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Código: AF01 

Título: Análise de compostos fenólicos, flavonoides e potencial antioxidante do jambolão (Syzygium 

cumini (L.) Skeels) 

Autores: Morgana Aline Weber*, Vanessa Mossmann, Rafaela Pelisoli, Pahola Silveira, Rochele 

Cassanta Rossi.  

Instituição: Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

*morgana_aline@hotmail.com 

 

Introdução 

O jambolão (Syzygium cumini (L.) Skeels) é um fruto originário da Índia, que apresenta uma rica 

composição de compostos bioativos, que além dos benefícios a saúde humana, apresenta potencial para a 

aplicação na industria de alimentos.  

 

Objetivos  

Para maior conhecimento das propriedades funcionais deste fruto, pouco utilizado, objetivou-se analisar o 

seu teor de compostos fenólicos totais (CFT), flavonoides e o potencial antioxidante pelo método ABTS.  

 

Metodologia 

O jambolão foi colhido nas dependências da UNISINOS no mês de março de 2018. Para as três análises 

preparou-se extratos com amostra fresca e amostra seca, para posterior comparação. O teor de CFT foi 

determinado pelo método de Folin-Ciocalteau. A atividade antioxidante foi determinada através da 

técnica de captura do radical ABTS+ e o conteúdo de flavonoides totais foi determinado conforme 

metodologia descrita por ZHISHEN; MENGCHENG; JIANMING (1999).  

 

Resultados 

O teor de CFT no jambolão foi de 5,90 ± 1,9 mg EAG/g na massa seca e 5,66 ± 1,8 mg EAG/g na massa 

fresca. A capacidade antioxidante encontrada foi de 57,967 ± 0,96 µmol ET/g na massa seca e 39,855 ± 

1,02 µmol ET/g na massa fresca. O teor de flavonoides encontrado foi de 0,989 ± 0,95 mg ECAT/g massa 

seca e 1,08 ± 2,01 mg ECAT/g na massa fresca. Observou-se que após o processo de secagem houve 

grande diminuição nestes compostos, e que em comparação com algumas frutas comumente conhecidas, 

este também apresenta-se como boa fonte destes compostos.  

 

Conclusão 

O consumo de jambolão deve ser incentivado, para que se possa aproveitar suas propriedades nutricionais 

e funcionais, além de ser uma matéria-prima promissora no desenvolvimento de novos produtos 

alimentícios. 
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Código: AF02 

Título: Análise da composição química de alimentos não convencionais na promoção da saúde e 

sustentabilidade  

Autores: Hana Paula Schüroff*, Carla Fioroto, Jhony Marcelo Bogado Gabardo, Queila Turchetto, José 

Eduardo Gonçalves.  

Instituição: Centro Universitário de Maringá (UniCesumar). 

* hanaschuroff@gmail.com 

 

Introdução 

 No Brasil são produzidos 76,3 milhões de toneladas/ano de resíduos,sendo 35% da produção agrícola 

desperdiçada. Esses resíduos são decorrentes da conduta inadequada nas cadeias produtivas, e do descarte 

doméstico. Um meio de evitar é o Aproveitamento Integral dos Alimentos (AIA).  

 

Objetivos 

O objetivo do trabalho foi analisar a composição química das cascas das hortaliças mostrando seus teores 

de nutrientes, visando o AIA, incentivando a alimentação saudável, promovendo a sustentabilidade e a 

saúde.  

 

Metodologia 

Foram selecionados os seguintes alimentos orgânicos, Abóbora Cabotian (Cucurbita Maxima), Abóbora 

Paulista (Cucúrbita moschata), Banana Prata (Musa spp), Berinjela (Solanummelongena), Cenoura 

(Daucuscarota L), Chuchu (Sechium edule), Jiló (Solanumaethiopicum), Pepino (Cucumissativus), dos 

quais foram separadas as cascas e em seguida analisados os micronutrientes provenientes destas cascas 

por meio da análise química do Cálcio, Potássio, Sódio, Fibras, Ferro, Fósforo, Magnésio, Vitamina A e 

Vitamina C, a partir da quantidade obtida na análise química esses alimentos foram comparados com a 

Ingestão Diária Recomendada (IDR) para população adulta e classificados em fontes ou alto conteúdo de 

nutrientes.  

 

Resultados 

Em todos os alimentos estudos foi encontrado quantidades importantes de minerais com Na, K, Ca, Fe, P 

e Mg. A quantidade de fibra encontrada nos alimentos estudos foi de 0,02 – 2,75 g e cinzas 0,3 – 1,53 %. 

A quantidade de vitamina C foi de 2,1 à 8,8 mg/100g de alimento, onde a abóbora cabotian apresentou a 

maior quantidade, sendo classificada como fonte. Já a Vitamina A foi de 5 à 833 µg/100 g de alimento, a 

cenoura apresentou a maior quantidade, sendo classificada como alto conteúdo, onde foi encontrado cerca 

de 138,8% da IDR.  

 

Conclusão 

As cascas apresentam bons teores de nutrientes, podendo serem consideradas fontes de nutrientes, 

promovendo AIA, evitando desperdícios, auxiliando no tratamento e prevenção de doenças e a promoção 

da saúde. 

mailto:hanaschuroff@gmail.com


 

7 
O conteúdo descrito foi reproduzido conforme foi inserido no sistema pelos autores. Repetições e eventuais erros 
são de responsabilidade dos mesmos.  

Código: AF03 

Título: Crioconcentração e avaliação do teor de compostos fenólicos e atividade antioxidante do extrato 

aquoso de porangaba (Cordia salicifolia) 

Autores: Milena Ferrazza*, Brunna Cristina Bremer Boaventura. 

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

* ferrazzamilena@gmail.com 

 

Introdução  

Análises fitoquímicas das folhas de porangaba detectaram a presença de compostos bioativos tais como 

fenólicos, saponinas, antocianinas, flavonoides, taninos, cafeína, entre outros. A disponibilidade destes 

compostos em quantidades maximizadas pode ser atingida através de tecnologias de concentração.  

 

Objetivos 

Aplicar e verificar os efeitos da tecnologia de crioconcentração no extrato aquoso de folhas de porangaba 

em relação ao teor de compostos fenólicos, antes e após a aplicação do processo, bem como a atividade 

antioxidante in vitro.  

 

Metodologia 

Foram utilizadas folhas secas de porangaba da marca comercial NatuBlu. Foi empregada a técnica de 

crioconcentração progressiva sendo que o princípio deste método é baseado no congelamento total de 

uma solução seguido por um procedimento de descongelamento parcial, sob separação gravitacional 

simples. A eficiência do processo de crioconcentração foi determinada com base no teor de compostos 

fenólicos totais (CFT). O teor de CFT das amostras foi determinado espectrofotometricamente de acordo 

com o método de Folin-Ciocalteu. O poder antioxidante redutor férrico (FRAP) foi determinado nas 

amostras de acordo com o método proposto por Arnous, Makris e Kefalas (2002), com modificações.  

 

Resultados 

O teor de CFT das frações concentradas aumentou significativamente (p< 0,05) nos três estágios 

aplicados, quando comparado ao extrato inicial. Quanto ao teor de CFT das frações de gelo, foi observada 

diminuição significativa em todos os estágios mostrando a efetividade da aplicação do processo. Os 

valores de FRAP aumentaram significativamente (p< 0,05) nos concentrados obtidos em todas as etapas, 

variando de 0,85 ± 0,01 μmol/mL no extrato inicial para 2,11 ± 0,01 μmol/mL após o último estágio. Foi 

encontrada correlação positiva significativa (p < 0,05) entre os valores de CFT e os parâmetros de FRAP 

(r = 0,98).  

 

Conclusão 

A crioconcentração aumentou o teor dos compostos fenólicos e da atividade antioxidante do extrato de 

porangaba. Observou-se correlação positiva entre o teor de fenólicos e a atividade antioxidante do extrato. 

 

 

mailto:ferrazzamilena@gmail.com


 

8 
O conteúdo descrito foi reproduzido conforme foi inserido no sistema pelos autores. Repetições e eventuais erros 
são de responsabilidade dos mesmos.  

Código: AF04 

Título: Caracterização de uma proteína purificada de sementes de tamarindo capaz de reduzir leptina 

Autores: Luiza Gabriella Pinheiro*, Amanda Medeiros, Izael Costa, Fabiana Maria Carvalho, Sumika 

Kiyota, Raphael Serquiz, Bruna Maciel, Adriana Uchôa, Elizeu Santos, Ana Heloneida Morais.  

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

* luizagdantas15@gmail.com 

 

Introdução 

Proteínas são amplamente extraídas de sementes, purificadas e caracterizadas. Das aplicações bioativas, 

destacam-se os estudos que visam a produção de produtos que auxiliam no tratamento da obesidade. O 

excesso de tecido adiposo está associado às alterações metabólicas como a hiperleptinemia.  

 

Objetivos 

Neste estudo objetivou-se purificar e caracterizar uma proteína da semente de tamarindo (ITTp) e avaliar 

seu efeito na secreção de leptina em ratos Wistar com obesidade.  

 

Metodologia 

O extrato bruto foi extraído da semente de tamarindo e a proteína ativa foi obtida por meio de 

cromatografia de afinidade e cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). A proteína foi purificada de 

acordo com a resistência em extremos de pH e temperatura. Os animais com obesidade induzida por dieta 

foram separados em gaiolas individuais em dois grupos e receberam (n=5): (1) Grupo Controle, 1 mL de 

água por gavagem/dia e (2) Grupo Teste, 1 mL do ITTp, contendo 730 µg/kg por gavagem/dia; então, 

passado 1 h era ofertada a dieta experimental ad libitum, por um período de 10 dias.  

 

Resultados 

A proteína foi purificada, sendo resistente aos extremos de pH e temperatura até 80 ºC. ITTp reduziu a 

concentração plasmática de leptina dos ratos com obesidade, uma vez que apenas dois animais dos cinco 

avaliados, apresentaram valores detectáveis de 0,30 ng/mL. Já no grupo controle, todos os animais 

tiverem valores acima do detectável com média de 0,50 ng/mL.  

 

Conclusão 

Assim, o ITTp possui bioatividade ao reduzir leptina nos ratos Wistar, machos, com obesidade, 

apresentando uma perspectiva de ser um ativo biotecnológico aplicado à saúde. 
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Código: AF05 

Título: Determinação de flavonoides da casca, polpa e semente da pitaia (Hylocereus polyrhizus) e 

avaliação da atividade antioxidante utilizando ensaio DPPH 

Autores: Thalita Evangelista Bandeira*, Sandra Machado Lira, Chayane Gomes Marques, Marcelo 

Oliveira Holanda, Lia Corrêa Coelho, Carolina Peixoto Girão Garcia, Glauber Batista Moreira Santos, 

Ana Paula Dionísio, Maria Izabel Florindo Guedes. 

Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE). 

* thalitabandeiranutri@gmail.com 

 

Introdução 

A pitaia vermelha (Hylocereus sp.) pertence à família Cactaceaca. A espécie Hylocereus polyrhizus 

contém pigmentos como betacianinas e betaxantinas, e compostos fenólicos, tais como, os ácidos 

fenólicos, flavonoides e taninos são reportados por desempenharem inúmeros efeitos biológicos, 

incluindo atividade antioxidante.  

 

Objetivos 

O objetivo deste estudo foi avaliar a atividade antioxidante e o teor de flavonoides de diferentes frações 

(casca, polpa e semente) de Hylocereus polyrhizus.  

 

Metodologia 

Os frutos foram adquiridos na Chapada do Apodi (CE-Brasil). As análises foram realizadas a partir dos 

extratos metanólicos da casca, polpa e semente. Para a determinação espectrofotométrica do teor de 

flavonoides, utilizou-se AlCl3, CaCO3 e metanol, a 425 nm. As absorbâncias das soluções foram 

preparadas com o padrão em triplicata. A atividade antioxidante foi determinada pelo método do 

sequestro do radical livre do DPPH, com diferentes concentrações da amostra a 515 nm. Neste teste, os 

extratos que contêm compostos antioxidantes reduzem o radical estável DPPH (cor púrpura) à 1,1-difenil-

2-picrilhidrazina (cor amarelada). Para comparação, a quercetina foi usada como padrão.  

 

Resultados 

Constatou-se que os teores de flavonoides e de atividade antioxidante da polpa H. polyrhizus do Ceará 

foram semelhantes aos resultados de outros estudos. O conteúdo de flavonoides da H. polyrhizus foi 

superior na semente, com valores encontrados de 7,55mgEQ/g, 7,15mgEQ/g e 11,70mgEQ/g, para casca, 

polpa e semente, respectivamente, onde mgEQ expressa equivalentes a quercetina. Os resultados da 

atividade antioxidante (método DPPH) das diferentes frações foram semelhantes entre si, com valores 

para casca, polpa e semente de 334,4µg/mL; 334,4µg/mL; 336,6µg/mL, respectivamente.  

 

Conclusão 

As diferentes frações da pitaia (casca, polpa e semente) apresentaram bons teores de flavonoides e de 

atividade antioxidante, mostrando-se como fontes potenciais de componentes de interesse pela indústria 

de alimentos. 

mailto:thalitabandeiranutri@gmail.com
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Código: AF06 

Título: Avaliação da composição centesimal de morango pós-desidratado 

Autores: Sandra Beserra da Silva*, Lidaiane Mariáh Silva Santos Franciscato, Cristiane Mengue 

Feniman Moritz, Flávio Augusto Vicente Seixas, Sílvio Cláudio da Costa.  

Instituição: Universidade Estadual de Maringá (UEM).  

* sandrabeserrab@gmail.com 

 

Introdução 

Morango é uma fruta muito apreciada pelos consumidores, devido suas propriedades nutricionais. Mas 

apresenta teor de umidade elevado que favorece proliferações de microorganismos e degradação. Então, 

buscam-se tecnologias que permitem remoção de água da fruta sem utilização de conservantes químicos.  

 

Objetivos 

Determinar os melhores parâmetros de operações unitárias para a secagem de morangos, com intuito 

minimizar ou retardar sua degradação, bem como avaliar a qualidade do fruto desidratado em comparação 

com o fruto in natura, visando sua utilização em produtos alimentícios.  

 

Metodologia 

Os morangos foram desidratados em estufa com circulação de ar. As análises físico-químicas foram 

determinadas quanto ao teor de umidade, cinzas, proteína, lipídeos, fibras totais, vitamina C, pH e acidez 

titulável realizadas de acordo com a metodologia proposta pelo Instituto Adolfo Lutz.  

 

Resultados 

Foram avaliadas diferentes condições de tempo e temperatura e, o parâmetro que apresentou melhor 

desempenho foi a temperatura de 50 °C por 4h. Foram observadas diferenças significativas (p>0,05) entre 

a fruta in natura e desidratada (respectivamente), no que diz respeito aos teores de: umidade (86,9% e 

27,8%), proteínas (1,2% e 1,0%), lipídeos (0,6% e 0,7%), cinzas (1,1% e 2,9 %), fibras totais (5,6 e 4,3 

%), carboidratos (4,5 e 62,8%), pH (3,4 e 3,7), vitamina C (52,9 e 49,3 mg ácido ascórbico 100 g-1) e 

acidez titulavél (0,4 e 1,4 g ácido cítrico 100 g-1).  

 

Conclusão  

O processamento de desidratação demonstra excelente alternativa para a conservação do morango, sem 

apresentar elevadas alterações em sua composição centesimal, contribuindo para a agregação de valor ao 

produto final desidratado. 
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Código: AF07 

Título: Conteúdo mineral em frutas do nordeste brasileiro 

Autores: Giovanna Gabrielle Costa Santos*, Carla Braga Campelo de Oliveira, Catherine de Lima 

Araújo, Vania Serafim Oliveira, Wildson Max Barbosa da Silva, Juliana Magalhães da Cunha Rêgo. 

Instituição: Centro Universitário Christus (Unichristus) e Universidade Federal do Ceará (UFC). 

* giovannagabriellec@gmail.com 

 

Introdução 

O Nordeste brasileiro é bastante variado em frutas típicas, que tem uma importância regional pelas 

características da composição centesimal de vitaminas e minerais.  

 

Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi identificar, por meio de uma revisão de métodos de análises químicas e 

bromatológicas, a composição centesimal de macro e microminerais em onze frutas tropicais do nordeste 

brasileiro.  

 

Metodologia 

As frutas foram abacaxi, ata, graviola, jaca, mamão, mangaba, murici, sapoti, seriguela, tamarindo e 

umbu. Para a análise dos minerais (cálcio[Ca], magnésio[Mg], manganês[Mn], zinco[Zn], ferro[Fe], 

cobre[Co], selênio[Se] e níquel[Ni]) foram necessárias técnicas de espectrometria de absorção atômica; 

para Mn, Zn, Fe, Ca, Co, Se, Ni e Mg, espectrômetro; e Na[sódio] e K[potássio] por fotometria e 

P[fósforo] por espectrofotometria de absorção molecular. Foi possível denominar a abundância e a 

escassez de minerais nas frutas, além da classificação segundo Ingestão Diária Recomendada (IDR), 

como “excelentes” ou “boas” fontes, quando uma porção suprir, no mínimo, 20% ou entre 10 e 20% IDR, 

respectivamente.  

 

Resultados 

Identificou-se que K encontrava-se mais abundante na maioria das frutas, variando de 143,67 a 790,11 

mg/100g de porção comestível, provendo de 10 a 20% da Ingestão Diária Recomendada (IDR) em ata, 

graviola, sapoti e murici. As quantidades de Se foram as mais baixas, oscilando de 0,11 a 2,36μg/100g, o 

que representa menos de 10% da IDR na maioria das frutas, não sendo considerada uma boa fonte desse 

elemento, exceto, no tamarindo, com quase 10% da IDR.  

 

Conclusão 

No geral, conclui-se que altos teores de K, seguido por Ca e Mg foram obtidos nas frutas analisadas, 

destacando-se tamarindo e jaca, e baixos conteúdos de Mn, Zn e Se. 
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Código: AF08 

Título: Efeito e avaliação da segurança não clínica do extrato aquoso da taioba (Xanthosoma 

sagittifolium L.) em zebrafish (Danio rerio) adulto 

Autores: Thalita Evangelista Bandeira*, Benedita Jales Souza, Marnielle Rodrigues Coutinho, Emanuela 

de Lima Rebouças, José Ytalo Gomes da Silva, Thaís Vital de Freitas, Joana Talita Galdino Costa, 

Francisco Ernani Alves Magalhães, Maria Izabel Florindo Guedes. 

Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE). 

* thalitabandeiranutri@gmail.com 

 

Introdução  

Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott é uma Planta Alimentícia Não Convencional (PANC), conhecida 

popularmente como taioba. Suas folhas possuem alto teor de fibras, carotenoides, ferro e cálcio, bem 

como oxalato de cálcio, por este motivo geralmente é consumida cozida.  

 

Objetivos 

Investigar o efeito e a segurança não clínica do uso do extrato aquoso da folha crua e cozida de taioba 

[Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott] em zebrafish (Danio rerio) adulto (ZFa).  

