com ensino 

no EFI. Os docentes deverão receber o material impresso e o instrumento de 

avaliação e poderão avaliar no seu domicílio e devolver após um mês de 

recebido. Resultados esperados: Será considerado validado se os itens e os 

instrumentos como um todo, apresentar Índice de Validade de Conteúdo (IVC) 

maior ou igual a 0,78 para os nutricionistas e pedagogos, um valor mínimo de 

40% para os profissionais especialistas em design e nível de concordância 

mínimo de 75% para os docentes do EFI. Conclusão: Após validação do 

“material de apoio docente” o mesmo será distribuído para docentes da 

Comarca de Diamantina/MG. 
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Introdução. Na atualidade, acumulam-se evidências sobre a propriedade do 

uso do método Recordatório de 24 horas (R24h) em estudos epidemiológicos, 

normalmente coletado em papel, que resulta em uma medida mais acurada em 

relação ao Questionário de Frequência Alimentar (QFA), além de oferecer 

maior detalhamento da alimentação e oportunizando a investigação de outras 

características importantes da dieta do indivíduo. Os avanços tecnológicos vêm 

proporcionando o desenvolvimento de softwares, como o GloboDiet, que 

informatizaram e padronizaram as questões da entrevista do R24h, permitindo 

a obtenção resultados mais detalhados e fidedignos sobre a dieta de 

determinada população de estudo. Objetivo. Avaliar a viabilidade da aplicação 

do método R24h, em uma medida presencial e outra por telefone, para coleta 

de dados dietéticos utilizando o software GloboDiet, com uma amostra de 

participantes que aceitaram participar da terceira onda Estudo Longitudinal de 

Saúde do Adulto (ELSA-Brasil), no Centro de Pesquisa Clínica de 

Epidemiológica de São Paulo. Métodos. Serão investigados os processos de 

adesão dos participantes ao estudo (remarcações e desmarcações), duração 

média das entrevistas, identificação dos recursos humanos e materiais 



necessários para aplicação do método na coorte e diferenças e barreiras na 

aplicação dos R24h presencial e por telefone utilizando o GloboDiet, através de 

grupos focais que serão realizados com os entrevistados e entrevistadores. 

Ademais, será feito a descrição dos fluxos e procedimentos operacionais que 

envolvem as etapas de pré-coleta, coleta e pós-coleta. Resultados esperados. 

Demonstrar se a avaliação do consumo alimentar através de duas aplicações 

do método R24h utilizando o software GloboDiet é viável à rotina de um estudo 

de coorte, demonstrando as vantagens e desvantagens de sua utilização. Caso 

a viabilidade da utilização desta ferramenta informatizada e padronizada seja 

confirmada, este resultado servirá como referência para que demais 

pesquisadores possam replicar as etapas e procedimentos descritos, como um 

“roadmap”. Além disso, espera-se publicar os resultados em revistas de alto 

impacto e desenvolver um manual para avaliação do consumo alimentar em 

estudos epidemiológicos com uso do R24h e GloboDiet, a partir das 

experiências do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil). 
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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. 