 

Metodologia 

O estudo recebeu aprovação do CEUA-UECE (nº 7210149/2016). ZFa (60-90 dias; ambos sexos; 

0,4±0,1g) tratados (n=6/grupo), via oral, com extrato cru (EAFTcru) ou cozido (EAFTcoz), doses de 500, 

1.000 ou 2.000mg/Kg, ou Diazepam (DZP; controle sedativo; 200mg/Kg), ou veículo (Água destilada; 

20µL). Um grupo sem tratamentos (Naive) foi incluído. Após 1h dos tratamentos, os animais foram 

submetidos ao Teste de Campo Aberto (em placas de Petri) para avaliar alteração da coordenação motora, 

seja por sedação e/ou relaxamento muscular. Em experimento subsequente, ZFa (n=6/grupo) foram 

tratados como anteriormente e após 96h, foi determinado a DL50 através do método Trimmed Spearman-

Karber (p<0,05).  

 

Resultados 

EAFTcru (1.000 ou 2.000 mg/Kg) ou EAFTcoz (500 ou 1.000 ou 2.000 mg/Kg) ou DZP (200 mg/Kg) 

causaram efeito sedativo, pois diminuíram a atividade locomotora dos ZFa (EAFTcru - p˂0,01; EAFTcoz 

ou DZP - p˂0,001; vs. Naive). EAFTcru (500 mg/Kg) teve efeito sedativo significativamente (p<0,01) 

diferente do DZP (p˂0,001 vs. Naive), controle sedativo. EAFTcru ou EAFTcoz não se mostraram tóxica 

frente a ZFa, pois sobreviveram todos os animais mesmo após 96h do estudo.  

 

Conclusão 

Os extratos aquosos das folhas de taioba crua e cozida são seguras e apresentaram possível efeito 

sedativo, tal como o diazepam. Novos estudos serão realizados para avaliar possível efeito ansiolítico-

símile. 
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Código: AF09 

Título: Caracterização físico-química da amêndoa de cacau (Theobroma cacao L) de uma fazenda do 

interior da Bahia 

Autores: Thiago Okagawa Silva*, Carine Priscilla da Silva, Eligiane Cardoso Ferreira, Fernanda Oliveria 

Lima, Carlos Eduardo Cereto, André Lazarin Gallina, Jucieli Weber, Dalila Moter Benvegnú.  

Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). 

* okagawathiago@gmail.com 

 

Introdução 

O cacau (Theobroma cacao L.), planta oriunda da região tropical das Américas é a matéria-prima 

principal do chocolate. A amêndoa de cacau é a semente fermentada e seca, a qual apresenta um alto 

potencial nutritivo.  

 

Objetivos 

Diante do exposto, o objetivo do estudo foi realizar a caracterização físico-química da amêndoa de cacau 

produzida na Fazenda Floresta, localizada no interior da Bahia na BR 330 - Km 72.  

 

Metodologia 

A determinação centesimal foi realizada em triplicata e foram mensuradas proteínas, pelo método da 

fração nitrogenada; lipídios, pelo método de Blih-Byer; cinzas, umidade e fibras pelo método 

gravimétrico e; carboidratos por Nifext. Todas as análises foram efetuadas no Laboratório de 

Bromatologia da Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus Realeza.  

 

Resultados 

Após a tabulação dos dados, foi constatado que a amêndoa possui 0% de carboidrato, 14,3% de proteína, 

37,5% de lipídios, 3,3% de cinzas, que corresponde aos minerais presentes na amêndoa, 7,3% de 

umidade, a qual indica a quantidade livre de água do alimento e 55% de fibras. Ao comparar com os 

valores encontrados na literatura, essa amostra de amêndoa encontra-se elevada em fibras (5,5%) e em 

menor proporção em lipídios (50%), já os restantes dos itens encontram-se próximos aos valores de 

referência.  

 

Conclusão 

Sendo assim, com essa divergência discrepante entre o encontrado e na literatura, a aplicação do método 

influenciou nos resultados da caracterização. 
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Código: AF10 

Título: Análise de rótulos de granolas comercializadas na cidade de Campinas - Estado de São Paulo 

Autores: Raquel Virginia de Moraes*, Cristiane Voorpostel. 

Instituição: Universidade Paulista (UNIP). 

* rachels_02@hotmail.com 

 

Introdução 

Para uma alimentação saudável é recomendado que a dieta diária seja a mais variada possível. Além 

disso, é aconselhável o consumo de alimentos denominados funcionais, que além do valor nutritivo 

inerente à sua composição química, podem desempenhar potenciais benefícios na redução de DCNT. As 

fibras dietéticas são consideradas alimentos funcionais. A Granola é um alimento muito consumido 

quando se busca aumentar o aporte de fibras dietéticas na alimentação diária. Por ser um alimento 

processado e embalado para comercialização, deve apresentar rotulagem em conformidade com a 

legislação brasileira.  

 

Objetivos 

Analisar as informações contidas nos rótulos das granolas comercializadas em supermercados e 

hipermercados da cidade de Campinas/SP em relação à legislação brasileira em vigor.  

 

Metodologia 

Foram selecionados dois hipermercados e três supermercados nos quais foram coletados 58 rótulos de 

granolas com designação tradicional, diet, light e sem glúten. Foram utilizados para as análises 26 itens 

obrigatórios sobre informações técnicas e nutricionais estabelecidos nas Portarias MS nº 29/98 e nº 31/98, 

Portaria INMETRO nº 157/02, RDCs ANVISA nº259/02, nº 359/02, nº 360/03, nº 269/05, nº 54/12 e nº 

26/15 e Lei nº 10.674/03.  

 

Resultados 

Dos 58 rótulos analisados, 72,42% apresentaram-se não conformes.  

 

Conclusão 

Constatou-se que a porcentagem de não conformidade é relevante, podendo levar o consumidor a erros 

nas suas escolhas alimentares, sendo, portanto, necessário maior comprometimento da indústria 

alimentícia na elaboração dos rótulos e efetiva fiscalização destas informações por parte dos órgão 

públicos responsáveis. 
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Código: AF11 

Título: Atividade antioxidante, dosagem de fenóis e determinação de flavonoides de especiarias in natura 

e desidratadas no consumo alimentar 

Autores: Letícia Gomes de Oliveira*; Alessandra Maria de Morais; Larisse Centurião Nunes; Patrícia 

Cândido Silva; Danielle Maria de Oliveira Aragão.  

Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 

* leticiaoliveirapfc@gmail.com 

 

Introdução 

A utilização de especiarias tem se tornado cada vez mais frequente no hábito alimentar. Estudos 

comprovam seus efeitos antioxidante, antimicrobiano e anti-inflamatório.  

 

Objetivos 

Determinar teores de compostos fenólicos, flavonoides e o potencial antioxidante pelo método de 

sequestros de radicais livres DPPH dos extratos aquosos de folhas frescas e desidratadas de alecrim 

(Rosmarinus officinalis), hortelã (Plectranthus amboinicus), manjericão (Ocimum americanum) e tomilho 

(Thymus vulgaris).  

 

Metodologia 

Após triagem, as folhas foram divididas; parte macerada fresca e outra seca em estufa e triturada. Ambas 

as partes foram submetidas à extração aquosa por infusão durante 24 h. Os extratos foram liofilizados e 

armazenados. Para a determinação da atividade antioxidante total pela captura do radical livre DPPH, 

dosagem de flavonoides e avaliação do teor de compostos fenólicos usou-se a adaptação das técnicas de 

Rawat et al. (2003), Miliauskas et al. (2004) e Farmacopéia Brasileira (3ª edição), respectivamente. Ácido 

ascórbico e quercetina foram usados como controles positivos na avaliação do potencial antioxidante. Os 

dados foram tratados no programa GraphPad Prism®.  

 

Resultados 

Com exceção da hortelã fresca, todos os extratos apresentaram atividade antioxidante satisfatória, com 

valores de IC50 próximos aos controles positivos. Em relação ao teor de fenóis e flavonoides as amostras 

não apresentaram alterações significativas entre si, com exceção do manjericão seco que obteve um valor 

menor de fenóis em relação à especiaria fresca.  

 

Conclusão 

O processo de desidratação potencializou o efeito antioxidante das folhas de hortelã, manjericão e tomilho 

sem causar alterações significativas em folhas de alecrim. Teores de fenóis e flavonoides não se 

alteraram. 
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Código: AF12 

Título: Extrato hidrossolúvel da amêndoa do Babaçu: evidenciando sua atividade antioxidante 

Autores: Victória Viana Magalhães*, Francisco Maick dos Santos Marques, Maria Raisse Araújo Lopes, 

Francisca Antônia Nauriana Araújo Sampaio, Antônio Mateus Gomes Pereira, Larissa Freire Fabrício. 
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* vicvianamagalhaes@gmail.com 

 

Introdução 

O babaçu é fruto da palmeira Attalea speciosa Mart. ex Spreng, encontrada nas regiões Nordeste, Norte e 

Centro-Oeste do Brasil. Os frutos são compostos por amêndoas oleaginosas utilizadas popularmente no 

tratamento de doenças. Entretanto, são fundamentais estudos comprovando seus benefícios.  

 

Objetivos 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade antioxidante do extrato hidrossolúvel da amêndoa do 

coco babaçu pelo método DPPH (2,2-difenil-1- picril-hidrazila).  

 

Metodologia 

Os extratos hidrossolúveis foram liofilizados e preparados em triplicata utilizando a proporção 

amêndoa/água 1:1 (m/v), sob temperatura de 90ºC. Para avaliar a atividade antioxidante foram preparados 

15 mL de solução estoque de DPPH. A curva de calibração foi elaborada a partir das concentrações de 32 

µM, 48 µM, 64 µM, 80 µM e 96 µM, respectivamente. A leitura da absorbância foi realizada em 515 nm.  

 

Resultados 

O resultado da análise apontou um valor para consumo de DPPH de 59 µM/DPPH e IC50 de 0,01 g/g 

DPPH. Quanto maior o consumo de DPPH pela amostra, maior é sua atividade antioxidante e quanto 

menor a absorbância, maior o consumo de DPPH. Portanto, a amostra demonstrou consumação de 68,7% 

de DPPH, sugerindo a existência de substâncias com atividade antioxidante.  

 

Conclusão 

O extrato hidrossolúvel reagiu positivamente na captação do radical DPPH, considerando que substâncias 

naturais podem ser responsáveis pelo efeito de proteção contra os riscos do estresse oxidativo. 
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Código: AF13 

Título: Caracterização físico-química e atividade antioxidante da polpa do coquinho-azedo (Butia 

capitata (Mart.) Becc.) 

Autores: Victória Viana Magalhães*, Larissa Freire Fabrício, Luis Vitor Silva do Sacramento, José 
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Introdução 

O coquinho-azedo (Butia capitata (Mart.) Becc.) é uma palmeira dos cerrados brasileiros, cujos frutos são 

fonte de alimento para seres humanos e animais. Portanto, é de suma importância caracterizar um produto 

nutritivo, que apresenta potencial socioeconômico para as comunidades rurais.  

 

Objetivos 

O presente trabalho objetivou avaliar as características físico-químicas e a atividade antioxidante da polpa 

de coquinho-azedo.  

 

Metodologia 

Foram adquiridos três quilos da polpa coquinho-azedo referentes a frutos coletados na safra de 2010-

2011, processadas na Cooperativa Coopabase localizada no município de Arinos – MG, Brasil. O teor de 

sólidos solúveis totais (SST) foi determinado por refratometria e o resultado foi expresso em °Brix, pH 

pelo método potenciométrico, acidez total titulável (ATT) por titulometria com solução de NaOH 0,1N. O 

teor de ácido ascórbico foi obtido através da titulação com o reagente 2,6- diclorofenolindofenol e a 

análise da AAT foi realizada com o auxílio do reagente ABTS•+ (3-ethylbenzo-thiazoline-6-sulfonic 

acid).  

 

Resultados 

O valor médio obtido de SST foi de 7,83°Brix, de pH 3,77 e de ATT foi de 0,86% de ácido cítrico. A 

polpa de coquinho-azedo apresenta teor significativo de ácido ascórbico, cerca de 60 mg.100g-1 de 

amostra seca. O resultado da capacidade antioxidante pelo método ABTS•+ foi de 6,37 µM de trolox.g-1 

de amostra seca.  

 

Conclusão 

O coquinho-azedo é uma boa fonte de nutrientes, compostos bioativos e quando comparada com polpas 

de outros frutos nativos apresenta teor significativo de ácido ascórbico e excelente atividade antioxidante. 
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Código: AF14 

Título: Avaliação do potencial antioxidante in vitro do extrato hidrossolúvel de gergelim (Sesamum 

indicum) 

Autores: Francisco Maick dos Santos Marques*, Maria Raisse Araújo Lopes, Victória Viana Magalhães, 

Antônio Mateus Gomes Pereira, Larissa Freire Fabrício. 

Instituição: Centro Universitário Inta (UNINTA). 

* maicksantos10@gmail.com 

 

Introdução 

O gergelim é uma das oleaginosas mais cultivadas no Brasil. Na Região Nordeste os pequenos 

agricultores produzem o extrato hidrossolúvel das sementes, conhecido popularmente como “leite de 

gergelim”. Considerando seus conhecimentos empíricos, os agricultores alegam haver propriedades 

medicinais nesse produto.  

 

Objetivos 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade antioxidante do extrato hidrossolúvel de gergelim pelo 

método DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazila).  

 

Metodologia 

Para a elaboração do extrato, o gergelim foi macerado em água na proporção 1:3 (m/v) sob temperatura 

de 30°C. Em seguida, as sementes foram trituradas por 3 minutos e filtradas. O extrato obtido foi 

liofilizado durante 48h e a atividade antioxidante foi avaliada pelo método DPPH. A curva de calibração 

foi construída utilizando concentrações variando entre 32 µM a 96 µM. Para a análise, 100 µL da amostra 

foram adicionadas a 100 µL de solução metanólica de DPPH a 100 µM e após 30 minutos de incubação, 

foi realizada a leitura da absorbância a 515 nm.  

 

Resultados 

O “leite de gergelim” apresentou uma boa atividade antioxidante (IC50 de 2,65 g/gDPPH). Esse valor é a 

quantidade de extrato necessária para reduzir o radical livre em 50%, desta forma quanto menor o IC50, 

maior será a sua capacidade de neutralizar espécies reativas de oxigênio. Em relação ao percentual de 

consumação de DPPH, o extrato apresentou um teor de 74,37%. Quanto maior a consumação, maior será 

a atividade sobre os processos de oxidação.  

 

Conclusão 

O extrato hidrossolúvel de gergelim apresentou potencial antioxidante, podendo exercer efeitos positivos 

no estresse oxidativo. Entretanto, são necessários estudos para comprovar sua eficácia in vivo. 
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Título: Influência da forma de apresentação (sólido e ralado) de atum enlatado ao natural com relação à 

quantidade de ômega 3 

Autores: Jamile Fernandes Silveira*, Joyce Moreira de Menezes Brito, Samara Evangelista da Silva, 
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Introdução 

O pescado é considerado uma fonte natural de ácidos graxos essenciais, sendo o atum um exemplo de 

espécie rica nesses nutrientes. O atum enlatado se destaca no mercado por ser uma importante fonte de 

ácidos graxos ômega-3, aliado à praticidade.  

 

Objetivos  

Analisar a influência da forma de apresentação (sólido e ralado) de diferentes marcas de atum enlatado ao 

natural com relação à quantidade de ômega 3 contida na rotulagem nutricional.  

 

Metodologia 

Foram selecionadas quatro marcas aleatórias (A, B, C e D) de atum enlatado ao natural nas apresentações 

sólida e ralada. Foi analisada a quantidade de ômega 3 por porção (60g), com base na informação 

nutricional contida no rótulo de cada um dos produtos selecionados. Além disso, foi investigada a 

influência da forma de apresentação no teor de ácido graxo. Para análise dos resultados foi calculada a 

média da quantidade de ômega 3 nas diferentes marcas estudadas, nas suas apresentações sólida e ralada. 

Foi realizada análise comparativa descritiva entre produtos da mesma marca, mas com apresentação 

diferente.  

 

Resultados 

A média de ômega 3 na forma sólida foi de 547,5 mg, enquanto que na ralada foi de 231 mg. Quando 

comparados os produtos da mesma marca com forma de apresentação diferente, foi observado que a 

marca A mostrou divergência importante em relação à quantidade do ácido graxo, apresentando na sua 

forma sólida aproximadamente 10 vezes mais ômega 3. Quando analisadas as marcas C e D, ambas 

apresentaram equivalência na diferença de sólido para ralado, no valor de 450 mg. A marca B manteve os 

níveis (498 mg) independentemente da forma de apresentação.  

 

Conclusão 

A apresentação ralada do atum enlatado influenciou negativamente no conteúdo de ômega 3 em 75% das 

marcas analisadas. Assim, sugere-se que o atum enlatado sólido apresenta melhor valor nutricional. 
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Introdução 

Brassica spp. são alimentos com   componentes bioativos de amplo espectro de consumo.  

 

Objetivos 

Avaliar o efeito de diferentes métodos de cocção (vapor, água em ebulição, micro-ondas) e in natura (cru) 

de fenólicos totais e capacidade antioxidante em brócolis (Brassica oleracea var. itálica plenck), couve 

flor (Brassica oleracea l. var. botrytis  cauliflora) de produção orgânica.  

 

Metodologia 

 Para determinação de fenólicos totais utilizou-se o método de Folin-Ciocalteau com curva de calibração 

de ácido gálico. A capacidade antioxidante (CAOX) foi determinada pela redução do radical estável 2,2-

difenil-1-picril-hidrazila (DPPH) através da ação dos antioxidantes presentes nas amostras. Os resultados 

foram submetidos á análise estatística de variância (ANOVA) e teste post-hoc de Tukey, executados no 

software SPSS (Versão 16.0), com nível de significância em p ≤ 0,05. 

 

Resultados 

A exposição dos resultados das análises seguiram a ordem  in natura, métodos de cocção: vapor, água em 

ebulição, micro-ondas todos apresentados em mg/mL de extrato aquoso. Quanto a fenólicos totais, o 

brócolis mostrou 23,2; 29,1; 26,4; 26,9 respectivamente. A couve-flor seguindo a mesma ordenação 

apontou 21,1; 21,1; 18,3; 21,1. Quanto a CAOX, o brócolis assinalou 54,2; 7,3; 12,9; 8,5; e a couve-flor 

34,2 ;  12,6; 12,0; 13,2 respectivamente.  

 

Conclusão 

Os dados demonstram que os diferentes métodos de cocção elevaram os fenólicos totais  no brócolis (p ≤ 

0,05), enquanto na couve-flor se mantiveram, exceto  em água em ebulição diminuíram (p ≤ 0,05). A  

CAOX indica que um baixo IC50 corresponde a amostra com grande poder antioxidante. Portanto, o calor 

no estudo foi efetivo na CAOX de modo que intensificou um aumento do poder redox. Demonstrou maior 

eficiência na extração após a cocção, o que pode ter contribuído foi o rompimento do vacúolo e permitido 

a exposição dos compostos, quando comparado à forma in natura, portanto o cozimento de hortaliças 

pode proporcionar maior CAOX influenciado pelo método de preparo. 
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Introdução  

Dietas baseadas principalmente no consumo de frutas e hortaliças têm sido associadas a benefícios 

potenciais à saúde humana. Sido relacionados à presença de compostos bioativos. Um grande número 

desses compostos bioativos são encontrados em frutos nativos e exóticos do Brasil (RUFINO et al., 

2010). Dentre os diversos tipos de frutas nativas e exóticas no Brasil, pode-se destacar a jabuticabeira 

(Myrciaria cauliflora (DC) Berg) (PEREIRA, 2003; BRUNINI et al., 2004). O fruto de jabuticaba 

apresenta potencial funcional, devido a ampla variedade de compostos fenólicos, tais como antocianinas, 

de elevada atividade antioxidante (BICUDO et al., 2014; BORGES et al., 2011; RUFINO et al., 2010). A 

maior parte da produção brasileira da jabuticaba é destinada a produção artesanal de suco, doce, geléia, 

vinagre, licores e vinhos (OLIVEIRA et al., 2003).  

 

Objetivo  

O presente estudo visou à caracterização da capacidade antioxidante in vitro do suco de jabuticaba.  

 

Metodologia  

As jabuticabas foram adquiridas do Centro de Abastecimento da Cidade do Rio de Janeiro (CADEG), 

respeitando a sazonalidade do fruto. A Elaboração do Suco Integral de Jabuticaba foi no Laboratório 

Dietético, usando a metodologia adaptada (Frankel et al., 1998). Para a extração das amostras de suco 

integral de jabuticaba foram utilizados quatro diferentes extratores: I. acetona 70%; II. metanol 50 %; III. 

etanol 100% e extração sequencial,IV. metanol 50% acetona 70%. A análise da atividade antioxidante 

(AA) do suco integral de jabuticaba foi realizada através da metodologia de FRAP.  

 

Resultados  

O suco de jabuticaba apresentou o resultado de capacidade antioxidante (FRAP) na solução extratora II de 

52.2 µmol Fe 2+/g onde obteve –se o melhor resultado.  

 

Conclusão  

O presente estudo demonstra à elevada Atividade antioxidante suco de jabuticaba, demonstrando sua 

viabilidade de consumo como fonte de antioxidantes. 
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Introdução 

Os alimentos funcionais apresentam vários benefícios a saúde, além de seu valor nutritivo relacionado a 

sua composição química, podem auxiliar na redução de risco de doenças crônicas degenerativas, dentre 

inúmeros outros benefícios.  

 

Objetivos 

O objetivo do presente trabalho foi desenvolver e analisar a aceitabilidade do iogurte natural de cupuaçu 

com a utilização da linhaça como propriedade funcional.  

 

Metodologia 

O produto foi desenvolvido no laboratório de técnicas dietéticas da Universidade Federal do Acre. Os 

ingredientes utilizados para produzir o iogurte foram: leite integral, iogurte natural, poupa de cupuaçu da 

fruta, farinha de linhaça dourada e açúcar. A princípio foi produzido o iogurte natural, que foi batido 

junto a poupa de cupuaçu, e logo após adicionado a farinha de linhaça. O iogurte foi posto em garrafinhas 

de 200ml e distribuídos juntamente com as fichas de aceitação para os voluntários não treinados que 

participavam do teste de aceitabilidade.  

 

Resultados 

O produto teve 96% de aceitação, onde enfatizou a característica do sabor do produto, por ter a presença 

do cupuaçu, um alimento regional. O mesmo apresentou um teor de fibra de 5,6g, mostrando estar dentro 

do recomendado pela ANVISA, para alegar que o produto tem características funcionais. Além disso, 

ainda apresentou valores consideráveis de proteínas e carboidratos, tornando o produto mais atrativo.  

 

Conclusão 

Conclui-se que o produto desenvolvido teve grande aceitabilidade pelo público devido ao fato de ser um 

alimento funcional, além disso é um produto prático, barato e ótima opção de lanches. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:karina.43@hotmail.com


 

24 
O conteúdo descrito foi reproduzido conforme foi inserido no sistema pelos autores. Repetições e eventuais erros 
são de responsabilidade dos mesmos.  

Código: DNPF02 

Título: Elaboração de biscoito com farinhas de banana verde, proteína texturizada de soja, linhaça 

dourada e castanha do Pará para celíacos 

Autores: Aline Silva Rodrigues*, Monalisa Barroso, Luciane Nunes Brasil.  

Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA). 

*alinedipaula17@gmail.com 

 

Introdução 

A doença celíaca é uma intolerância alimentar causada pelo glúten, um complexo de proteínas presentes 

em cereais. Os sintomas podem ser diarreia crônica, anemia, cansaço, mal-estar, neuropatia periférica e 

até mesmo depressão, não se restringindo apenas ao sistema gastrointestinal.  

 

Objetivos 

Elaborar um biscoito tipo “cookie” isento de glúten que possa ser consumido por celíacos, a partir de uma 

mistura de farinhas que substitua a farinha de trigo, sem comprometer as características sensoriais do 

produto final e saborizá-lo com Castanha-do-Pará.  

 

Metodologia 

A farinha de trigo utilizada na formulação do biscoito convencional foi substituída por uma mistura de 

farinhas (banana verde, proteína de soja, linhaça dourada e Castanha-do-Pará). Os ingredientes secos 

foram misturados, sendo que as farinhas, o açúcar refinado e o açúcar mascavo foram previamente 

peneirados. Os demais ingredientes foram adicionados até que a massa ficasse uniforme e com uma 

consistência não aderente às mãos. Os biscoitos foram moldados em formato circular, com 

aproximadamente 15g cada, assados em fôrmas de alumínio revestidas com papel manteiga, em forno de 

fogão industrial, à temperatura de 180°C, durante 20 minutos.  

 

Resultados 

Os biscoitos elaborados apresentaram textura consistente e aparência semelhante ao biscoito convencional 

elaborado com farinha de trigo. Além disso, o sabor de Castanha-do-Pará atribuiu qualidade nutricional, 

funcionalidade, valorização da biodiversidade alimentar amazônica e da cultura paraense.  

 

Conclusão 

A formulação é uma alternativa viável para o consumo por Celíacos por ser totalmente isento de glúten e, 

mesmo assim, manter características sensoriais semelhantes ao biscoito elaborado com trigo. 
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Código: DNPF03 

Título: Desenvolvimento e verificação da aceitação de suco detox probiótico 

Autores: Eduardo Ottobelli Chielle*, Eliandra Mirlei Rossi, Bruno De Lai, Jéssica Fernanda Barreto, 

Elisane Zanette.  

Instituição: Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC). 

* eduardochielle@yahoo.com.br 

 

Introdução 

Probióticos são microrganismos vivos, capazes de melhorar o equilíbrio microbiano intestinal e podem 

ser adicionados em diversas bebidas, agregando vantagens nutricionais, metabólicas e funcionais 

acompanhando a tendência mundial de consumo de produtos saudáveis.  

 

Objetivos 

O presente estudo teve o objetivo de desenvolver um suco detox com adição de probióticos e avaliar a 

aceitação.  

 

Metodologia 

Para o preparo do suco detox foram utilizados produtos como abacaxi, maçã verde, chá verde, couve, 

gengibre e hortelã e adicionado como probiótico a bactéria Lactobacillus acidophilus - 10 Log/mL. 

Análises físico-química, microbiológica e sensorial nos tempos 0, 24, 48 horas, 1ª, 2ª e 3ª semana foram 

determinados. Os avaliadores do suco receberam duas amostras denominadas amostra 1 e amostra 2 onde 

apenas umas delas continha bactéria probiótica, foi utilizada uma escala hedônica de 9 (gostei 

extremante) à 1 (desgostei extremamente) para parâmetros de cor, aroma e sabor, feita por degustadores 

que consumiam e não periodicamente produtos detox ou probiótico.  

 

Resultados 

A análise microbiológica mostrou que Lactobacillus acidophilus manteve-se viável durante todo tempo de 

estudo com média de 9,5 Log/mL. O pH inicial do suco foi de 4, houve um declínio no decorrer dos dias 

variando entre pH 4,0 e 3,5 para ambas as amostras. A aceitabilidade geral dos sucos foi maior no 

primeiro dia, com média de 7,5. Além disso, 50% dos degustadores relataram que comprariam o suco 

detox probiótico.  

 

Conclusão 

Foi possível produzir suco detox probiótico, com boa estabilidade à temperatura entre 2 a 6ºC. Também 

houve boa aceitação quanto ao cor, aroma e sabor, com intenção de consumo diário. 
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Código: DNPF04 

Título: Formulação e elaboração de uma barra de cereal com alto teor de fibras 

Autores: Eduardo Ottobelli Chielle*, Eliane Maria de Carli, Laura Borges Seidel. 

Instituição: Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC). 

* eduardochielle@yahoo.com.br 

 

Introdução 

Barra de cereais são alimentos nutritivo de fácil consumo, obtida da mistura de cereais, com ou sem 

adição de frutas e outros ingredientes, possuindo um sabor adocicado e agradável, fonte de vitaminas, sais 

minerais, fibras, proteínas e carboidratos.  

 

Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi elaborar uma barra de cereal com alto teor de fibras, e analisar suas 

características químicas, microbiológicas e sensórias, utilizando cereais como aveia em flocos, farelo de 

aveia e flocos de arroz.  

 

Metodologia 

Foram desenvolvidas três formulações de barras de cereais empregando diferentes teores de aveia, aveia 

em flocos (barra A), farelo de aveia (barra B) e flocos de arroz (barra C), posteriormente foram realizadas 

análises físico-químicas, microbiológicas e sensórias para as três formulações. Participaram na avaliação 

sensorial 30 pessoas que analisaram todas as barras em 3 momentos diferentes e em ordens diferentes.  

 

Resultados 

Para as análises físico-químicas, em geral, os resultados foram satisfatórios, obtendo bons valores para 

fibras totais, para as três formulações, sendo a média de 38,72%. As análises microbiológicas 

apresentaram resultados de acordo com a legislação vigente, com exceção para os valores encontrados de 

Bacillus cereus para as amostras A e B, visando a importância do controle do crescimento microbiano 

pelo ácido cítrico e da procedência da matéria-prima. Na análise sensorial, as três formulações obtiveram 

boa aceitação, principalmente a barra de formulação C, que foi definida pelos provadores como sendo a 

menos doce, e a barra comprariam.  

 

Conclusão 

As barras apresentaram propriedades sensoriais agradáveis e aceitação satisfatória aos atributos aparência, 

sabor, textura e aspecto global. Todas as formulações apresentaram alto teor de fibras e boa estabilidade 

microbiológica. 
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Código: DNPF05 

Título: Cookie funcional produzido com farinha de casca de manga (Mangifera indica L.) 

Autores: CASTRO, F. P.*; BRAGA MENDES, B. A; CARVALHO, S. A; SOUZA, A. O.  

Instituição: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).  

*fernandapnutri@yahoo.com.br 

 

Introdução  

O Brasil é um grande produtor de manga (Mangifera indica L.). O processamento da manga em 

agroindústrias produz um volume excessivo de resíduos, sendo o principal a casca, que dá origem a uma 

farinha com alto teor de fibras alimentares.  

 

Objetivos 

Desenvolver formulações de biscoitos tipo cookies com diferentes percentuais da farinha da casca de 

manga em substituição parcial da farinha de trigo.  

 

Metodologia 

Foi adotada uma formulação padrão a base de farinha de trigo com fermento (17%), farinha de trigo sem 

fermento (25%), manteiga sem sal (21%), ovo de galinha (8%), açúcar mascavo (7%) e açúcar demerara 

(22%) para o preparo dos biscoitos tipo cookies padrão. A partir desta formulação foi aplicada a 

substituição da farinha de trigo sem fermento pela farinha da casca de manga. Os níveis de substituição 

foram 10%, 20%, 30% e 40%.  

 

Resultados 

Os cookies elaborados com diferentes percentuais da farinha da casca de manga apresentaram 

características sensoriais similares ao cookie tradicional.  

 

Conclusão 

Os cookies apresentados são uma excelente alternativa de preparação funcional em razão do alto teor de 

fibras alimentares da farinha da casca de manga. 
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Código: DNPF06 

Título: Encapsulação de extrato rico em carotenoides de melão Cantaloupe (Cucumis melo L. 

cantaloupensis) em proteína do soro do leite concentrada 

Autores: Fabiana Maria Coimbra de Carvalho*, Mary Louize Querino de Araújo, Anny Karoliny de 

Oliveira Cavalcanti Medeiros, Camila de Carvalho Gomes, Isaiane Medeiros; Ana Heloneida Araújo De 

Morais, Thaís Souza Passos.  

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

* fabicoimbra@hotmail.com 

 

Introdução 

Carotenoides são pigmentos lipossolúveis, que apresentam coloração amarela, laranja e vermelha, e, 

desempenham papéis fisiológicos importantes em humanos, animais e plantas. São altamente susceptíveis 

às reações oxidativas, sendo necessária a utilização de mecanismos eficientes, que funcionem como 

protetores dessas moléculas.  

 

Objetivos 

O objetivo do estudo foi encapsular o extrato rico em carotenoides oriundos de melão Cantaloupe 

(Cucumis melo L. cantalupensis) e caracterizar as partículas obtidas.  

 

Metodologia 

A extração dos carotenoides foi realizada utilizando polpa de melão seca em estufa ventilada (55C/26h) 

e triturada, e etanol 95% (1:4 p/v). Posteriormente, foi realizada partição com hexano (1:1 v/v) e NaOH 

10%, sendo este extrato seco em evaporador rotatório. O encapsulado foi obtido pela técnica de 

emulsificação, utilizando proteína do soro do leite concentrada como agente encapsulante e, Tween 20 

como tensoativo. As partículas obtidas foram caracterizadas por Difração a Laser, Potencial Zeta, 

Microscopia Eletrônica de Varredura, Difração de raios X e Espectroscopia de Infravermelho por 

Transformada de Fourier e, foram avaliadas quanto à eficiência de incorporação (EI%).  

 

Resultados 

O tamanho de partícula e índice de polidispersão obtidos foram, respectivamente, 150.7 (37.45) nm e 0.56 

(0.02), caracterizando partículas com tamanho próximo a escala nanométrica (<100 nm) e distribuição 

heterogênea. O Potencial Zeta de 14,2 (0,25) mV (faixa de instabilidade), indica que as partículas 

dispersas em água podem apresentar agregação, floculação e/ou precipitação, dependendo do pH do meio. 

A MEV mostrou partículas esféricas com superfície lisa, garantindo que o núcleo está protegido. O DRX 

apontou estrutura amorfa do material. Os resultados de FTIR mostraram que houve interações químicas 

entre os materiais utilizados. A EI apresentou resultado satisfatório de 80.5% (3,17).  

 

Conclusão 
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Portanto, foi possível observar que a técnica permitiu a encapsulação dos carotenoides de melão 

Cantaloupe, o que pode ajudar a aumentar o potencial de utilização dessas substâncias em alimentos 

industrializados. 
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Código: DNPF07 

Título: Caracterização físico-química de inibidor de tripsina isolado de sementes de tamarindo 

(Tamarindus indica l.) nanoencapsulado em proteína do leite isolada 

Autores: Fabiana Carvalho*; Jaluza Luana Queiroz; Rafael Costa; Lídia Matias; Amanda Medeiros; Ana 

Francisca Gomes; Tatiana Pais, Thaís Passos, Ana Heloneida Morais.  

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

* fabicoimbra@hotmail.com 

 

Introdução 

Segundo estudos publicados pelo grupo de pesquisa Nutrisbioativos, o inibidor de tripsina isolado de 

sementes de tamarindo (Tamarindus indica L.) (ITT) apresenta ação sacietogênica e anti-inflamatória em 

modelo experimental.  

 

Objetivos 

O presente estudo visou avaliar o nanoencapsulamento deste inibidor em proteína isolada do leite.  

 

Metodologia 

O inibidor foi extraído das sementes de tamarindo e isolado por meio de cromatografia de afinidade em 

Tripsina-Sepharose. Posteriormente, foi encapsulado por meio da técnica de nanoprecipitação em 

solvente orgânico, na proporção ITT:proteína do soro do leite isolada de 1:4 (p/p). As partículas obtidas 

foram caracterizadas por diferentes métodos físicos e químicos e, avaliadas quanto à eficiência de 

incorporação.  

 

Resultados 

A Microscopia Eletrônica de Varredura mostrou a obtenção de nanopartículas esféricas, sem depressões, 

tendenciado a agregação, confirmado pelo tamanho de partícula por difração a laser de 83.80 nm (5.80), o 

Potencial Zeta, forneceu um indicativo das cargas superficiais destas partículas, obtendo-se uma carga de 

+0.3 (0.02) mV, confirmando a tendência à agregação. As análises de Espectroscopia por Transformada 

de Fourier e Difração de raios X, mostraram, respectivamente, a presença de novas interações químicas 

entre o agente encapsulante e, o ITT, e natureza amorfa, fornecendo indicativo da encapsulação. A 

eficiência de incorporação mostrou alto percentual de incorporação do ITT (97.34 (5.50)%).  

 

Conclusão 

A nanoencapsulação do ITT com proteína isolada do leite se mostra uma ferramenta inovadora, podendo 

constituir numa possível aplicação biotecnológica deste ativo, aumentando com isto o seu potencial de 

utilização. 

 

 

 

 

mailto:fabicoimbra@hotmail.com


 

31 
O conteúdo descrito foi reproduzido conforme foi inserido no sistema pelos autores. Repetições e eventuais erros 
são de responsabilidade dos mesmos.  

Código: DNPF08 

Título: Desenvolvimento de cookies com yacon (Smallanthus sonchifolius) e jambolão (Syzygium cumini 

(L.) Skeels) 

Autores: Morgana Aline Weber*, Rochele Cassanta Rossi. 

Instituição: Universidade Do Vale Do Rio Dos Sinos (UNISINOS). 

* morgana_aline@hotmail.com 

 

Introdução 

Para auxiliar as pessoas a manterem bons hábitos alimentares fora de casa, faz-se necessário o 

desenvolvimento de produtos de fácil consumo que possam ser consumidos em qualquer momento do dia, 

em diferentes lugares e situações.  

 

Objetivos 

Diante deste fato, objetivou-se desenvolver um cookie funcional com yacon (Smallanthus sonchifolius), 

fonte de frutooligosacarídeos (FOS) e inulina e jambolão (Syzygium cumini (L.) Skeels), que apresenta 

uma rica composição de compostos bioativos.  

 

Metodologia 

O estudo trata-se de uma metodologia experimental com delineamento transversal. Este trabalho obteve 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

em 19/12/2017, sob nº80170017.6.0000.5344. Foram desenvolvidas três amostras com diferentes 

porcentagens de farinha de yacon (40%, 50% e 60%) e ambas as amostras continham 7,13% de jambolão. 

A análise sensorial do produto final das três formulações foi realizada por 62 provadores, utilizando a 

escala hedônica de nove pontos, com escore variando em desgostei muitíssimo a gostei muitíssimo.  

 

Resultados 

Considerando os resultados obtidos em relação aos atributos sensoriais, comprova-se que, de forma geral, 

houve uma boa aceitação das três formulações desenvolvidas do cookie. No resultado de intenção de 

compra do produto, as amostras obtiverem 91,93% (50%), 87,1% (60%) e 77,42% (40%) de aceitação. O 

produto desenvolvido apresenta as quantidades exigidas pela legislação brasileira de fibras para ser 

considerado um produto com alegação de propriedade funcional.  