Novas tecnologias de processamento vêm sendo estudadas como possíveis 

alternativas, que também garantam a qualidade microbiológica, mas preservem 

mais a composição nutricional e os compostos bioativos do LH. Diante do 

exposto, o objetivo do trabalho será avaliar o efeito da termossonicação em 

comparação à pasteurização lenta (62,5 oC por 30 minutos) quanto à 

composição lipídica do LH logo após o processamento e durante o 

armazenamento congelado por 15, 30, 60, 120 e 180 dias. A termossonicação 

será realizada em um aparelho de banho ultrassônico BRANSONIC, da marca 



Emerson, modelo CPX3800H sob freqüência de 40 khz e potência de 110W, 

com temperatura equivalente a 60 ºC por 4 minutos. Serão avaliados o perfil de 

ácidos graxos por cromatografia gasosa e os compostos de degradação lipídica 

hidroperóxidos, hexanal e os compostos de degradação secundária que 

reagem com ácido tiobarbitúrico (TBARS). Também serão analisados a 

capacidade antioxidante in vitro pelos métodos de sequestro dos radicais livres 

2,2’-azino-bis (3-etilbenzotiazolina) 6-ácido sulfônico (ABTS) e 2,2-difenil-1-

picrilhidrazila (DPPH), e os teores das vitaminas E e C por cromatografia 

líquida de alta eficiência (high performance liquid cromatography - HPLC) com 

o propósito de verificar a relação da estabilidade de antioxidantes presentes 

com a degradação lipídica. Será seguido um planejamento fatorial duplo com 

quatro repetições, cujos fatores avaliados serão o tipo de processamento 

(pasterurização e termossonicação) e o tempo de congelamento. O LH cru será 

utilizado como controle. Serão aplicados os testes estatísticos de Kolmogorov-

Smirnov e Shapiro-Wilk para testar a normalidade dos dados. Em caso de 

distribuição normal, os dados serão analisados por meio de Análise de 

Variância (ANOVA) observando-se a significância dos efeitos principais e 

interações. Em caso de significância do fator tempo ou da interação, será 

aplicada análise de regressão. Para distribuição não-normal será utilizado o 

teste de Kruskal-Wallis para verificar a diferença entre os tratamentos. Todas 

as análises serão realizadas utilizando um nível de significância de 5%. 

Espera-se como resultados que a termossonicação melhor preservará a 

estabilidade lipídica por associar duas técnicas e ser utilizada em menor tempo 

que o processamento habitual de pasteurização, não necessitando o LH ficar 

exposto por maior tempo à temperatura elevada. Dados da literatura relatam 

“aumento da capacidade in vitro após o processamento com US”, sendo assim 

os compostos antioxidantes podem exercer maior proteção à estabilidade 

lipídica também ao longo do tempo de congelamento. 
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Introdução: Nos dias atuais é notório o aumento da busca por alimentos 

saudáveis e de qualidade por parte da população. Observa-se que os 

alimentos não são mais considerados simples fontes de nutrientes, mas 

também de qualidade de vida, saúde, prevenção e longevidade. Foi a busca 

por essa alimentação equilibrada que despertou o interesse por alguns 

alimentos que, além de suprir as necessidades básicas do organismo, também 

previnem algumas doenças. Neste contexto os alimentos funcionais vêm 

ganhando destaque, representando um mercado promissor, e também 

despertando o interesse da comunidade científica. Alimentos funcionais são 

definidos como qualquer substância ou componente de um alimento que 

proporciona benefícios para a saúde, inclusive a prevenção e auxílio no 

tratamento de algumas doenças. Dentre esses, destacam-se, as frutas 

vermelhas, que são ricas em compostos bioativos, como os compostos 

fenólicos, ácidos fenólicos, taninos, flavonoides, vitaminas e antocianinas. 

Estudos in vitro têm relatado vários efeitos sobre a saúde, que estes frutos 

fornecem, quando fazem parte da dieta humana, dentre os quais se destaca a 

alta atividade antioxidante e a capacidade de inibir a lipoproteína de baixa 



densidade. Como nem sempre é possível encontrar estas frutas in natura nos 

mercados, o consumo de sucos tem aumentado continuamente em função do 

valor nutritivo atribuído às frutas, ocorrendo uma crescente comercialização 

desses produtos no mercado nacional e internacional. Objetivo: Em virtude das 

propriedades apresentadas, este estudo propõe elaborar bebidas à base de 

frutas vermelhas, sendo essas, açaí, morango, amora e mirtilo, quantificar e 

analisar características físico-químicas, compostos bioativos e capacidade 

antioxidante. Metodologia: Serão analisadas as seguintes características físico-

químicas: sólidos solúveis, acidez total titulável e pH. Os compostos bioativos 

serão avaliados pela quantificação de fenólicos, antocianinas e flavonóides 

totais, e a capacidade antioxidante por meio dos métodos FRAP, ABTS, DPPH. 