 

Conclusão 

Assim o cookie desenvolvido é uma boa opção de produto de fácil consumo e saudável, contendo 

prebiótico e antioxidantes, além de ser um produto clean label. 
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Código: DNPF09 

Título: Barra de cereal de nutz, frutas e chocolate: Caracterização nutricional e aceitabilidade do 

consumidor 

Autores: Gabriela Melo de Oliveira, Lucas Nogueira Salheb. 

Instituição: Centro universitário do estado do Pará (CESUPA).  

*gabimelooliveira@hotmail.com 

 

Introdução 

As barras de cereais nutricionais vêm ganhando o mercado consumidor nos segmentos diet, para 

mulheres, atletas de fim de semana, esportistas, e outros. Essa crescente preocupação por uma 

alimentação saudável, faz com que alguns alimentos ganhem destaque no mercado alimentício.  

 

Objetivos 

O objetivo do presente estudo foi elaborar uma barra de cereal de nutz, frutas e chocolate, e em seguida 

avaliar a aceitação do produto.  

 

Metodologia 

Foi desenvolvida uma barra de cereal, com aveia em flocos finos, linhaça dourada, quinoa vermelha, 

castanha do Pará, avelã, amêndoa, cranberry, uvas passas branca, guaraná em pó, açúcar demerara, sal, 

bicabornato de sódio, azeite de oliva e água. Foi realizada a produção da barra no laboratório de técnica 

dietética do Centro universitário do estado do Pará/CESUPA.  

 

Resultados 

Foi realizado o teste de aceitabilidade na XI feira de tecnologia de alimentos com 12 provadores não 

treinados, o resultado obteve 100% de aceitabilidade.  

 

Conclusão 

Portanto, percebe-se a relevância desta formulação tornando-a promissora, principalmente por possui 

ingredientes ricos em fibras, antioxidantes, de fácil digestão, ricos em vitamina A e E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gabimelooliveira@hotmail.com


 

33 
O conteúdo descrito foi reproduzido conforme foi inserido no sistema pelos autores. Repetições e eventuais erros 
são de responsabilidade dos mesmos.  

Código: DNPF10 

Título: Desenvolvimento de barra e cereal com polpa de Bunchosia glandulífera e Panchira glabra Pasq 

(FitoBio) 

Autores: Jéssica Gonçalves Pardini*, Natali Daiane Rodrigues, Nathália Teixeira de Souza, Larissa 

Ferreira, Fabrício Isabela Contel Poletti, Drielly Rodrigues Viudes.  

Instituição: Centro Universitário Católico UniSalesiano de Araçatuba. 

* jessicapardini@hotmail.com 

 

Introdução 

Bunchosia glandulífera popularmente conhecida como Caferana é uma fruta nativa da mata atlântica. 

Panchira glabra Pasq, conhecida como Castanha do Maranhão, pode ser encontrada em todo território 

nacional. São consideradas plantas alimentícias não convencionais (PANC) e pouco utilizadas na 

alimentação.  

 

Objetivos 

Desenvolver barras de cereais, com espécies nativas locais, a partir de polpa de Bunchosia glandulífera e 

Panchira glabra Pasq.  

 

Metodologia 

Foram coletadas 100g da Bunchosia glandulífera em uma propriedade particular em Araçatuba-SP, 50g 

de Panchira glabra Pasq doada por pequeno produtor rural orgânico da cidade de Coroados-SP. Utilizou-

se 38g de polpa extraída manualmente da Caferana, 35g da castanha do maranhão torrada, triturada 

manualmente e sem a casca, 10g de mel de abelha orgânico, 12g de farelo de aveia e 7 unidades de 

pimenta rosa triturada manualmente. Todos os ingredientes foram misturados em um refratário, 

modelados em formato de barra de cereal levadas ao forno convencional a 180º por 20 minutos. 

Posteriormente, foram levadas ao freezer por 20 minutos.  

 

Resultados 

A preparação rendeu 5 unidades, com 15 g cada, apresentando uma composição estimada de 10,7 kcal, 

2,02g de carboidratos, 0,65g de proteína, 1,33g de lipídeos, 0,18g de fibras e 0,04mg de sódio. O produto 

desenvolvido teve boa aceitabilidade pelos pesquisadores e docentes locais, com sabor semelhante ao 

amendoim, adocicado e de sabor agradável.  

 

Conclusão 

É possível ofertar uma grande gama de nutrientes em uma preparação prática e de fácil acesso. Sugere-se 

mais pesquisas para determinação completa da composição nutricional e atividade biológica dos 

componentes. 
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Código: DNPF11 

Título: Desenvolvimento de sorvete a base de Kefir e Bunchosia glandulifera (caferana) 

Autores: Natalí Daiane Rodrigues*, Jéssica Gonçalves Pardini, Nathália Teixeira de Souza, Larissa 

Ferreira Fabrício, Isabela Contel Poletti, Drielly Rodrigues Viudes.  

Instituição: Centro Universitário Católico UniSalesiano Araçatuba.  

*drienatali@hotmail.com 

 

Introdução 

Dentre as frutas exóticas existentes no Brasil, destaca-se a Bunchosia glandulífera conhecida como 

Caferana. Possui polpa vermelha com altas concentrações de compostos bioativos, fitoquímicos. Kefir é 

um probiótico com alto valor nutricional que requer cuidados especiais em sua produção.  

 

Objetivos 

Desenvolver sorvete com polpa de Bunchosia glandulífera e Kefir para obtenção de uma preparação de 

alto valor nutricional.  

 

Metodologia 

Foram cultivados 300g de iogurte de grãos de Kefir e 500g de Caferana coletadas em uma propriedade 

particular em Araçatuba (SP). Para preparação do produto final, utilizou-se 100g de polpa de Caferana 

extraída manualmente, 200g de kefir, 10g de mel de abelha orgânico, 50g de Banana Nanica madura e 

10g de manteiga de coco utilizada para dar cremosidade à preparação. Todos os ingredientes foram 

processados em um liquidificador até a obtenção de uma mistura homogênea característica de sorvete. 

Logo após, foi inserida em formas de sorvete e conduzidas ao freezer por 2 horas para congelamento.  

 

Resultados 

A receita rendeu 8 unidades de 43 gramas cada, contendo 22,24kcal, 5,12g de carboidratos, 1,14g de 

proteína, 0,27g de lipídios, 0,17g de fibras e 0,10mg de sódio, apresentando cerca de 2,24mg de fenólicos, 

138mg de flavonoides, 16,38mg de licopeno, 32,95mg de vitamina C, 15,9mg de antocianina e 206,35mg 

de cafeína. Sendo destacado o sabor indescritível da Caferana que se assemelha a amendoim cru, 

envolvido com o sabor adocicado da Banana. O sorvete obteve aceitabilidade significativa entre os 

pesquisadores e docentes do curso de Nutrição do Centro Universitário Unisalesiano - Araçatuba. 

Podendo também, ser reproduzido com sucesso usando-se iogurte natural.  

 

Conclusão 

Obteve-se uma preparação prática, rica em compostos bioativos e fitoquímicos, semelhante a uma 

preparação geralmente consumida com elevados teores de açúcar e gordura. Deve ser avaliada por 

diversos grupos populacionais. 
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Introdução 

Os peixes possuem alta capacidade de deterioração. A astaxantina é um carotenoide antioxidante presente 

no camarão e em outros crustáceos. Sua adição em produtos à base de pescado apresenta-se como 

excelente alternativa para retardar os danos oxidativos.  

 

Objetivo 

Elaborar um hambúrguer de peixe voador (Hirundichthys affinis) com adição de Óleo Pigmentado com 

Astaxantina (OPA) e avaliar suas características físico-químicas.  

 

Metodologia 

A produção do OPA se deu a partir da farinha do resíduo de beneficiamento do camarão, possibilitando o 

aproveitamento do mesmo. A extração do óleo foi realizada em óleo vegetal, devido ao seu baixo custo e 

ótima extração. Em seguida, foram realizadas quatro formulações de hambúrguer de peixe voador com 

quantidades diferentes do OPA (0%; 5%; 10% e 15%). As análises de umidade e pH seguiram o 

protocolo do Instituto Adolfo Lutz, onde a umidade foi determinada através da perda de água por 

dessecação até peso constante e o pH por meio do pHmetro. Sob número de CEP 68320417.1.0000.5292.  

 

Resultados 

A média de umidade e pH das amostras com 0%, 5%, 10% e 15% de adição do OPA foi 69,08; 68,77; 

67,50 e 64,61 (umidade) e 5,90; 5,97; 5,97 e 5,97 (pH), respectivamente. A amostra com maior teor de 

OPA foi a que apresentou menor valor de umidade, sendo benéfico para o hambúrguer, pois a umidade 

elevada contribui para o aumento nas alterações oxidativas. Apesar do pH não ter apresentado alterações 

significativas, os valores encontrados não então dentro da faixa de crescimento da maioria dos 

microrganismos (6,5 a 7,5), demonstrando resultado positivo. 

 

Conclusão 

Os resultados revelam a viabilidade na elaboração do hambúrguer de peixe voador com adição de OPA. 

Porém, é necessária a realização de estudos complementares para avaliar a oxidação do produto. 
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Introdução 

A busca por alimentos que visam promoção da saúde e redução do risco de doenças crônicas não 

transmissíveis tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Neste contexto, a indústria de 

alimentos investe em produtos com características funcionais e sensoriais desejáveis.  

 

Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi elaborar e avaliar sensorialmente uma mousse de chocolate com adição de 

kefir.  

 

Metodologia 

Foram utilizados como ingredientes: barra de chocolate (40% de cacau), kefir de leite, gelatina em pó sem 

sabor e xilitol. A amostra do produto foi avaliada por 30 provadores (80% do sexo feminino) não 

treinados quanto à aceitação, através da escala hedônica estruturada de nove pontos, ancorada nos termos: 

desgostei extremamente (1) e gostei extremamente (9). Além disso, foi avaliada a intenção de compra 

através da escala hedônica estruturada de sete pontos, ancorada nos termos: nunca compraria (1) e sempre 

compraria (7). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina (UFF), CAAE: 

51115215.2.00005243 em 05/01/2016.  

 

Resultados 

Os resultados foram avaliados a partir da soma das respostas e do cálculo de frequência e média para cada 

atributo (cor, aroma, sabor e consistência). Para o Índice de Aceitabilidade do produto, foi utilizada a 

média obtida para o produto pela nota máxima dada ao produto, onde mostra que o produto apresentou 

boa aceitação, pois a menor media obtida foi para aroma com 7,3, que corresponde a “gostei 

moderadamente” na escala utilizada. A cor foi o atributo com maior aceitabilidade pelos provadores 

(91%). Quanto à intenção de compra obteve-se bom resultado, pois apenas 3% relataram que nunca 

comprariam o produto.  

 

Conclusão 

Dessa forma, concluiu-se que o produto elaborado pode ter um potencial de atrair a população 

preocupada com uma melhor qualidade na área de alimentação e nutrição. 
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Introdução 

Com uma grande diversidade de frutos da região amazônica, a pupunha é um fruto que se destaca por seu 

alto valor de carboidratos, proteínas, gorduras, fibras e elevado teor de pró-vitamina A, entre outros 

elementos naturais.  

 

Objetivos 

O trabalho teve como objetivo a produção de um brownie sem glúten, tendo como base principal um fruto 

amazônico denominado pupunha, e sua avaliação sensorial.  

 

Metodologia 

O estudo tratou-se de uma pesquisa de campo, com o desenvolvimento do produto e teste de 

aceitabilidade. Realizado no laboratório de Técnica e Dietética da Faculdade Metropolitana de Manaus 

(FAMETRO). Foi elaborado uma receita com os seguintes ingredientes: pupunha in natura, farinha de 

arroz, semente de chia, semente de linhaça, polvilho doce, leite desnatado e óleo de soja. Foram 

produzidas duas amostras B1 e B2, onde a amostra B2 continha uma fatia de queijo tipo ricota. Foi 

realizada uma avaliação sensorial através de um teste hedônico com os quesitos: avaliação de 

aceitabilidade geral, análise sensorial e intenção de compra.  

 

Resultados 

Diante da aplicação do teste de aceitabilidade, obtivemos os seguintes resultados: Amostra B1: 44% dos 

avaliadores atribuíram nota 9 (gostei extremamente); 24% atribuíram nota 8 (gostei moderadamente); 

12% atribuíram nota 7 (gostei regularmente); e 2% atribuíram nota 6 (gostei ligeiramente) totalizando 

80% dos avaliadores que gostaram do brownie de pupunha nessa amostra. A amostra B2, 12% atribuíram 

nota 7 (gostei regularmente); 56% a nota 6 (gostei ligeiramente); 6% a nota 4 (desgostei regularmente), 

20% a nota 3 (desgostei regularmente) e 6% a nota 2 (desgostei moderadamente).  

 

Conclusão 

Concluímos através dos resultados percentuais, que a mostra B1 do brownie de pupunha, com referência 

de boa aceitação, pode ser mais um produto a entrar no mercado alimentício. 
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Introdução 

Incorporar a fruta amazônica muruci (Byrsonima crassifolia) e a farinha de banana verde (FBV) inova a 

produção de iogurtes e promove a saúde do consumidor com vitaminas dos complexos B, C e A, 

compostos fenólicos (CF) e amido resistente.  

 

Objetivos 

Elaborar iogurte com adição de polpa de muruci e FBV, dentro dos padrões físico-químicos aceitáveis, e 

determinar o teor de CF no produto final.  

 

Metodologia 

O iogurte natural (IN) foi elaborado segundo as instruções do fabricante do fermento lácteo Bio Rich®. 

Ao iogurte foram adicionados o muruci como calda (30% de polpa, 10% de açúcar e 30% de água) e 

1,5% de FBV. Foram aferidos o pH e a acidez e determinado o teor de CF através do método 

colorimétrico de Folin-Ciocalteu, e os dados coletados submetidos à análise estatística descritiva.  

 

Resultados 

Os resultados demonstraram que o pH do IMFBV foi de 4,4 e a acidez igual 0,09g.100g-1, mantendo a 

característica adequada para um iogurte. O teor de CF no IN foi de 0,00mg.100g-1, e o do IMFBV, de 

1,91mg.100g-1, evidência de que a incorporação de muruci e FBV contribuiu para a implementação de 

compostos fenólicos no produto final.  

 

Conclusão 

O IMFBV é um produto viável no que tange à saúde e à tecnologia alimentar, em decorrência da 

composição nutricional do muruci e da banana verde. 
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Introdução 

O alimento tem como função fornecer ao corpo energia e regular o funcionamento do organismo. Um 

alimento funcional age de forma benéfica no corpo, melhorando a saúde e o bem-estar e reduzindo o risco 

de doenças.  

 

Objetivos 

O objetivo deste estudo foi desenvolver um pão de mel fonte de fibras sem leite, sem ovos, com 

especiarias, com chocolate 70% cacau e óleo de coco, voltado para pessoas com intolerância a lactose, 

alergia a leite e a ovos.  

 

Metodologia 

Para o desenvolvimento da preparação, foi realizado inicialmente levantamento de receitas culinárias em 

websites e canais de vídeos on-line. Após a escolha da receita, esta foi testada e ajustada e analisada 

sensorialmente por 42 pessoas que emitiram suas opiniões sobre o produto. A receita foi reformulada para 

uma versão mais saudável e foi elaborada a embalagem, rótulo e rotulagem do produto, conforme a 

legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sobre rotulagem. A receita passou por 

uma segunda análise sensorial, por meio de escala hedônica, sendo considerada pela maioria como muito 

boa.  

 

Resultados 

A formulação final do pão de mel integral consistiu de mel orgânico, farinha de trigo integral e chocolate 

orgânico 70% cacau, óleo de coco, canela em pó, gengibre em pó e cravo da índia em pó, noz moscada 

em pó, contendo na porção de 60g (1 unidade).  

Conclusão:  

O produto desenvolvido é uma alternativa de lanche com alto valor nutricional, contendo fibras, 100% 

integral, com menos de 150 kcal por porção e não contém leite, ovos. 
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Introdução 

A espécie Anacardium humile St. Hill é nativo do Cerrado brasileiro, encontrado principalmente nas 

regiões nordeste e sudeste. O desenvolvimento de alimentos é interessante para elevar a qualidade da 

alimentação e nutrição da população. Compostos bioativos apresentam ação antioxidante.  

 

Objetivos 

Desenvolver uma geleia a base de cajuí, visando a aplicação na indústria, destinada a consumidores de 

alimentos funcionais, bem como um produto com alto teor de compostos fenólicos e elevada atividade 

antioxidante.  

 

Metodologia 

Desenvolveu-se 8 geleias de cajuí, de 500mL cada, e amarzenou-se a 37ºC. Para a realização das análises 

preparou-se um extrato, utilizando a acetona 80% como solvente para a extração dos compostos 

antioxidantes. O conteúdo de fenólicos totais foi determinado por espectrofotometria utilizando o 

reagente Follin-Ciocalteau. O conteúdo de carotenoides foi determinado pelo método de Alvarez-Suarez 

et al. (2010) e Ferreira et al. (2009). A atividade antioxidante foi determinada pelo método descrito por 

Brand-Williams, Cuverlier e Berset (1995), pela captura do radical DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil). 

para a análise estatística utilizou-se o software SPSS versão 13.0, onde obteve-se médias e desvio padrão.  

 

Resultados 

A geleia de cajuí desenvolvida apresentou alto teor de fenólicos totais (1977,56 ± 20,87 mg EAG/100g) e 

alta atividade antioxidante (6032,46 µmol TEAC/100g).  

 

Conclusão 

A geleia de cajuí possui alto teor de fenólicos totais e elevada atividade antioxidante que fornecem 

benefícios à saúde bem como a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. 
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Introdução 

Gestantes e nutrizes são um público que necessitam de cuidados específicos. Em uma época de 

desenvolvimento, a programação metabólica que é feita através da alimentação pode ser fator 

determinante para o bom desenvolvimento dos sistemas gastrintestinais, imunes, neuroendócrino de 

bebês.  

 

Objetivos 

Este trabalho teve por objetivo desenvolver um purê de frutas, simbiótico, adicionado de biomassa de 

banana verde e kefir de leite, avaliando dentre público a aceitação do produto final.  

 

Metodologia 

Foi preparada uma fermentação do iogurte por 36h para reduzir os níveis de lactose (BOURRIE et al, 

2016). Foi desenvolvido produto purê de frutas com morangos e bananas, biomassa de banana verde e 

iogurte de kefir. Para 1000g de purê foram utilizadas 200g de biomassa e 300g de iogurte (amostra A), ou 

250g de cada ingrediente (amostra B) ou 300g de biomassa e 200g de iogurte (amostra C).  

 

Resultados 

Os testes foram realizados com 101 provadores, onde 76% eram do sexo feminino e 24% do sexo 

masculino. A amostra mais preferida das mulheres foi a AMOSTRA B, que apresentou formulação com 

25g de iogurte e 25g de biomassa para cada 100g de produto. A amostra mais preferida dos homens foi a 

AMOSTRA C, formulação com 20g de iogurte e 30g de biomassa para cada 100g de produto. O produto 

teve uma pontuação onde a amostra mais preferida ficou com a média hedônica dentro do esperado para o 

mercado e o tipo de produto que foi a média 3,7.  

 

Conclusão 

São necessários estudos que se proponham a melhorar a saborização de produtos de kefir, sem que haja 

prejuízo nutricional. Também é recomendado que se façam estudos com o público alvo. 
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Introdução 

A pupunha possui elevado valor nutritivo. Deste fruto, pode ser obtida a farinha de pupunha, por meio da 

secagem de sua polpa, além disso, é possível usá-la em panificação e pastelaria, substituindo o milho e o 

trigo.  

 

Objetivos 

Identificar o valor nutricional de pão sem glúten adicionado de farinha de pupunha em comparação ao 

pão padrão.  

 

Metodologia 

Foi desenvolvido o pão padrão e o pão com adição de farinha de pupunha na concentração de 18%. A 

composição de proteínas foi determinada pelo método de Kjeldahl e de lipídios por extração com éter de 

petróleo em aparelho tipo Soxhlet, de acordo com a AOAC (1997); Carboidratos foram determinados por 

diferença, segundo Resolução n°360 de 23 de dezembro de 2003 (BRASIL, 2003); A composição dos 

carotenoides foi determinada por espectrofotometria; e o valor calórico foi calculado baseando-se na 

composição centesimal, que considera 4 kcal/g para proteínas e carboidratos e 9 kcal/g para lipídios 

(WATT; MERRILL, 1963).  

 

Resultados 

A formulação de 18% (9,14g/100g) apresentou maior valor de lipídios quando comparada à padrão 

(4,7g/100g), promovendo um aumento de 94% deste macronutriente. Nos valores de proteína não foi 

observada diferença significativa entre as formulações. Com relação aos carboidratos, a formulação com 

farinha de pupunha apresentou menor valor (36,07g/100g) do que a padrão (37,46g/100g). Os valores de 

carotenoides no pão adicionado de farinha de pupunha foi de 12,40 µg/g e a formulação padrão não 

obteve níveis significativos deste componente. A adição de farinha de pupunha ao pão (258,9 kcal/100g) 

promoveu um aumento do valor calórico quando comparado ao padrão (225,4 kcal/100g).  

 

Conclusão 

A adição de farinha de pupunha em pães propicia aumento nos teores de lipídios e ainda aumenta 

significativamente a concentração de carotenoides. 
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Introdução 

A paçoca é um doce tradicional no Brasil e possui o amendoim como principal ingrediente. A crescente 

busca por uma alimentação saudável impulsiona a produção alimentícia, principalmente de alimentos com 

propriedades funcionais e benéficas à saúde.  

 

Objetivos 

Desenvolver e avaliar sensorialmente formulações de paçoca contendo farinha da casca de maracujá para 

o público esportista.  

 

Metodologia 

Foram preparadas três formulações: P1 (padrão), P2: substituição parcial da farinha de rosca por farinha 

da casca de maracujá e P3: substituição total de farinha de rosca por farinha de maracujá e farinha de 

aveia. A análise sensorial foi realizada com 71 militares, de ambos os sexos, provadores não treinados. 

Avaliou-se aparência, cor, sabor, aroma, doçura, textura, aceitação global e intenção de compra 

utilizando-se escalas hedônicas estruturadas verbais. Considerou-se um nível de 5% de significância (p < 

0,05). Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa/UFMS sob nº 2.305.728/2017.  

 

Resultados 

A comparação com paçoca de marca comercial permitiu elencar vantagens nutricionais de P2 e P3: menor 

quantidade de macronutrientes e valor calórico, redução no teor de sódio e aumento de fibras e cálcio. 

Para os atributos sensoriais não houve diferença estatística significativa entre as formulações modificadas 

e a padrão, ficando em grande parte com médias na escala hedônica entre “gostei moderadamente” e 

“gostei muito”. Entretanto, verificou-se superioridade (p >0,05) da padrão em relação a P3 no sabor e 

intenção de compra, sendo que P2 não diferiu de nenhuma. No índice de aceitabilidade, todas amostras 

apresentaram uma boa aceitação dos produtos.  

 

Conclusão 

A farinha da casca de maracujá apresentou benefícios nutricionais como ingrediente funcional das 

paçocas, além de resultados satisfatórios na aceitação sensorial, sendo uma alternativa para o consumo 

por esportistas. 
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Introdução 

Atletas veganos apresentam estoques musculares de creatina reduzidos, visto que a produção endógena 

não supre a ingestão, pois as principais fontes são as carnes. Sabe-se que a creatina pode de contribuir 

para um aprimoramento no rendimento de atletas e esportistas.  

 

Objetivos 

Elaborar e analisar a aceitabilidade sensorial de formulações de trufas de tâmara com castanha do baru 

enriquecidas com creatina destinadas a esportistas.  

 

Metodologia 

Foram realizadas três formulações: padrão (F1) contendo os ingredientes: tâmara desidratada, castanha do 

baru, cacau em pó e essência de chocolate; fonte de creatina (F2) com adição de 6%, e rica em creatina 

(F3) contendo 12% . A análise sensorial foi realizada no Comando Militar do Oeste de Campo Grande - 

MS, com 71 militares esportistas, de ambos os sexos, provadores não treinados, com prevalência do sexo 

masculino. Os atributos avaliados foram aparência, cor, sabor, aroma, doçura, textura, aceitação global e 

intenção de compra. Considerou-se p<0,05. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa/UFMS sob nº 

2.305.728/2017. 

 

Resultados 

A comparação nutricional entre as formulações com creatina e a padrão promoveu pequena redução no 

teor de carboidratos, lipídios e energético e aumento no teor proteico, particularmente em F3. Verificou-

se que não houve diferença significativa entre as formulações para nenhum atributo sensorial (p >0,05). O 

índice de aceitabilidade foi superior a 70% para aceitação global de todas formulações e para intenção de 

compra apenas na padrão, apresentando-se em torno de 65% para F2 e F3. Destaca-se que apesar de 

87,3% dos provadores gostarem de trufas, a maioria não conhecia ou consumia tâmaras, o que pode ter 

influenciado nos resultados. 

 

Conclusão 

O enriquecimento de trufas de tâmaras e baru com creatina obteve boa aceitação sensorial, independente 

do conteúdo de creatina presente, conferindo conveniente possibilidade de produto ergogênico destinado 

a esportistas veganos. 
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Introdução 

A suplementação nutricional de carboidratos constitui uma boa forma de complementação alimentar para 

esportistas e atletas que visam melhorar o desempenho físico, retardando a fadiga muscular e garantindo 

um adequado aporte das reservas de glicogênio muscular e hepático.  

 

Objetivos 

Desenvolver e avaliar sensorialmente um iogurte caseiro sabor açaí adicionado de maltodextrina para o 

público de esportistas.  

 

Metodologia 

Foram preparadas três formulações de iogurte sabor açaí: F1 (padrão): sem adição de maltodextrina, F2: 

50% de matodextrina e 50% de açúcar (sacarose) e F3: 75% de matodextrina e 25% de açúcar. A análise 

sensorial foi realizada no Comando Militar do Oeste de Campo Grande - MS, com 70 militares, de ambos 

os sexos, provadores não treinados. Avaliou-se aparência, cor, sabor, aroma, doçura, textura, aceitação 

global e intenção de compra através do uso de escala hedônica. Considerando-se p <0,05. Aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa/UFMS sob nº 2.305.728/2017.  

 

Resultados 

A comparação dos iogurtes desenvolvidos com iogurte de marca comercial apresentou composição 

nutricional semelhante quantitativamente, embora um com carboidrato diferenciado. Houve diferença 

significativa (p<0,05) entre as formulações para textura, sabor, doçura, aceitação global e intenção de 

compra. Médias de aceitação global: 6,33; 5,47 e 4,78 para F1, F2 e F3, respectivamente. Destaca-se as 

piores médias para o atributo doçura de F1 (5,15) e F2 (4,13) em relação a padrão (6,13), todas diferindo 

entre si (p = 0,0001). Os índices de aceitabilidade variam entre 64% a 70% para a padrão; 57% a 70% 

para F1 e 45% a 68% para F2.  

 

Conclusão 

Apesar da discreta aceitabilidade sensorial, não houve rejeição significativa, devendo-se ajustar a 

composição particularmente no teor de doçura. Ressalta-se o desenvolvimento de novos produtos 

contendo maltodextrina como interessante para esportistas. 
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Introdução 

Estudos apontam que é possível obter hipertrofia muscular em vegetarianos quando realizada uma dieta 

equilibrada. A farinha liofilizada do bacuri atende parcialmente as necessidades de proteínas de atletas 

vegetarianos contendo teores elevados de proteínas e baixas concentrações lipídicas.  

 

Objetivos 

Desenvolver um suplemento nutricional proteico formulado com amêndoas do bacuri (Attalea phalerata 

Mart. Ex Spreng) para esportistas vegetarianos.  

 

Metodologia 

As amêndoas foram processadas para elaboração da farinha desengordurada por diferentes métodos de 

extração. Posteriormente obteve-se um extrato aquoso para realização da liofilização. Utilizou-se a 

farinha liofilizada do bacuri em pré-testes para a elaboração de formulações e comparação com um 

suplemento proteico comercial de origem vegetal. Foram realizadas composição química, nutricional e 

microbiológica da farinha liofilizada da amêndoa do bacuri e das formulações do suplemento proteico 

desenvolvido. A análise estatística foi realizada no software SPSS, considerando-se p<0,05. 

 

Resultados 

A farinha liofilizada apresentou significativamente maiores teores proteicos, de cinzas e de carboidratos 

em relação a farinha integral e desengordurada a frio e à quente, além de reduzido teor lipídico e de fibras 

em relação às demais. Após os pré-testes em laboratório foram obtidas duas formulações: F1, contendo 

exclusivamente farinha liofilizada da amêndoa como fonte proteica(43%) e a F2, constituída por um 

blend proteico de 40% de bacuri e 40% de suplemento a base de arroz e ervilha (47% de teor proteico), 

ambas atendendo a legislação brasileira para suplementos proteicos para atletas. Verificaram-se 

parâmetros de composição química e microbiológicos satisfatórios.  

 

Conclusão 

A amêndoa mostrou-se boa fonte de proteína vegetal, conseguindo-se processar e desenvolver 

formulações de suplementos com elevados teores proteicos, com boa aceitação sensorial, atendendo as 

necessidades nutricionais de esportistas vegetarianos. 
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Introdução  

O bolo é um alimento amplamente aceito pela população em geral e a adição de farinha de bacuri em sua 

formulação é uma alternativa para atender a demanda por novos produtos com a utilização de frutos 

regionais do Cerrado.  

 

Objetivos 

Analisar a aceitação sensorial de formulações de bolos hiperproteicos enriquecidos com farinha de bacuri 

entre o público de esportistas.  

 

Metodologia 

Foram avaliadas três formulações: bolo hiperproteico padrão não contendo farinha de bacuri (F1), 

formulação com 35% farinha de bacuri (F2) e 50% de farinha de bacuri (F3). A análise sensorial foi 

realizada com 80 provadores não treinados, adultos, esportistas, de ambos os sexos na academia Iron Life 

de Campo Grande – MS, utilizando escala hedônica estruturada de nove pontos para os atributos cor, 

odor, sabor, textura, aparência e aceitação global e a intenção de compra foi avaliada por escala hedônica 

de 5 pontos. Considerou-se p < 0,05. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa/UFMS sob nº 

2.305.728/2017.  

 

Resultados 

Não houve diferença estatística significativa para todos os atributos sensoriais entre as formulações 

modificadas e a padrão, ficando com médias na escala hedônica entre “gostei moderadamente” e “gostei 

muito”. No parâmetro sabor as formulações F1, F2 e F3 obtiveram médias de 7,15; 7,50 e 7,63 e para a 

aparência média de 7,58; 7,41 e 7,35, respectivamente. Quanto à aceitação global, os índices de 

aceitabilidade foram de 79,34%, 82,67% e 83,45% e para a intenção de compra de 75,2%; 77,8% e 80,2% 

para as amostras F1, F2 e F3, respectivamente.  

 

Conclusão  

As formulações F2 e F3 obtiveram satisfatória aceitação sensorial. A utilização da farinha de bacuri 

torna-se alternativa de aplicabilidade de produtos com frutos do Cerrado direcionados ao público 

esportista. 

 

 

mailto:albertokawano@hotmail.com


 

48 
O conteúdo descrito foi reproduzido conforme foi inserido no sistema pelos autores. Repetições e eventuais erros 
são de responsabilidade dos mesmos.  

Código: DNPF25 

Título: Desenvolvimento de uma bala adicionada de ingredientes funcionais e sialogogos 

Autores: Morgana Aline Weber*, Maristela Fátima Dalmagro, Vanessa Mossmann, Rafaela Pelisoli, 

Pahola Silveira, Bruna Pontin, Juliana de Castilhos, Rochele Rossi. 

Instituição: Universidade do Vale do Rio Dos Sinos (UNISINOS). 

* morgana_aline@hotmail.com 

 

Introdução 

A xerostomia, sensação de boca seca, decorre ou não do declínio ou interrupção da função das glândulas 

salivares. A xerostomia pode comprometer o estado nutricional e saúde do indivíduo e, poucas são as 

alternativas existentes para atenuar seus sintomas.  

 

Objetivos 

A proposta deste estudo foi desenvolver uma bala de goma mastigável acrescida de substâncias com 

potencial sialogogo em quantidades permitidas pela Legislação Brasileira. 

 

Metodologia 

Foram desenvolvidas três balas nos sabores tangerina, morango e menta, as quais foram submetidas a 

análises microbiológicas, físico-químicas e sensoriais. Os resultados da análise sensorial foram obtidos 

através da aplicação do Teste de Aceitação com escala hedônica de nove pontos, variando de desgostei 

muitíssimo até gostei muitíssimo, cujos aspectos avaliados foram aparência, sabor, textura e aroma. Este 

trabalho obteve aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos (UNISINOS), sob nº 25203014.3.0000.5344.  

 

Resultados 

Os resultados mostraram por meio da análise microbiológica que as balas estavam aptas para o consumo. 

Quanto às análises físico-químicas, a bala em estudo apresentou 308 kcal/100 g sendo 75,90 % 

provenientes de carboidratos, 23,69 % provenientes de proteínas e 0,41 % provenientes de lipídeos. Com 

relação à análise sensorial, não houve diferença quanto aos atributos aparência e textura. Quanto ao 

aroma, a bala de morango diferiu estatisticamente entre as demais balas e em relação ao sabor todas as 

balas foram diferentes, sendo a de sabor morango a de melhor aceitação.  

 

Conclusão 

O desenvolvimento desta bala como produto inovador pode contribuir na qualidade de vida de pacientes 

com xerostomia sendo, também, um interessante veículo de nutrientes essenciais à saúde. 
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Introdução 

Rica em antocianinas e de sabor agradável, apesar da adstringência, o jambolão é uma fruta pouco 

comercializada e explorada, com grande parte da produção desperdiçada.  

 

Objetivos 

Desenvolver geleia mista de jambolão e maçã e analisar sensorialmente a aceitação.  

 

Metodologia 

O desenvolvimento da geleia foi artesanal, com os seguintes ingredientes: jambolão, polpa e suco de 

maçã Argentina Red Delicious, açúcar refinado, água filtrada e limão Taiti. Foram analisados os 

parâmetros sabor, aparência, cor, odor, textura e avaliação global. Foi realizado o teste afetivo de 

aceitabilidade sensorial (escala hedônica verbal estruturada composta por nove categorias: 9-gostei 

muitíssimo e 1-desgostei muitíssimo), com frequentadores da Clínica de Saúde da Universidade Paulista 

em Santos de ambos os sexos, com idades entre 18 à 50 anos, com aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UNIP sob parecer 2.109.537/2017.  

 

Resultados  

O público estudado apresentou maior porcentual para o sexo feminino (82%). No geral a geleia teve boa 

aceitação pelos provadores com a categoria gostei muitíssimo se destacando em todos os parâmetros, e 

sendo aprovada (100%) no atributo avaliação global dentro da categoria “gostei”. A cor foi o parâmetro 

com maior aceitabilidade, seguida da avaliação global, textura, sabor e aparência, e o atributo com menor 

aceitação foi o odor (78%).  

 

Conclusão 

A geleia apresentou elevada aceitação pelos provadores, sendo uma boa alternativa para conservação do 

fruto, uma forma de inclusão na alimentação da população e no mercado alimentício. 
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Introdução 

O inibidor de tripsina isolado de sementes de tamarindo (Tamarindus indica L.) (ITT) apresenta ação 

sacietogênica e anti-inflamatória em modelo experimental. Associado a isto, a encapsulação de proteínas 

bioativas atua promovendo uma melhora e prolongamento da ação destes ativos.  

 

Objetivos 

Avaliar o nanoencapsulamento deste inibidor em proteína isolada do leite.  

 

Metodologia 

O inibidor foi extraído das sementes de tamarindo e isolado por meio de cromatografia de afinidade em 

Tripsina-Sepharose. Posteriormente, foi encapsulado por meio da técnica de nanoprecipitação em 

solvente orgânico, na proporção ITT: proteína do soro do leite isolada de 1:4 (p/p). As partículas obtidas 

foram caracterizadas por diferentes métodos físico-químicos e, avaliadas quanto à eficiência de 

incorporação.  

 

Resultados 

A micrografia do encapsulado mostrou a formação de nanopartículas esféricas (83.80 nm (5.80)), com 

tamanhos heterogêneos, corroborando com a difração laser (Índice de Polidispersão de 0.6 (0.080)), sem 

depressões e, de acordo com a análise de potencial zeta, instáveis e, com tendência a agregação. As 

análises de Espectroscopia por Transformada de Fourier e Difração de raios X, mostraram, 

respectivamente, a presença de novas interações químicas entre o agente encapsulante e, o ITT, e natureza 

amorfa, fornecendo assim um indicativo da encapsulação, sendo este reforçado pelo alto percentual de 

incorporação do ITT (97.34 (5.50) %).  

 

Conclusão 

A nanoencapsulação do ITT com proteína isolada do leite se mostra uma ferramenta inovadora, 

constituindo uma possível aplicação biotecnológica deste ativo, aumentando com isto o seu potencial de 

utilização. 
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Introdução 

A relevância econômica e científica no desenvolvimento de produtos funcionais por indústrias e 

universidades é inquestionável, visto a oportunidade para inovações que atendam demanda já existente, 

sejam economicamente acessíveis e fomentem a diversidade cultural amazônica e do Brasil.  

 

Objetivos 

Avaliar aspectos físicos, químicos e microbiológicos de biomassas funcionais de diferentes frutos 

amazônicos.  

 

Metodologia 

O estudo foi descritivo, corte transversal, abordagem qualitativa e de campo. Matéria prima em polpas de 

frutas congeladas e bananas verdes adquiridas no comércio de Manaus/AM. A biomassa de banana verde 

e as funcionais foram produzidas no Laboratório de Técnicas Dietéticas da Universidade Nilton Lins/AM. 