Resultados Esperados: Espera-se obter formulações de bebidas funcionais, 

contendo alto teor de compostos bioativos e capacidade antioxidante, uma vez 

que as frutas empregadas nesse estudo são fontes naturais desses compostos 

e podendo contribuir com a saúde dos consumidores devido ao alto potencial 

de benefícios nutricionais destes para a saúde humana. 
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Durante a última década, a comunidade científica tem desenvolvido particular 

interesse pela pesquisa voltada ao estabelecimento da relação entre 

alimentação e saúde mental. Em este sentido, tem surgido o termo 

psicobiótico, fazendo referência aos prebióticos e/ou probióticos que podem 

agir como coadjuvantes no tratamento de transtornos psiquiátricos, ao serem 

ingeridos em quantidades adequadas junto a uma dieta balanceada. A partir 

desta perspectiva, surge a ideia de avaliar o efeito psicobiótico dos 

exopolissacarídeos (EPS) da cianobactéria Phormidium autumnale no 

Transtorno do Espectro Autista (TEA). Assim, o projeto será desenvolvido em 

três fases principais. A primeira focada na produção, recuperação e 

caracterização química dos EPS. Na segunda fase será avaliada a 

sobrevivência de simbióticos - combinação de EPS e diversas cepas de micro-

organismos probióticos - sob condições gastrointestinais simuladas in vitro. A 

partir dos resultados obtidos nesta fase, prosseguira-se à última etapa. Aqui 

será avaliado o efeito dos melhores prospectos simbióticos sobre a composição 

da microbiota intestinal de pacientes com TEA. Para tal fim, planeja-se usar o 

simulador do ecossistema microbiano humano SEMH®, a través de parceria 

com a Universidade Estadual Paulista (UNESP). Na avalição da composição 



microbiana serão implementados métodos dependentes - como o 

plaqueamento - e independentes de cultivo – como a técnica de reação de 

polimerização em cadeia seguida de eletroforese em gel de gradiente 

desnaturante (PCR-DGGE), a técnica de polimerização em cadeia em tempo 

real (RT-PCR) e o sequenciamento do gene 16s rRNA -. Igualmente, nesta 

última fase será determinado o efeito sobre o metabolismo microbiano. Assim, 

será determinada a produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) oa 

igual que a produção de amônia (NH4+) como resultado da fermentação dos 

açúcares pelas bactérias intestinais presentes nas amostras tomadas após 

tratamento com os melhores prospectos simbióticos. Desta maneira, espera-se 

que, os EPS de P. autumnale contribuam na modulação do eixo microbiota-

intestino-cérebro em pacientes com TEA. 
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Introdução: No mundo, 1,9 bilhões de pessoas ainda são acometidas pela  

deficiência de iodo, muito embora tenha-se verificado aumento da cobertura 

dos programas de iodação do sal e melhoria do estado nutricional de iodo na 

população. No Brasil, país classificado como “adequado” iodicamente pela 

OMS, observou-se insuficiência iódica em 73% de nutrizes estudadas em 

Diamantina-MG.  A deficiência em gestantes e em nutrizes pode afetar o 

desenvolvimento neural da criança, comprometendo sua capacidade 

intelectual, motora e a acuidade de fala ao longo do seu crescimento. Estudos 

sobre a deficiência iódica em nutrizes são escassos ao mesmo tempo que o 

estado nutricional de iodo do lactente está relacionado com a concentração do 

micronutriente no leite materno. Objetivo:  Analisar os fatores associados à 

concentração de iodo no leite materno de nutrizes do município de Viçosa-MG. 

Metodologia: trata-se de um estudo transversal, de abordagem quantitativa, 

com amostra de 292 nutrizes, com idade = 18 anos, sem histórico de doença 

tireoidiana atendidas nos serviços pré-natais de 14 Unidades Básicas de Saúde 



(UBS) de Viçosa-MG, em 2018 e 2019, com lactentes de até 60 dias de vida 

em aleitamento materno exclusivo. Serão coletados 20 ml de urina da mãe e do 

lactente, bem como  o leite materno da nutriz. Também serão coletados 50g de 

sal, 20g de tempero e 200 ml da água da UBS em que a mãe foi atendida.  

Todos os materiais serão transportados em isopor ao laboratório e congelados 

a – 18ºC. O consumo alimentar será estudado mediante aplicação do 

Recordatório de 24 horas. Sete dias após o primeiro levantamento, e em 20% 

da amostra, será aplicado novo Recordatório de 24 horas, bem como será 

coletada novamente a urina e o leite materno; para controle da variabilidade 

intraindividual. Os dados sociodemográficos, gestacionais e do puerpério, 

clínicos, ambientais e bioquímicos serão coletados em tablet utilizando o 

programa RedCap. Os resultados serão analisados no programa SPSS versão 

21 utilizando Análise de Regressão Logística.  O projeto foi aprovado no 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Viçosa. Resultados esperados: Acredita-se que a concentração de iodo no leite 