No Laboratório de Análise de Alimentos da Universidade Federal do Amazonas as biomassas funcionais 

foram submetidas às análises de umidade, fibras, lipídios, proteínas, cinzas, carboidratos, pH, acidez, 

sólidos solúveis totais (oBrix) e microbiológicas. Os dados foram analisados no programa ASSISTAT, 

versão 7.2. A comparação entre médias foi analisada pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.  

 

Resultados 

Os resultados obtidos nas análises das Biomassas Funcionais de Açaí e Cupuaçu foram, respectivamente: 

umidade 70,62 e 71,18%; proteína 0,69 e 0,59%; lipídeos 1,34 e 0,08%; fibra 1,27 e 0,81%; cinzas 0,48 e 

0,45%, carboidratos 25,61 e 26,89%; valores energéticos 117,26 e 110,64 Kcal; pH 4,63 e 4,09; acidez 

total titulável 0,17 e 4,09%; teor de sólidos solúveis totais 18,13 e 23%; ácido ascórbico não determinado 

e 11,3%; açúcares redutores totais 12 e 11%. Nas análises de Coliformes a 45º C e Salmonella sp, os 

valores estão dentro da margem permitida, de acordo com a RDC Nº 12/2001.  

 

Conclusão 

O produto mostra-se como opção saudável e segura, utilizável em qualquer fase da vida, além de ser uma 

alternativa para aproveitamento integral da banana verde e valorização da cultura amazônica. 
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Introdução 

Atualmente, a indústria alimentícia tem mostrado grande interesse em extratos de planta Stevia 

rebaudiana Bertoni, por apresentar importante papel nutricional ao substituir o tradicional açúcar de mesa 

por um adoçante natural com perfil sensorial mais próximo ao da sacarose.  

 

Objetivos 

Desenvolver e avaliar a aceitação sensorial de barras de cereais adoçadas com folhas de stévia UEM-13, 

com e sem pré-tratamento etanólico.  

 

Metodologia 

Para elaboração das barras de cereais foram utilizados os seguintes ingredientes: aveia em flocos fina, 

granola sem adição de açúcar, cranberry e damasco desidratados e, como ligante: água, goma acácia e, 

para adoçar, folhas de stévia tratada (F1) ou in natura (F2). Após aprovação pelo comitê de ética foi 

realizada análise sensorial com 100 provadores não treinados, selecionados aleatoriamente. As amostras 

foram analisadas considerando os atributos aspecto geral, sabor, aroma, textura e aparência, utilizando a 

escala hedônica estruturada em 9 pontos e intenção de compra, conforme metodologia do Instituto Adolfo 

Lutz.  

 

Resultados 

Os resultados obtidos com a análise sensorial não indicaram diferenças estatisticamente significativas 

entre si. As médias dos atributos analisados ficaram entre “gostei muito” e “gostei moderadamente”. Os 

resultados da intenção de compra demonstram que a amostra F1 obteve melhor intenção de compra (nível 

5), demonstrando a boa aceitação deste produto.  

 

Conclusão 

As barras de cereal adoçada com folha de stévia tratada com etanol atende a procura dos consumidores 

por alimentos funcionais diets, apresentando boa aceitação de compra do produto final. 
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Introdução 

A cerveja é caracterizada por ser fermentada e possuir vários estilos e a possível adição de adjuntos à sua 

composição. A noz pecã é uma oleaginosa fonte de antioxidantes e sua industrialização gera resíduos 

descartáveis como a casca do fruto.  

 

Objetivos 

Portanto, o objetivo do estudo foi verificar a aceitabilidade da adição de diferentes concentrações de 

extrato aquoso da casca de noz pecã (CNP) inserido na cerveja artesanal através de uma análise sensorial.  

 

Metodologia 

Assim, foi realizada a fabricação da cerveja artesanal do estilo Oatmeal Stout e dos extratos por infusão 

da CNP em três diferentes concentrações, sendo adicionado à cerveja durante o envase. Na sequência, foi 

realizada uma análise sensorial em escala hedônica para as características de cor, sabor, aroma e aspectos 

gerais. As análises foram conduzidas no Laboratório de Análise Sensorial da Universidade Federal da 

Fronteira Sul – Campus Realeza.  

 

Resultados 

Após a tabulação dos dados, foi aplicado o método estatístico ANOVA, considerando a diferença 

significativa quando p<0,05. As cervejas foram categorizadas em 4 concentrações: 0% - branco; 5%; 10% 

e 15% de CNP. Após as análises constatou-se que para todos os atributos sensoriais não houve diferença 

significativa entre si, tampouco em relação à amostra branca.  

 

Conclusão 

Diante dos dados coletados, foi possível observar que o acréscimo do extrato da CNP à composição da 

cerveja não apresentou melhora e nem piora nas características sensoriais da cerveja desenvolvida. 
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Introdução 

Compostos bioativos são substâncias extras nutricionais que proporcionam benefícios à saúde. O bagaço 

do malte é um subproduto do processamento de cervejas, muitas vezes descartado e o baru (Dypterix alata 

Vog.) uma planta do Cerrado brasileiro, com alto valor nutricional.  

 

Objetivos 

Desenvolver biscoitos tipo cookie com bagaço de cerveja e amêndoa de baru em sua formulação e avaliar 

a presença de compostos bioativos.  

 

Metodologia 

Foi preparada uma formulação do cookie contendo 10% do bagaço do malte e 20% de amêndoa de Baru 

em relação à farinha de arroz integral e armazenada para análise de antioxidantes, compostos fenólicos e 

taninos. As análises foram realizadas a partir dos métodos fotocolorimétrico de sequestro de radicais 

livres do agente oxidante DPPH; redução de Folin-Ciocalteau, e fotocolorimétrico por meio do reagente 

Folin-Denis e os resultados expressos em IC50, g. g DPPH-1; mg de equivalente de ácido 

gálico(EAG).100 g-1 e mg de equivalentes ácido tânico (EAT) 100g-1 de amostra, consecutivamente.  

 

Resultados 

A quantidade de antioxidante obtida foi de 7,3g.g DPPH-1; Fenóis totais 0,11mg de EAT.100g-1 e 

taninos totais 0,35 mg de EAT.100g-1. Segundo Roesler et al. (2007) os valores de antioxidantes obtidos 

indicam potencial antioxidante, contudo alguns compostos bioativos podem ser alterados e até mesmo 

reduzidos por diversos fatores como processamento, cocção e armazenamento do produto, devido ao fato, 

encontraram-se valores menores do que em frutos in natura por exemplo. A presença dos mesmos nos 

alimentos está correlacionada para redução do estresse oxidativo, risco de doenças cardiovasculares, 

dislipidemias entre outras doenças crônicas.  

 

Conclusão 

O cookie desenvolvido apresenta importantes quantidades de compostos bioativos, podendo então, ser um 

produto a fazer parte de uma alimentação balanceada e saudável. 
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Introdução 

Em vista da crescente expansão do mercado consumidor por suplementos proteicos, destaca-se a creatina, 

considerada fonte energética para os músculos, principalmente em exercícios com elevada intensidade e 

baixíssima duração.  

 

Objetivo 

Elaborar e avaliar a aceitação sensorial de formulações de bolo tipo brownie sabor chocolate enriquecidas 

com creatina.  

 

Metodologia 

Foram preparadas três formulações: F1 (padrão): sem adição de creatina, F2: adição de 5% e F3: adição 

de 12,5%, além da utilização de diferentes tipos e concentrações de açúcares (cristal, demerara e 

mascavo). A análise sensorial foi realizada no Comando Militar do Oeste de Campo Grande - MS, com 

75 militares, de ambos os sexos, provadores não treinados. Avaliou-se aparência, cor, sabor, aroma, 

doçura, textura, aceitação global e intenção de compra através do uso de escala hedônica. Considerando-

se p<0,05. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa/UFMS sob nº 2.305.728/2017.  

 

Resultados 

A comparação com brownie de chocolate de marca comercial permitiu elencar vantagens nutricionais das 

formulações: menor quantidade de carboidratos e lipídios, maior teor proteico e redução no valor 

calórico. Observou-se que F2 não diferiu significativamente de F1 (padrão) para a maioria dos atributos, 

exceto pela doçura (médias de 6,22 e 7,08, respectivamente). Já F3 apresentou médias inferiores à F1 e F2 

nos atributos textura, sabor, doçura, aceitação global e intenção de compra. Esses resultados refletiram no 

índice de aceitabilidade, destacando-se na aceitação global para F1, F2 e F3, respectivamente: 77,7%, 

70,1% e 50,6%.  

 

Conclusão 

O teor de doçura e o acréscimo de creatina são fatores que podem ter colaborado para menor aceitação e 

intenção de compra de F3 em relação ao padrão. 
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Introdução 

A PANC OPN é uma espécie que apresenta potencial para exploração econômica, devido suas 

propriedades alimentícias. Alguns estudos vêm sendo realizados a fim de incluí-la na elaboração de 

produtos alimentícios como forma de agregar propriedades nutricionais advindas da planta.  

 

Objetivos 

Elaborar uma massa alimentícia do tipo talharim com adição da farinha de Ora-Pro-Nobis.  

 

Metodologia 

Pesquisa aprovada pelo CEP da FIBRA, sob o número 2.541.255. Para elaboração da massa alimentícia 

as folhas foram desidratas em estufa, a 105°C/24h, depois trituradas, para produção da farinha. A 

moldagem e o corte tipo talharim foram realizados com equipamento para fabricação de massa 

alimentícia. Submeteu-se à secagem no varal secador de macarrão em temperatura ambiente por 30 

minutos, para assim, ser levada a cocção durante 15 minutos. Realizou-se análises físico-químicas, 

conforme metodologia do Instituto Adolfo Lutz e teste de aceitabilidade com escala hedônica de 9 pontos, 

considerando os atributos sensoriais de sabor, aroma, textura e aparência, conforme Palermo (2015).  

 

Resultados 

A massa alimentícia elaborada com a farinha de OPN apresentou teores consideráveis de proteínas 

(12,24g), carboidratos (80,35g), lipídeos (2,83g). O teor de proteína do macarrão formulado com OPN é 

superior ao do macarrão convencional, sendo essa proteína de boa qualidade, digestibilidade e com 

elevados teores de aminoácidos essenciais, destacando-se a lisina. O macarrão apresentou um aspecto 

firme e macio, com uma coloração verde-escura, a qual apresentou uma boa aceitação para todos os itens 

avaliados, com destaque para os itens sabor e textura, quanto à intenção de compra 63% dos julgadores 

afirmaram que comprariam o produto elaborado.  

 

Conclusão 

A Ora Pro Nobis mostrou-se viável para ser utilizada como ingrediente na preparação de massas 

alimentícias, com valores nutricionais importantes, em especial o de proteína. 
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Introdução 

A jabuticaba é uma fruta brasileira que possui atividade antioxidante capaz de combater radicais livres. O 

Açúcar de Coco é considerado um adoçante mais saudável quando comparado ao açúcar, por apresentar 

menor índice glicêmico, maior quantidade de vitaminas e minerais.  

 

Objetivos 

Desenvolver geleias de jabuticaba adoçada com açúcar de coco, comparar o rendimento das preparações 

com as cascas (geleia 1) e polpa (geleia 2) e avaliar a aceitação por meio de análise sensorial.  

 

Metodologia 

Trabalho experimental aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Paulista (número do 

parecer 1.187.914). No primeiro momento as frutas foram selecionadas e higienizadas conforme RDC 

nº216. Na geleia 1 foram utilizadas as cascas da fruta, o preparo foi feito com 390g de cascas, 200ml de 

água e 390g de açúcar de coco. Na geleia 2 foi utilizada 460g da polpa da fruta, sem água, e 460g de 

açúcar de coco. Com as geleias prontas avaliou-se o rendimento segundo percentual de ambas e a 

aceitabilidade do consumidor não treinado. O teste de aceitabilidade utilizado foi o de escalda hedônica.  

 

Resultados 

Para calcular o rendimento, verificou-se os valores de peso inicial e final. As geleias antes do preparo 

possuíam um peso inicial de 970g, após a cocção observou-se que a geleia 1 teve um rendimento de 

21,1% maior em relação a geleia 2. Notou-se que a geleia 2 apresentava sabor mais doce, fazendo o sabor 

do açúcar de coco se sobressair em relação a jabuticaba. Dentre os 35 provadores, a aceitabilidade por 

meio da escala hedônica, foi ligeiramente maior para a geleia 2 (40%), embora a geleia 1 (31,4%), 

também tenha tido uma boa aceitabilidade.  

 

Conclusão 

A geleia 1, elaborada com cascas da jabuticaba demonstrou maior rendimento, sendo ainda um produto 

sustentável. A geleia 2, elaborada a partir da polpa da jabuticaba, obteve maior aceitabilidade. 
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Introdução 

A introdução de PANC na alimentação promove a segurança alimentar, além de atuar na prevenção de 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), pois possibilita uma alimentação rica em antioxidantes, 

vitaminas e minerais, tendo uma grande capacidade e variedade nutricional.  

 

Objetivo 

Elaborar uma quiche utilizando a beldroega (Portulaca oleracea l) como forma de aproveitamento de 

PANC.  

 

Metodologia 

Na massa da quiche foi utilizado linhaça dourada, farinha de grão de bico, azeite de oliva extra virgem, 

ovo e sal. Os ingredientes secos foram misturados, acrescentando-se o azeite e logo após os ovos. Sendo 

levada ao forno pré - aquecido a 200°C durante 15 min. No recheio foi utilizado cebola, alho, tomate, 

100g de folhas de beldroega, os quais foram refolgados em um fio de azeite e homogeneizados com 

ricota, creme de leite, ovo, parmesão e orégano e dispostos na massa pré-cozida. Levado ao forno em 

fogo médio por 15 min, seguido de fogo baixo por 10 min.  

 

Resultados 

A base da quiche com a utilização de farinhas funcionais apresentou crocância e boa aparência, o recheio 

com o uso da beldroega favoreceu uma consistência cremosa, saborosa e agregou o valor nutricional. 

Sendo esta uma preparação de fácil elaboração e possível de ser introduzida no cotidiano. 

 

Conclusão 

O consumo de PANC permite o acesso a alimentos com alto potencial nutritivo, impulsionam uma 

agricultura sustentável, utilizando recursos de baixo impacto ambiental e reduzindo a perda da nossa 

biocapacidade. 
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Introdução 

Jatobá-do-cerrado (Hymenaea stigonocarpa) é um fruto com polpa farinácea rica em fibras e minerais. 

Apesar de ainda ser pouco conhecida e explorada na alimentação, sua farinha possui grande potencial 

para substituir a farinha de trigo em produtos para celíacos.  

 

Objetivos 

Elaborar bolo tipo brownie de chocolate sem glúten com farinha de jatobá e avaliar sensorialmente quanto 

à aceitação, intenção de compra e preferência.  

 

Metodologia 

A formulação padrão foi elaborada com margarina, chocolate em pó, ovo, açúcar e farinha de trigo; na 

formulação experimental, foi utilizada a farinha de jatobá, obtida da Cooperativa Central do Cerrado, em 

substituição à farinha de trigo. Foram realizados testes de aceitação quanto à aparência, aroma, cor, sabor, 

consistência e impressão global, teste de preferência e de intenção de compra com 122 julgadores não 

treinados. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE (77228717.5.0000.5208). 

Os dados foram analisados através do teste t Student, em nível de 5% de significância.  

 

Resultados 

Foram atribuídas notas entre 7 e 8 para todos os atributos avaliados em ambas as formulações, que 

correspondem a “gostei moderadamente” e a “gostei muito”, respectivamente. Os índices de 

aceitabilidade foram maiores que 80% para os atributos avaliados. Não houve diferença estatística quanto 

à preferência por uma das formulações. O percentual dos julgadores que provavelmente ou certamente 

comprariam o brownie com a farinha de jatobá foi bastante elevado (74,14%).  

 

Conclusão 

Foi possível obter brownie de chocolate sem glúten com aceitação elevada e bastante similar ao padrão, 

demonstrando grande potencial tecnológico da farinha do jatobá em substituir a farinha de trigo. 
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Introdução  

O presente estudo desenvolveu-se um produto alimentício a partir do rejeito orgânico pedúnculo de caju 

(bagaço de caju), que foi denominado de farinha de caju (FC) para produção da biomassa FCB, que 

consiste na mistura FC suplementada com berinjela desidratada.  

 

Objetivos 

Preparo de biomassa funcional rico em fibras, sais minerais, proteínas, carboidratos, lipídeos e 

fitocomponentes, desenvolvida a base das farinhas de caju (FC) e berinjela (B), com propriedade 

antioxidante.  

 

Metodologia 

Os pedúnculos de caju foram adquiridos na empresa “Pura Polpa” (Parnamirim, RN). A berinjela foi 

adquirida comercialmente. Os materiais foram secos em estufa com circulação de ar (Marconi MA035), 

triturados (Processador ARNO®) e passados em peneira de 70 mesh para obtenção da biomassa FCB 

(proporção 1:1 de FC e B) realizou-se determinação de umidade (volatilização a 105°C); cinzas 

(incineração 550°C); proteína bruta (método Kjeldahl clássico); lipídios (método Bligh-Dyer) e fibras 

(gravimetria ácido/básico). O potencial antioxidante do extrato hidroalcoólico de FCB foi avaliado por: 

varredura de radical livre DPPH (2,2-difenil-1-pricril-hidrazila), atividades quelante de íon ferro e 

redutora equivalente ao ácido ascórbico.  

 

Resultados 

Por uma questão de conscientização ambiental e pensando em uma alimentação saudável, desenvolveu-se 

um produto alimentício funcional a partir do aproveitamento do rejeito orgânico pedúnculo de caju 

(bagaço de caju), que foi denominado de farinha de caju (FC), para produção da biomassa FCB, que 

consiste na mistura FC suplementada com berinjela. O produto FCB (pH 3.4 com acidez total 3,4%) 

apresentou e resultado bromatológico satisfatório, tais como: 67,0% de carboidratos, 5,2% de proteínas, 

4,3% de lipídeos, 15,8% de fibras e 2,5% de cinzas e 5,2% de umidade). O estudo antioxidante do extrato 

hidroalcoólico da farinha FCB mostrou índices satisfatórios.  

 

Conclusão 

O alimento funcional FCB é antioxidante e por ter elevado teor de fibra, agrega valor alimentício tanto 

para consumidores sadios, quanto para os que apresentam patologias, como constipação intestinal. 

mailto:rafael_111pascoally@hotmail.com


 

61 
O conteúdo descrito foi reproduzido conforme foi inserido no sistema pelos autores. Repetições e eventuais erros 
são de responsabilidade dos mesmos.  

Código: DNPF38 

Título: Elaboração e análise bromatológica da farinha de mandioca Manihot esculenta suplementada com 

pedúnculo de caju 

Autores: Rafael Pascoalli de Araújo Lima*, Ionne Martins Soares Dantas, Leonardo Bruno Aragão de 

Araújo, Maria Aparecida Medeiros Maciel. 

Instituição: Universidade Potiguar (UNP). 

* rafael_111pascoally@hotmail.com 

 

Introdução 

A espécie Manihot esculenta (aipim ou mandioca) é amplamente consumida em função do seu valor 

nutritivo e energético (85% de carboidratos). No presente estudo, a farinha de aipim foi suplementada 

com o rejeito de caju para produção de alimento funcional.  

 

Objetivos 

Elaboração e análise da composição centesimal de uma biomassa nutricional isenta de glúten, 

desenvolvida a base de M. esculenta (ME) suplementada com o pedúnculo de caju (PC) desidratado.  

 

Metodologia 

Os pedúnculos de caju foram adquiridos na empresa “Pura Polpa” (Parnamirim, RN). O aipim (M. 

esculenta) foi adquirido comercialmente. Os materiais foram secos em estufa com circulação de ar 

(Marconi MA035), triturados (Processador ARNO®) e passados em peneira de 70 mesh para obtenção 

das farinhas ME e PC. Após obtenção da biomassa MEPC (proporção 1:1 de ME e PC) realizou-se 

determinação de umidade (método gravimétrico de volatilização, com secagem a 105°C); cinzas (método 

gravimétrico com incineração em mufla a 550°C até obter resíduo mineral fixo); proteína bruta (método 

de Kjeldahl clássico); lipídios (método de Bligh-Dyer) e fibras (via gravimetria ácido/básico).  

 

Resultados 

O aproveitamento integral do rejeito orgânico pedúnculo de caju (que é rico em fibras, sais minerais, 

proteínas, lipídeos e carboidratos) no preparo de uma biomassa nutricional isenta de glúten (MEPC), 

elaborada a base do alimento M. esculenta, mostrou resultado bromatológico satisfatório, tais como: 

73,45% de carboidratos, 5,91% de proteínas, 2,17% de lipídeos, 8,07% de fibras e 1,60% de cinzas, 

portanto, poderá exercer um papel importante na alimentação. O produto MEPC atinge abrangência da 

substituição parcial do alimento ME, por subproduto saudável (resíduo agroindustrial PC) com redução 

de custos e ampliação das possibilidades de produção de alimentos de panificação diferenciados.  

 

Conclusão 

O produto MEPC agrega valor às políticas de segurança alimentar e encontra-se inserido no 

desenvolvimento de alimentos funcionais isentos de glúten; poderá ainda, substituir outros tipos de 

farinhas de panificação. 
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Introdução 

A biomassa de fruta pão verde (BFPV) consiste em uma pasta da fruta cozida, rica em amido resistente, 

reconhecido prebiótico, que pode ser utilizada como espessante em preparações.  

 

Objetivo 

Objetivou-se desenvolver, caracterizar e determinar a aceitação de produtos elaborados à base de BFPV.  

 

Metodologia 

Este trabalho foi dividido em quatro etapas: produção de Biomassa, realização de uma Oficina Culinária, 

análise sensorial e análise laboratorial da composição centesimal. Na oficina culinária foi elaborada 

coxinha de frango, patê de ervas, palito de queijo, bolo de cenoura e estrogonofe de frango, todos à base 

de biomassa, para determinar qual a preparação seria melhor aceita e portanto escolhida para a realização 

das análises.  

 

Resultados 

O estrogonofe foi a preparação escolhida; sua composição centesimal foi determinada, permitindo 

verificar que é mais rico em fibras (11,46%; ) e apresenta menores valores de lipídios(2%) e calorias 

(62,76%) quando comparado ao estrogonofe tradicional. Em relação à análise sensorial (parecer CEP nº. 

066115/2017), os atributos aroma (8,49%), impressão global (8,39%) e sabor (8,35%) obtiveram os 

resultados mais expressivos, seguidos da aparência (8,15%) e textura (8,24%). Na intenção de compra, 

66% dos participantes declararam que certamente comprariam o produto testado (4,61% numa escala de 1 

a 5). O índice de aceitabilidade de 90% confirmou a boa aceitação do produto elaborado.  

 

Conclusão 

O teor de fibras elevado da BFPV foi mantido no estrogonofe. A BFPV pode substituir leite e farinhas em 

preparações, colaborando na dieta de celíacos e intolerantes à lactose. 
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Introdução 

A farinha da casca do maracujá apresenta em sua composição química altos teores de fibras alimentares, o 

que justifica sua adição em preparações alimentares visando aumentar o valor nutricional das mesmas.  

 

Objetivos 

Elaborar bolos enriquecidos com a farinha da casca do maracujá (Passiflora Edulis) e avaliar suas 

características físicas e informação nutricional.  

 

Metodologia 

Foram elaborados três bolos, um convencional (C) (farinha de trigo, ovos, manteiga, açúcar, fermento e 

suco concentrado de maracujá) e dois experimentais (A e B). Os bolos A e B foram elaborados com 

farinha da casca do maracujá substituindo à farinha de trigo na proporção de 50% e suco de maracujá in 

natura. O bolo A foi elaborado com açúcar refinado e o B com açúcar mascavo. Os bolos foram avaliados 

quanto à cor da crosta, simetria e textura da superfície e do interior. A informação nutricional da porção 

de cada bolo foi elaborada com o auxílio do software AVANUTRI®.  

 

Resultados 

Observou-se o escurecimento da crosta no bolo B, classificando-a como marrom escuro e levemente 

manchada. Todos os bolos tinham textura macia. Entretanto, o miolo dos bolos A e B eram compactos, 

formando uma crosta grossa que não aderia ao miolo. O bolo A mostrou-se mais seco e com presença de 

rachaduras. Os bolos A e B agregaram valor nutricional melhor em relação ao bolo C, redução do valor 

energético, da proporção de carboidratos, de sódio e aumento do teor de fibras. Foram encontradas: 0,62g 

(bolo C), 5,04g (bolo A) e 4,44g (bolo B) de fibras em uma porção de 60g.  

 

Conclusão 

Os bolos enriquecidos com a farinha da casca do maracujá são fontes de fibras, mantendo-se 

características físicas similares ao bolo convencional. 
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Introdução 

A preocupação com a saúde e hábitos alimentares mais saudáveis tem estimulado a um grupo de pessoas 

a optarem por alimentos isentos de origem animal, que se ajusta a causas éticas, ecológicas e espirituais, 

derivando na opção pelo vegetarianismo.  

 

Objetivos 

O estudo objetivou a elaboração de uma barra de cereais vegana enriquecida com a folha da Moringa 

Oleífera em pó, fonte de proteína, considerada uma PANC (Plantas Alimentícias Não Convencionais).  

 

Metodologia 

O produto foi desenvolvido no laboratório do Centro Universitário Católico de Vitória, utilizando banana 

prata, aveia em flocos, flocos de arroz, uva passa, castanha de caju, amêndoas, lascas de coco queimado, 

linhaça dourada, açúcar mascavo e moringa em pó. Todos os ingredientes foram pesados e misturados, 

moldados em uma assadeira de 45cm x 30cm, submetidos ao calor seco de 180°C por 29 minutos. 

Posteriormente foi porcionado em aproximadamente barras com 25 gramas para serem submetidas à 

análise sensorial pela Escala hedônica dos 9 pontos em 50 provadores não treinados. Foi produzida a 

ficha técnica para elaboração da rotulagem nutricional.  

 

Resultados 

Através da ficha técnica da preparação, fez-se a rotulagem da barra de cereais com uma porção de 25 g 

com 91 calorias, 7,78g de proteína e 2g de fibras. As amostras da barra de cereais foram submetidas ao 

teste de aceitação pela Escala Hedônica dos nove pontos e avaliadas por 50 provadores não treinados. Os 

resultados apontaram aceitação superior a 90% para os atributos de cor, sabor, aroma e textura.  

 

Conclusão 

Elaborou-se um produto proteico para vegetarianos utilizando ingredientes saudáveis, que atende às 

especificações sanitárias, nutricionais e sensoriais, sendo uma alternativa viável para esse público. 
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Introdução 

A prevalência de Diabetes e Obesidade no país é um fator preocupante. Outros casos que vem crescendo 

cada vez mais é os de Intolerância á lactose, bem como o número da população de veganos e 

vegetarianos.  

 

Objetivos 

Desenvolver um alimento funcional com baixo índice glicêmico, sem uso de nenhum ingrediente de 

origem animal, a fim de atender portadores de Diabetes, intolerantes á lactose e vegetarianos.  

 

Metodologia 

A preparação foi realizada no laboratório de Técnica e Dietética do Centro Universitário Católico de 

Vitória. Foram utilizados o chuchu com casca, mandioca, essência de baunilha, eritritol, óleo de coco, 

farinha de aveia e canela em pau. Após cozido, o chuchu e a mandioca foram batidos no liquidificador e 

colocados em fogo médio com o óleo de coco, até atingir o ponto de brigadeiro e acrescentados os demais 

ingredientes. Para o teste de análise sensorial as amostras de 20g foram avaliadas por 50 provadores com 

19 a 52 anos, com o termo de consentimento (TCLE).  

 

Resultados 

A aceitação global do produto foi de 82%, ficando entre os termos “gostei muitíssimo”, “gostei muito” e 

“gostei moderadamente" da Escala Hedônica dos 7 pontos. O bolo apresentou 82% de aceitação no 

quesito sabor, ou seja, 41 pessoas. No quesito aroma teve uma aceitação de 92%, ou seja, 46 pessoas. Na 

rotulagem nutricional a porção de 20g do brigadeiro continha: 29 calorias, 3,5 g de carboidrato, 0,7 g de 

proteína, 1,1 de lipídeo e 0,7 g de fibras.  

 

Conclusão 

Concluiu-se, portanto que o “brigadeiro” de chuchu obteve um bom nível de aceitação, com baixo valor 

calórico indicando que poderá ser consumido como opção de sobremesa saudável e saborosa. 
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Introdução 

O jatobá-do-cerrado é um fruto com polpa farinácea comestível, utilizado na elaboração de bolos, pães e 

biscoitos. A farinha do jatobá tem potencial para substituir o trigo em produtos de panificação devido às 

características higroscópicas relacionadas ao teor de fibras.  

 

Objetivos 

Avaliar a composição centesimal de bolo tipo brownie de chocolate elaborado com farinha de jatobá e 

compará-lo a formulação padrão, com farinha de trigo.  

 

Metodologia 

Os ingredientes utilizados foram margarina, chocolate em pó, ovo, açúcar e farinha de trigo. A farinha de 

jatobá foi obtida da Cooperativa Central do Cerrado e utilizada em substituição à farinha de trigo. 

Análises de umidade, cinzas, lipídeos, proteínas e fibra bruta foram realizadas com métodos oficiais. O 

teor de carboidratos foi obtido por diferença e o valor energético total foi calculado multiplicando-se os 

teores de proteínas e carboidratos por 4 kcal e lipídeos, por 9 kcal. Os dados foram analisados através do 

teste t Student, para comparação entre as médias, em nível de 5% de significância.  

 

Resultados 

Os teores de umidade, cinzas, lipídeos e carboidratos não apresentaram diferença estatística entre as 

formulações. O brownie com a farinha do jatobá apresentou menor teor de proteína (4,96%) em relação 

ao padrão (6,09%), porém um teor de fibras cerca de quatro vezes maior (1,23%) do que o teor de fibras 

do brownie padrão (0,28%). Ressalta-se que foi necessário usar menor quantidade de farinha de jatobá 

devido à facilidade de incorporação na massa, propriedade atribuída ao poder higroscópico das fibras 

presentes.  

 

Conclusão 

A substituição da farinha de trigo pela de jatobá em bolo tipo brownie mostrou-se viável para a 

elaboração de um produto sem glúten e com elevado teor de fibra. 
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Introdução  

A jabuticaba é um fruto com importância nutricional. A casca atrativa do ponto vista nutritivo, funcional 

e sensorial, porém altamente perecível com alto teor de água presente na casca, rica em vitaminas, 

antocianinas, fibras e sais minerais, com ação antioxidante maior na casca.  

 

Objetivos 

Analisar propriedades nutricionais e sensoriais da geleia de Jabuticaba elaborada a partir da polpa, casca e 

caroço da fruta. Elaborar uma geleia do fruto da jabuticaba com características sensoriais agradáveis e 

aproveitamento integral da fruta.  

 

Metodologia 

Foi preparada a geleia à partir de polpa de jabuticaba in natura na amostra 2d e outra formulação amostra 

1c adicionando a casca e caroço, sendo nas duas com a adição de açúcar cristal a 100ºC por 2h. Análise 

sensorial geleia foi realizada com 100 julgadores os quais receberam uma porção (9 a 15g) amostra, 

responderam questionário sobre os atributos textura, cor, sabor e odor. Os provadores avaliaram a 

aceitação das amostras com base em escala hedônica estruturada de 9 pontos, variando de 1 (“Desgostei 

muitíssimo”) a 10 (“Gostei muitíssimo”).  

 

Resultados 

Os resultados mostraram que as geleias tiveram aceitação de 90% dos provadores. Os atributos 

apresentaram pontuações favoráveis, a cor e aparência na amostra 1c e aroma, sabor e aparência na 

amostra 2d recebendo um score médio maior que cinco (˃5) . Entretanto, textura e sabor da (1c) e aroma 

da (2d), apresentou um score médio menor que cinco (˂5). No entanto 20% da amostra 1c indicaram a 

necessidade de melhorar a textura, pois não atingiu a consistência esperada,o sabor apresentou um leve 

amargo podendo aumentar o tempo de cozimento para melhorar o atributo. Na 2d o aroma precisa 

aprimorar.  

 

Conclusão 

A produção da geleia favorece a conservação, diminui a atividade de água. As geleias apresentaram 

propriedades sensoriais que foram bem apreciadas pelos julgadores com o aproveitamento integral da 

fruta. 
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Introdução 

Atualmente, a população está consciente da relação entre alimentação e saúde, e o consumo de alimentos 

naturais são cada vez maiores. Verifica-se também o aumento de pessoas com restrições alimentares, e a 

dificuldade em manter uma alimentação adequada e saborosa.  

 

Objetivos 

Objetivo desta pesquisa foi elaborar uma formulação para bolos com ação reguladora de glicemia, isento 

de glúten, lactose e açúcar, possibilitando classificá-la como diet, e procurou-se aumentar o teor de fibra 

alimentar através da farinha vegetal, conferindo-o uma propriedade funcional.  

 

Metodologia 

Foram utilizados ingredientes com propriedades funcionais e benéficos a saúde, sendo estes: batata doce 

laranja (100g), farinha da casca do maracujá (80g), cacau em pó (10g), ovo inteiro (3 unidades), óleo de 

coco (5g), canela (3g) e pasta de amendoim sem açúcar (15g), fermento em pó (3g). Os ingredientes 

foram submetidos ao pré-preparo, foi feita a junção, homogeneização e em seguida os ingredientes foram 

levados a cocção em forno a 180º por 10 a 20 minutos, por fim, foi acrescentada a de pasta de amendoim 

para harmonizar e conferir sabor doce, totalizando duas porções individuais.  

 

Resultados 

Foi produzido um bolo com características funcionais, textura, cor, aroma e sabor similar a bolos de 

farinhas convencionais, atendendo aos objetivos traçados dos benefícios à saúde e que pode ser 

consumido por celíacos, intolerantes e diabéticos. Utilizando a farinha da casca do maracujá, que é rica 

em pectina, causará a redução da glicemia, e a batata doce laranja que tem sabor mais adocicado, se 

encaixou perfeitamente, trazendo os benefícios dos carotenoides, como também aperfeiçoando o sabor.  

 

Conclusão 

O bolo é uma excelente opção para indivíduos com restrições alimentares, podendo também ser utilizado 

por pessoas que se preocupam com a alimentação, sem retirar o sabor da dieta. 
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Introdução 

O indivíduo que possui uma microbiota saudável tem uma melhor qualidade de vida, pois a microbiota 

desempenha papel fundamental na manutenção da homeostase, equilíbrio que pode ser proporcionado 

pelo consumo de kefir. (LEITE et al,2013). 

 

Objetivos 

Propôs-se o desenvolvimento de um produto probiótico, com baixo custo e de fácil manipulação, 

denominado sherbets sabor de manga, feito com kefir Leban (parte cremosa obtida do dessoro do “leite de 

Kefir”), e manga.  

 

Metodologia 

Os métodos usados foram o bibliográfico de fontes científicas como artigos, livros, anais, dentre outros. 

Descritiva, pois levanta opinião quanto ao ponto de vista dos entrevistados e a análise do produto 

formulado. Também assume como pesquisa experimental na elaboração e desenvolvimento até chegar ao 

produto final. Trata-se de um estudo quantitativo realizado com 60 pessoas, entre professores, de um 

universo de 140 e de alguns alunos da Católica, onde fica localizado também o laboratório de teste e 

produção. Não houve restrição de idade ou sexo, apenas de pessoas alérgicas à proteína do leite.  

 

Resultados 

Realizou-se teste com 60 pessoas, entre professores, de um universo de 140 e de alguns alunos , Após, 

preencheram uma avaliação com escala hedônica de 9 pontos (com escore variando de 9 gostei 

muitíssimo até 1 desgostei muitíssimo), conforme sustenta Gularte (2002) para validação da pesquisa em 

relação ao sabor, cor, textura e avaliação geral, com espaço para sugestões e críticas, sendo aprovado por 

97% dos participantes.  

 

Conclusão 

Alcançou-se o objetivo de produzir um alimento, prático, barato, gostoso e sem aditivos químicos com 

propriedades probióticas. 
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Introdução 

O queijo minas frescal é bastante consumido e apresenta massa crua, coloração esbranquiçada e 

consistência mole. No entanto, uma grande parte da população mundial está restringida ao consumo de 

lácteos por possuir uma deficiência ou ausência da enzima lactase.  

 

Objetivos 

O trabalho teve como objetivo desenvolver queijos Minas Frescal com baixo teor de lactose e adicionado 

de probióticos do gênero kefir, e avaliar suas características físico-químicas, sensoriais e tecnológicas 

bem como a viabilidade das bactérias probióticas durante o armazenamento.  

 

Metodologia 

Três formulações de queijo (T1 a T3) foram elaboradas com leite tratado com a enzima lactase nas 

concentrações de 0,3, 0,6 e 0,9 g/L em tempo de reação de 12 horas, sendo todas adicionadas de 1% de 

cultura probiótica (Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium sp.).  

 

Resultados 

A lactose foi diminuída em 50% em queijos adicionados de enzima lactase, chegando a atingir 78,1% no 

tratamento com maior quantidade da enzima. A avaliação físico-química demonstrou que todos os queijos 

desenvolvidos estavam de acordo com a legislação vigente quanto aos parâmetros de umidade e gordura. 

Observou-se que os valores de acidez foram menores para o queijo com menor teor de lactose e para o 

queijo sem adição de probiótico que os valores encontrados para os demais tratamentos.  

 

Conclusão 

A enzima lactase reduziu de maneira eficaz o teor de lactose, não alterando as características físico-

químicas, sensoriais, tecnológicas e nem a viabilidade probiótica, opção positiva para o mercado de 

laticínios. 
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Introdução 

Há inúmeros estudos tentando aperfeiçoar os revestimentos comestíveis a base de polissacarídeos 

hidrossolúveis como a galactomanana, a indústria busca potencializar seus efeitos com adição de outros 

polímeros a exemplo o óleo de buriti que revela melhoria de suas propriedades.  

 

Objetivo  

Desenvolver e caracterizar um filme comestível, obtido a partir de uma solução filmogênica contendo 

galactomanana (Caesalpinia pulcherrima) e óleo de buriti (Mauritia flexuosa L.).  