materno esteja associado a iodúria materna, bem como ao teor de iodo no sal 

de consumo, uso de tempero e teor de iodo na água da região de residência 

das nutrizes. 
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Introdução: Os impasses para sucessão na agricultura familiar vêm sendo 

grande preocupação política nos últimos anos. No Brasil, 70% dos alimentos 

que chegam à mesa da população são produzidos pela agricultura familiar, que 

além da importância econômica, é responsável por garantir a segurança 

alimentar e contribuir para erradicação da fome. O Censo Agropecuário de 

2006 mostra que 84,4% do total dos estabelecimentos agropecuários 

brasileiros pertencem a grupos familiares. A agricultura familiar constitui a base 

econômica de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes, 

responde por 35% do produto interno bruto nacional e absorve 40% da 

população economicamente ativa do país. Ainda segundo o Censo, a 

agricultura familiar produz 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 

38% do café, 34% do arroz e 21% do trigo do Brasil.  Apesar de números tão 

expressivos sobre a produção agrícola familiar, não existe garantia da 

reprodução social no campo e consequentemente, a continuidade da produção 

das propriedades do meio rural, aqui entendida como sucessão rural.  O 

envelhecimento da população rural e a migração dos jovens para as cidades 



estão entre os principais impasses que ameaçam essa sucessão e fortalece a 

necessidade de estudos sobre as estratégias de reprodução social no meio 

rural. Objetivos: Conhecer a vivência e/ou percepção dos agricultores e 

possíveis sucessores da agricultura familiar sobre a sucessão no campo. 

Metodologia: Será uma pesquisa com abordagem qualitativa sobre a 

problemática da sucessão rural.  O estudo será realizado no município de São 

Gonçalo do Rio Abaixo, que está localizado na região central do Estado de 

Minas Gerais.  Para desenvolvimento do estudo, serão realizadas entrevistas 

semiestruturada, com uma pergunta disparadora: Como você percebe que será 

a continuidade da produção na sua terra? Esta será conduzida pelo roteiro 

embasado nos objetivos e abordará aspectos: a) importância da produção 

agrícola para o agricultor; b) expectativa de ser sucedido ou suceder; c) motivo 

de sair do campo; d) motivo de permanecer no campo; e) motivos que o 

faz/faria sai no campo; e) dificuldades em permanecer no campo. Em reuniões 

realizadas esporadicamente no município, o projeto será apresentado e os 

agricultores serão convidados a participar. De acordo com o interesse, os 

agricultores serão cadastrados e as entrevistas agendadas. Na visita ao 

agricultor, outros atores envolvidos no processo de sucessão poderão ser 

identificados. Caso seja, dados desses atores serão levantados para 

agendamento de entrevistas. O número de participantes será definido pelo 

processo de saturação de recorrência dos temas.  As entrevistas serão 

transcritas para análise. As significações obtidas serão submetidas à ótica da 

fenomenologia sociológica, pautada em Alfred Schutz, relativas às três noções: 

reservas de experiência, tipicalidade da vida cotidiana e estruturas de 

pertinência. Este estudo será submetido ao comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Ouro Preto. Resultados esperados: Tem-se a 

expectativa de conhecer a vivência e/ou percepção dos agricultores e possíveis 

sucessores da agricultura familiar da cidade, e assim compreender as questões 

que podem nortear o delineamento de políticas públicas para tornar o trabalho 

agrícola familiar mais atrativo. 
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Introdução: A Organização Mundial de Saúde aponta a obesidade como um 

dos maiores problemas de saúde pública do mundo. A projeção é que, em 

2025, o número de crianças com sobrepeso e obesidade no mundo possa 

chegar a 75 milhões, caso não haja intervenções. A escola, como um espaço 

dedicado ao aprendizado, deve estar atenta ao seu papel como promotora da 

alimentação saudável, sendo incentivadora de hábitos mais saudáveis. Uma 

das estratégias de saúde pública para intervenção nesse cenário é a realização 

de ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN), para promover a prática 

autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis, por meio de 

abordagens e recursos educacionais problematizadores. No entanto, um 

estudo sobre o panorama atual da EAN, no bojo das políticas públicas do Brasil 

e das ações desenvolvidas em nível local, mostrou que este processo 

permanece mais próximo ao modelo biomédico tradicional, pautado na 

transmissão de informações, com a hegemonia de ações e estratégias voltadas 

para a lógica da prevenção e da recuperação da saúde. Por outro lado, é 

possível observar, no contexto das ações de educação alimentar e nutricional 

que vem sendo desenvolvidas atualmente nesse campo, com estudantes, 



intervenções que são sinalizadoras de mudanças, por adotarem estratégias 

que se caracterizam pela tentativa de romper com o paradigma tradicional de 

ensino. Estas intervenções, ao serem desenvolvidas com o emprego de 

estratégias que se distinguem das palestras convencionais, apontam para uma 

tentativa de ruptura com este modelo tradicional, apesar de os estudos não 

anunciarem os referenciais teóricos que guiaram a elaboração dessas 

estratégias. Neste sentido, não se pode afirmar se a experiência educativa 

traduz, de fato, um movimento em direção à mudança nos padrões de relação 

entre o educador, o aprendiz e o conhecimento.  

Objetivo: Analisar os instrumentos, a abordagem e a fundamentação teórica 

das metodologias de ações de EAN empregadas com escolares.  

Metodologia: Trata-se de um estudo observacional com abordagem qualitativa, 

a ser conduzido com nutricionistas da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, Segurança Alimentar e Cidadania, da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte. Essa secretaria, através da Coordenação de Mobilização e 

Educação para o Consumo Alimentar, desenvolve ações de EAN, com 

propostas de estratégias dinâmicas e mobilizadoras, visando promover o 

diálogo com os diversos públicos da comunidade assistida acerca da 

importância da alimentação saudável e adequada em todas as fases da vida. 

Serão realizadas entrevistas individuais a partir de um roteiro previamente 

estruturado, elaborado e aplicado pela pesquisadora e revisado por 

especialistas no tema. Os depoimentos serão gravados, transcritos e 

posteriormente, analisados, por meio da técnica da análise de conteúdo 

temático-categorial, proposta por Bardin. Resultados esperados: Espera-se 

obter um diagnóstico da fundamentação teórica e prática das ações de EAN 

realizadas e sua consonância com os princípios previstos no Marco de 

Referência de EAN para as políticas públicas. Ademais, poderão ser pensadas  

estratégias mais efetivas, se necessário, para as ações de EAN nesse campo, 

visando o aprimoramento das relações entre o educador, o aprendiz e o 

conhecimento. 
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INTRODUÇÃO: Os bancos de alimentos (BA) integram a rede de 

fortalecimento da área de Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva, 

contribuindo para a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde 

da população brasileira. Estão norteados por três objetivos: Combate às perdas 

e desperdícios de alimentos; Segurança alimentar e nutricional da população 

beneficiária; Educação alimentar e nutricional. Atualmente, o Brasil conta com 

uma rede de 225 BA em funcionamento, de quatro modalidades (BA públicos, 

implantados em Centrais de Abastecimento, de iniciativa das organizações da 

sociedade civil e dos serviços sociais autônomos). Até o momento, avaliações 

técnico- científicas sobre BA foram realizadas, contudo, apresentando 

restrições de abrangência territorial e de modalidade. Ainda, pesquisadores 

desvelaram que uma amostra de BA públicos está perdendo sua finalidade 

original de redução de perdas e desperdícios por uma conjuntura técnico-

operacional. O projeto de pesquisa propõe a realização de uma pesquisa 



inédita de avaliação da rede nacional de BA com vistas a elucidar uma nova 

agenda de atuação dos BA e responder sobre a eficácia desses equipamentos. 

OBJETIVO: Avaliar a associação da estrutura e processo das diferentes 

modalidades de BA com os resultados de desempenho da rede nacional de BA 

na perspectiva da redução de perdas e desperdícios de alimentos, da 

segurança alimentar e nutricional, e da educação alimentar e nutricional. 

METODOLOGIA: Pesquisa observacional, de abordagem quantitativa 

descritiva, de natureza exploratória, com survey transversal, tendo como 

unidade de análise cada um dos BA que integram a rede nacional atuante (n = 

225). Com a aplicação de um questionário eletrônico semi estruturado, 

construído com base no modelo proposto por Donabedian, serão construídas 

variáveis independentes de estrutura – estrutura física, recursos materiais, 

humanos e financeiros – e de processo – dados operacionais de coleta e 

distribuição de alimentos –, específicas para cada modalidade de BA. O evento 

de interesse, o resultado de desempenho das diferentes modalidades de BA, 

será avaliado considerando três dimensões: 1. Redução de perdas e 

desperdícios de alimentos; 2. Segurança alimentar e nutricional; e, 3. Educação 

alimentar e nutricional. Para cada dimensão de resultado serão elencadas 

variáveis dependentes de mensuração. Será realizada uma análise estatística 

descritiva simples. Para as variáveis dependentes numéricas será realizada 

uma análise univariada por meio de regressão linear simples (a 20%). Essas 

serão levadas para a construção de um modelo multivariado final por meio de 

Regressão Linear múltipla. Para avaliação das variáveis dependentes nominais 

será realizada uma análise univariada aplicando-se o teste Qui-quadrado (a 

20%). Posteriormente, as variáveis de estrutura e processo selecionadas serão 

levadas para o modelo final multivariado utilizando-se Regressão Logística 

Binária. O teste aplicado será o Qui-quadrado de Wald (a 5%). A medida de 

associação avaliada será a odds ratio e seu respectivo intervalo de confiança 

de 95%. RESULTADOS ESPERADOS: Identificar e discutir a eficácia da rede 

nacional de BA na perspectiva da contribuição real para a redução de perdas e 

desperdícios de alimentos no país, para a garantia do Direito Humano à 

Alimentação Adequada, e para a promoção da saúde e da alimentação 

adequada e saudável. 
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Introdução: O Programa Bolsa Família (PBF) foi criado em 2003 como uma das 

estratégias de luta contra a desigualdade social e combate à fome, através do 

projeto Fome Zero. A abordagem dos determinantes sociais reconhece o fato 

de que as iniquidades em saúde não podem ser combatidas sem que as 

iniquidades sociais também o sejam. Estudos sobre transtornos mentais 

comuns (TMC) evidenciam forte influência dos meios econômicos mais 

subdesenvolvidos sobre a predominância de casos que sofrem de algum tipo 

de perturbação psíquica. A maior taxa de problemas de saúde mental 

acometem mulheres com baixa escolaridade, baixa renda e desempregadas. O 

PBF tem se apresentado como importante estratégia para a conquista da 

autonomia dos sujeitos, sendo uma das principais vias de construção de uma 

vida mais digna e saudável. Só o programa não é suficiente para combater 

iniquidades e para o manejo integral das famílias a uma forma de vida mais 

construtiva. Neste contexto, cumpre destacar a segurança alimentar e 

nutricional, que consiste na realização do direito de todas as pessoas ao 



acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e quantidade suficiente. 

A vivência da fome no seio familiar provoca angústia e preocupação. Nesse 

sentido, a insegurança alimentar (IAN) possui forte relação com o risco de 

desenvolvimento de TMC, sobretudo em uma relação dose-resposta, 

aumentando o risco de afecção psíquica dependendo do grau da insegurança 

alimentar. Segundo estudo do IBASE, 72,8% das famílias beneficiárias do PBF 

apresentam IAN. A literatura ainda é escassa quanto à correlação de IAN com 

TMC, e há carência de produções sobre o transtorno mental no âmbito geral 

dos beneficiários do PBF. A literatura entra em consenso quando discute a 

influência da situação socioeconômica no risco de desenvolvimento de más 

condições mentais – o programa de transferência de renda impacta 

positivamente na vida dos beneficiários já que seu poder de consumo aumenta. 

Dessa forma, a qualidade de vida promovida aos beneficiários do PBF, 

incluindo a redução da IAN, permite que estes reajam positivamente para a 

melhoria do seu quadro psíquico. Objetivo: Identificar a prevalência de TMC e 

os fatores associados à saúde mental de mulheres participantes do PBF. 

Metodologia: Trata-se de estudo transversal e qualitativo composto por análise 

de discurso de mulheres gestoras do recurso do PBF no município de Lavras – 

MG, cujas famílias encontram-se em situação de IAN moderada ou grave. As 

entrevistas serão realizadas em ambiente domiciliar e/ou nos equipamentos 

comunitários/sociais mais próximos às residências das famílias. Este estudo 

faz parte de um projeto maior intitulado “Programa Bolsa Família: avaliação dos 

impactos na Segurança Alimentar e Nutricional das famílias participantes e 

acompanhamento das condicionalidades de saúde sob a ótica dos 

profissionais”, aprovado pelo Comitê de Ética e financiado pelo CNPQ. 

Resultados Esperados: Os resultados desse estudo poderão subsidiar ações 

voltadas para promoção do bem estar, qualidade de vida e saúde mental das 

beneficiárias do PBF, promovendo empoderamento das mulheres preceptoras 

do benefício, bem como auxiliar na compreensão da IAN sobre o estado de 

saúde mental e a relação destes sujeitos com a fome 
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Introdução: Na trilha das terceirizações no âmbito da administração pública, o 

serviço de alimentação da Universidade Federal de Viçosa (UFV), campus 

Viçosa, está, gradativamente, adotando esta modalidade de gestão em seus 

restaurantes. Até o final do ano letivo de 2017, o Restaurante Universitário 1 

(RU1) funcionava em regime de gestão mista, cujas refeições eram produzidas 

em conjunto por trabalhadores servidores públicos e trabalhadores advindos da 

iniciativa privada, estes últimos, prestadores de serviços. Antes do início do ano 

letivo de 2018 houve a terceirização total dos serviços do RU1/UFV e a 

universidade teve que lidar com a questão da realocação dos servidores 

públicos remanescentes, lotados no setor. Diante desta situação, pergunta-se 

como se deu esta mudança para o trabalho e bem estar das nutricionistas 

servidoras públicas que exerciam a função de supervisão naquele setor. 

Objetivos: Esta pesquisa tem o objetivo principal de “Estudar o processo de 

mudança no trabalho das nutricionistas devido à realocação consequente do 

processo de terceirização do serviço de alimentação da UFV”. Os objetivos 

específicos: i) Conhecer as modalidades de gestão dos restaurantes 

universitários das Instituições Federais de Ensino Superior brasileiras e, 

particularmente, na UFV; ii) Entender a participação das nutricionistas nos 



processos decisórios relacionados à terceirização dos serviços de alimentação 

da UFV; iii) Analisar comparativamente as características do trabalho atual em 

relação ao anterior; iv) Identificar os processos de regulação presentes no 

trabalho das nutricionistas no novo local de trabalho; v) Compreender o 

trabalho atual em termos de suas características ambientais, individuais e 

coletivas; vi) Discutir aspectos da mudança que possam acarretar sofrimento e 

consequente adoecimento às nutricionistas. 

Métodos: Esta pesquisa é qualitativa, de abordagem fenomenológica, 

desenvolvida por meio de um estudo de caso das nutricionistas realocadas 

mediante a terceirização do RU1/UFV. A partir do referencial teórico da 

Ergonomia da Atividade, pretende-se utilizar os procedimentos próprios da 

Análise Ergonômica do Trabalho (Guerin et al, 2001). Os sujeitos da pesquisa 

serão os Pró-reitores de Assuntos Comunitários e de Gestão de Pessoas, a 

Chefe da Divisão de Alimentação, os representantes do órgão de classe das 

Nutricionistas – Associação dos Profissionais de Nível Superior da UFV, as 

Nutricionistas afetadas pelo processo de terceirização do RU e os demais 

sujeitos identificados como informantes chaves no decorrer da pesquisa. Os 

dados serão coletados por meio de pesquisa documental, pesquisa 

bibliográfica, pesquisa descritiva, entrevistas em profundidade, entrevistas em 

auto confrontação e observações globais e sistemáticas. Este projeto foi 

aprovado pelo CEP/UFV, sob CAAE 84904118.5.0000.5153. 

Resultados esperados: Lançar luz e contribuir para reflexões e discussões 

relativas ao trabalho das nutricionistas servidoras públicas da UFV, ocupantes 

dos cargos de técnicas de nível superior no RU1, enquanto apropriadoras dos 

processos de gestão das suas carreiras individuais, assim como o impacto da 

terceirização do RU no trabalho e no bem estar das mesmas. 

Referência bibliográfica: GUÉRIN, F.; LAVILLE, A.; DANIELLOU, F.; 

DURAFFOURG, J.; KERGUELEN, A. Compreender o trabalho para transformá-

lo. São Paulo: Blücher, 2001. 

 