 

Metodologia  

Os filmes forram preparados pela dissolução da galactomanana, do óleo de buriti e do plastificante, em 

água destilada (20°C). Para a obtenção da solução utilizou-se um homogeneizador mantendo a mistura 

em temperatura constante e sob agitação contante de 18.000rpm por 30 min. A obtenção dos filmes se deu 

pelo metodo casting. Em placas de petri foram vertidas porções de 30g de solução, as quais ficaram em 

estufa a 60°C por 18hs. Os filmes produzidos foram irradiados sob luz UV por um período de 15 min e 

posteriormente emabalados, identificados e armazenados.  

 

Resultados  

O óleo de buriti demonstrou apresentar caracteristicas fisico químicas de acordo com a legislação vigente, 

desta forma estando apto a ser utilizado como matéria prima. A galactomanana mostrou-se com pureza 

satisfatoria, apresentando baixa concentração de impurezas, assim, como baixa umidade, contribuindo 

para um bom desempenho no processo de obtenção dos filmes. As soluções filmogenicas não evidenciou 

efeito bactericida, o que acredita-se que não foi verificada em consequência da baixa concentração de 

óleo na solução.  

 

Conclusão  

A solução de galactomanana e óleo de buriti demonstraram características satisfatórias para serem usados 

como filme comestível atendendo as exigências do mercado quanto a alimentos seguros, saudáveis e sem 

conservantes. 
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Introdução  

A bala de goma é um produto de aceitabilidade mundial, e, portanto um produto ideal para intervenções 

não invasivas. Deste modo, a junção desse ingrediente com o fitoterápico, uma fibra alimentar que forma 

um gel, poderá viabilizar intervenções no apetite.  

 

Objetivo  

O objetivo desse estudo foi elaborar e verificar a aceitabilidade sensorial de uma bala de goma com 

presença e ausência de certo fitoterápico.  

 

Metodologia  

O estudo quantitativo e experimental foi subdividido em duas etapas: elaboração da bala de goma com e 

sem fitoterápico e a avaliação sensorial do produto (placebo versus padrão). A pesquisa foi aprovada pelo 

CEP da Universidade Federal da Fronteira Sul parecer 88518618.1.0000.5564. A análise sensorial avaliou 

a impressão global, com escala hedônica descritiva seguindo o proposto por Duntkosky (2011). Os 

resultados obtidos da análise foram submetidos ao teste-T por meio do SPSS Statisticas.  

 

Resultados  

Os resultados da impressão global indicaram preferência à bala placebo (75,5%) quando comparado com 

a bala contendo o fitoterápico (34,68%). As respostas obtidas que explicam tal resultado foram a respeito 

da textura arenosa do fitoterápico na bala, sendo necessária maior diluição a fim de aumentar a 

aceitabilidade. Quanto ao teste-T, não foram encontrados resultados significativos (sig=0,591) quando 

comparado os valores de classificação dados às balas na escala hedônica, tendo como média do placebo e 

fitoterápico 5,22 e 5,33.  

 

Conclusão  

Verificou-se que é possível elaborar uma bala de goma acrescida de fitoterápico, porém é necessário 

maior diluição para aceitabilidade da mesma. 
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Introdução 

E como parte do processo alimentar de uma sociedade, os tabus e crenças alimentares dão um sentindo 

para as escolhas dos alimentos, impondo as normas que prescrevem, proíbem ou permitem o que 

consumir.  

 

Objetivos 

Este trabalho teve como objetivo investigar os tabus e crenças alimentares no pós-operatório em um 

hospital regional de Belém, através de um formulário socioeconômico e outro sobre os hábitos 

alimentares desses pacientes que se encontram em estado de pós-operatório.  

 

Metodologia 

Estudo descritivo, quantitativo, qualitativo de campo e transversal. Foi aplicado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e dois formulários, um sobre Questões Socioeconômicas e 

outro sobre os Hábitos Alimentares contendo nove perguntas, ambos de autoria própria. Os conceitos 

utilizados para a obtenção dos resultados envolveram artigos publicados sobre antropologia, hábitos 

alimentares, tabus alimentares, alimentos que prejudicam o pós-operatório, “alimentos reimosos” e 

avaliação socioeconômica da população.  

 

Resultados 

Dos 27 pacientes entrevistados, 17 acreditam em algum tabu alimentar e 21 deles acreditam em “alimento 

reimoso” embora não soubessem explicar corretamente a definição. Foi observado que os hábitos 

alimentares dessas pessoas antes da cirurgia não eram muito diferentes dos novos hábitos alimentares 

pós-cirúrgicos adquiridos no hospital. E dentre os tabus e crenças alimentares observados, predominou o 

conceito da “reima” em que alimentos como porco, camarão, peixe de pele, peixe de escama, pato e 

caranguejo foram considerados os principais “alimentos reimosos”.  

 

Conclusão 

A presença de tabus alimentares foi muito grande nesses pacientes, principalmente por conta da idade 

(idosos), das histórias contadas pelos antepassados, relatos de experiências de parentes próximos, a 

influência cultural e o grau de escolaridade, onde se pôde observar que os mesmos não tinham 

conhecimento científico acerca do assunto. 
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Introdução 

O consumo de cafeína é comum entres mulheres, inclusive durante o período de gestação e lactação, 

entretanto existem preocupações sobre a toxicidade dessa xantina ao longo destes períodos.  

 

Objetivos  

Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos genotóxicos em camundongos fêmeas 

tratadas com cafeína durante a gravidez e lactação.  

 

Metodologia 

Para a realização do estudo, foram utilizados 46 casais de camundongos Swiss de 60 dias de vida. Os 

casais foram divididos em 4 grupos: G1, água potável; G2, baixa dose de cafeína (0,3mg/mL); G3, dose 

intermediária de cafeína (1,0 mg/mL); G4, maior dose de cafeína (3,0 mg/mL). Foram coletadas amostras 

de sangue total das fêmeas na pré-copula, gestação e lactação para a realização do Ensaio Cometa. Este 

trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso Animal (CEUA) sobre protocolo 042/2017-1.  

 

Resultados 

Os animais que receberam cafeína durante o período de pré-cópula não apresentaram danos significativos 

ao DNA em relação ao grupo controle. No entanto, durante a gestação todas as doses estudadas 

apresentaram danos significativos ao DNA em comparação com seus respectivos controles e ao período 

da pré-cópula (p>0,05). No período da lactação a dose intermediária de cafeína estudada apresentou 

maior dano ao DNA em relação às outras doses testadas (p<0,05), sendo que a dose alta não obteve 

lactação e prole.  

 

Conclusão 

Com o presente estudo, podemos verificar que a cafeína é genotóxica na gestação e lactação. Dessa 

forma, é importante a conscientização do consumo da cafeína nesses períodos. 
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Introdução 

O processo de envelhecimento é um fenômeno multifatorial associado à diminuição das funções 

fisiológicas e celulares dos indivíduos. Evidências apontam que a melatonina, um potente antioxidante, 

destaca-se no envelhecimento, uma vez que sua produção diminui com o avanço da idade.  

 

Objetivos 

Desta forma o objetivo do presente estudo foi avaliar os parâmetros comportamentais, genotóxicos e de 

estresse oxidativo em camundongos suplementados com melatonina por diferentes tempos até o 

envelhecimento.  

 

Metodologia 

Foram utilizados 240 camundongos swiss machos divididos em: Grupo controle (água + etanol 0,04%) e 

grupos que iniciaram o consumo de melatonina (2mg/L) aos: 3, 6, 12 e 18 meses, e permaneceram 

consumindo até completarem 21 meses de vida. Grupos que iniciaram o consumo de água ou melatonina 

aos 3 e 12 meses até a morte natural. Após 21 meses, os animais foram submetidos ao teste 

comportamental, seguido das análises genotóxicas e bioquímicas, com exceção dos que permaneceram 

recebendo este hormônio até a morte natural. Projeto aprovado pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais, com protocolo número 075/2015-1.  

 

Resultados 

No teste de suspensão pela cauda, a melatonina apresentou efeitos antidepressivos, reduzindo a 

imobilidade dos animais. Em relação a instabilidade genômica, a melatonina, na dose testada, 

independentemente da idade de início, foi efetiva em auxiliar na redução de danos ocasionados pelo 

envelhecimento, apresentando atividade antigenotóxica e antimutagênica. Além disso, o grupo que 

recebeu melatonina por 18 meses apresentou elevados níveis das enzimas responsáveis pelo sistema de 

reparo no DNA (APE1 e OGG1) e das responsáveis pelo sistema oxidativo (HO-1 e NQO1); além de, 

redução dos níveis de 4-HNE e NLRP3, geradas através da oxidação de lipídeos e inflamação 

respectivamente.  

 

Conclusão 
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Em conclusão, os resultados do presente estudo revelam que a melatonina apresenta um eficiente 

mecanismo antioxidante auxiliando na modulação de alterações comportamentais, genéticas e fisiológicas 

decorrentes do envelhecimento. 
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Introdução 

Os fitoquímicos são compostos bioativos reconhecidos como auxiliares na redução do risco de doenças 

crônicas. O índice fitoquímico dietético (IFD), proposto por McCarty (2004), é uma forma de avaliar a 

qualidade da dieta em relação à presença de fitoquímicos.  

 

Objetivos  

Verificar o índice fitoquímico da dieta de mulheres saudáveis usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

Metodologia 

A amostra do estudo foi de conveniência, incluindo 420 mulheres que realizaram mamografia em um 

serviço de mastologia vinculado ao SUS e que tiveram resultados normais (BIRADS 1 ou 2). A coleta de 

dados ocorreu no período de setembro a novembro de 2016. Os dados dietéticos foram obtidos através de 

dois recordatórios de 24 horas, e a determinação do IFD seguiu o protocolo de McCarty (2004), que 

consiste na divisão da energia proveniente dos alimentos ricos em fitoquímicos pela energia total da dieta, 

considerando-se adequado valores maiores do que 30.  

 

Resultados 

A média do índice fitoquímico da dieta (IFD) das mulheres avaliadas foi de 10,12 ± 0,09%. Das pacientes 

avaliadas, 16 (3,8%) apresentaram valores adequados do IFD, de acordo com literatura.  

 

Conclusão 

O grupo avaliado tem um baixo IFD, o que pode favorecer o desenvolvimento de agravos crônicos, o 

câncer entre eles. É recomendável que estas mulheres recebam orientações nutricionais. 
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Introdução 

A síndrome metabólica (SM) é uma combinação de fatores que aumentam o risco de doenças cardíacas, 

diabetes e acidente vascular cerebral. O magnésio é o segundo cátion mais abundante no meio 

intracelular.  

 

Objetivos 

Avaliar a associação entre síndrome metabólica com indicadores de risco cardiovascular em pacientes 

renais em tratamento de hemodiálise.  

 

Metodologia 

Estudo de coorte realizado na Unidade Renal de um Hospital Universitário aprovado em seus aspectos 

éticos pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão-HUUFMA 

(nº 1.232.730/2015). Foram selecionados pacientes em hemodiálise há pelo menos 3 meses de tratamento. 

Os indicadores nutricionais utilizados foram: circunferências da cintura (CC) e circunferência do pescoço 

(CP). Os parâmetros bioquímicos (lipidograma e magnésio sérico) foram coletados utilizando-se dados 

secundários. A presença de SM foi definida de acordo com os critérios da International Diabetes 

Federation (IDF). Os dados foram analisados no programa estatístico STATA 14.0, utilizando os testes t 

não-pareado e Mann-Whitney. 

 

Resultados 

A amostra foi composta por 103 pacientes, sendo a maioria do sexo feminino (52,4%). A média de idade 

foi de 45,4±16,8 anos, com predominância de indivíduos negros ou pardos (86,7%). A prevalência geral 

de SM foi de 24,3% com predomínio no sexo feminino (64,0%). Os pacientes com diagnóstico de SM 

apresentaram maiores médias de idade (52,2±3,1 vs 43,4±1,9; p=0,02) e colesterol total (164,6±6,9 vs 

139,01±4,6). Além disso, 84,0% dos pacientes diagnosticados com SM tinham CP alterada (p=0,004). As 

médias de magnésio sérico foram menores nos indivíduos com diagnóstico de SM (2,47±0,05 vs 

2,68±0,04; p=0,01).  

 

Conclusão 

Nesta população, as menores médias de magnésio sérico foram associados a um risco aumentado de 

síndrome metabólica. 
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Introdução 

A síndrome metabólica (SM) é um conjunto de fatores de risco para doenças cardiovasculares (DCV) que 

são comuns em pacientes com doença renal crônica (DRC).  

 

Objetivos 

Avaliar a prevalência de síndrome metabólica em pacientes com doença renal crônica em tratamento de 

hemodiálise.  

 

Metodologia 

Estudo de coorte realizado na Unidade Renal de um Hospital Universitário aprovado em seus aspectos 

éticos pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário da Universidade Federal do 

Maranhão-HUUFMA (nº 1.232.730/2015). Foram selecionados pacientes em hemodiálise há pelo menos 

3 meses de tratamento. Os indicadores nutricionais foram: Índice de massa corporal (IMC), 

circunferências da cintura (CC), pescoço (CP) e o diâmetro abdominal sagital (DAS). Para diagnóstico de 

SM baseou-se em critérios da International Diabetes Federation (IDF). Os dados foram analisados no 

programa estatístico STATA 14.0, utilizando os testes t não-pareado e Mann-Whitney.  

 

Resultados 

A amostra foi composta por 103 pacientes com a média de idade de 45,4±16,8 anos, com predominância 

de indivíduos negros ou pardos (86,7%). As principais etiologias da DRC foram: hipertensão arterial 

(23,8%) e glomerulonefrite crônica (19,0%). O tempo médio de tratamento dos pacientes foi de 5,9±4,5 

anos. A prevalência geral de SM foi de 24,3% com predomínio no sexo feminino (64,0%). Os pacientes 

com SM apresentaram maiores depósitos de gordura quando avaliados por IMC e DAS (27,55±0,86 vs 

22,23±0,48; p=0,0000 e 22,22±0,67 vs 18,24±0,37; p=0,0000), respectivamente. Além disso, 84,0% dos 

pacientes diagnosticados com SM tinham CP alterada (p=0,004).  

 

Conclusão 

A prevalência de SM na amostra foi elevada o que torna a rotina de avaliação nutricional essencial uma 

vez que, pacientes em diálise com SM tem alto risco para DCV. 
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Introdução 

A doença renal crônica (DRC) consiste em perda progressiva e irreversível das funções endócrinas, 

glomerulares e tubulares dos rins. A avaliação do estado nutricional nesses pacientes é importante para a 

identificação de inadequações, pois influencia diretamente no melhor prognóstico.  

 

Objetivos 

Avaliar a associação entre a composição corporal e a função renal de pacientes renais crônicos em 

tratamento conservador.  

 

Metodologia 

Estudo transversal com dados secundários coletados do prontuário do paciente no centro de prevenção de 

doenças renais de um hospital universitário. Os indicadores nutricionais de interesse foram: 

circunferências da cintura (CC), pescoço (CP), relação cintura-quadril (RCQ), relação cintura-estatura 

(RCest) e diâmetro abdominal sagital (DAS). Os exames laboratoriais foram: creatinina, albumina. Na 

avaliação da função renal foi utilizada a taxa de filtração glomerular estimada (TFGe), obtida a partir da 

fórmula do estudo CKD-EPI, utilizando o valor da creatinina como referência para o cálculo. Os dados 

foram analisados no programa estatístico STATA 14.0, utilizando os testes Shapiro-Wilk, teste t não-

pareado e Mann-Whitney.  

 

Resultados 

Dos 87 pacientes avaliados, 56,3% era do sexo feminino, com média de idade de 57±13 anos e grau de 

escolaridade fundamental incompleto (33,3%). A amostra estudada verificou que 94,2% era hipertensa, 

46,0% diabética e 46,0% apresentavam TFGe reduzida (TFGe < 60 mL/min/1,73m²). Os indicadores 

nutricionais revelaram excesso de tecido adiposo em 86,2%, 74,4%, 76,5%, 82,8% e 61,0% dos pacientes 

avaliados pelo DAS, CC, RCQ, RCest e CP, respectivamente. As médias de creatinina e albumina séricas 

foram 1,57±1,10 mg/dL e 4,48±1,35 g/dL, respectivamente. Os pacientes com excesso de peso 

apresentaram maior comprometimento da função renal.  

 

Conclusão 

Foi observada alta prevalência de excesso de tecido adiposo nos pacientes com DRC em tratamento 

conservador. O estudo demonstra que pacientes com excesso de peso possuíam redução da função renal. 
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Introdução  

Type I citrullinemia is an autosomal recessive disease caused by deficiency of argininosuccinate 

synthetase, which catalyzes the formation of argininosuccinate from citrulline and aspartate, causing an 

increase in the levels of citrulline. Affected individuals may present significant neurological deficits.  

 

Objetivos 

We evaluated the possible action of the antioxidant resveratrol on the effects produced by citrulline (in 

vitro) on thiobarbituric acid-reactive substances (TBA-RS) and on the activities of antioxidant enzymes in 

the cerebral cortex of 60-day-old rats.  

 

Metodologia  

The experimental protocol (CEUA 010/2016) was approved by the Ethics Committee for Animal 

Research of the University of Region of Joinville, Brazil. For in vitro experiments, citrulline was added to 

the assay at 0.1, 2.5 and 5.0mM final concentrations and resveratrol at 0.01, 0.1 and 0.5mM final 

concentrations. The activities of catalase (CAT), glutathione peroxidase (GSHPx), superoxide dismutase 

(SOD) and TBA-RS were determined by the method of Aebi (1984), Wendel (1981), Marklund (1985) 

and Ohkawa et al. (1979), respectively. Data were analyzed by ANOVA, followed by the Duncan 

multiple range test, when the F-test was significant (p<0.05).  

 

Resultados 

Results (n=6) showed that resveratrol 0.01, 0.1 and 0.5 mM reduced and prevented the increase in TBA-

RS levels caused by citrulline 2.5 and 5.0mM (p<0.001). About SOD activity, resveratrol 0.01 partially 

prevented and resveratrol 0.1 totally prevented the increase caused by citrulline 5.0 mM (p<0.001). 

Besides that, resveratrol 0.1 and 0.5 mM prevented the increased caused by citrulline 2.5 and 5.0 mM in 

the GSH-Px activity (p<0.001) and the reduction in CAT activity (p<0.001) caused by citrulline 5.0 mM 

in the cerebral cortex of rats.  

 

Conclusão 

Data sugest that these alterations on oxidative stress caused by citrulline are probably mediated by the 

generation of free radicals, which can in turn be scavenged by resveratrol. 
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Introdução  

Colecistoquinina e leptina atuam no eixo cérebro-intestinal regulando a saciedade e balanço energético. A 

alimentação modula a produção desses hormônios, alterando sua expressão gênica. Dietas ricas em 

açúcares simples podem interferir no eixo cérebro-intestinal, gerando alterações ponderais e metabólicas.  

 

Objetivos 

Dessa forma, este estudo buscou avaliar os efeitos do uso crônico de uma dieta rica em açúcares simples 

no ganho de peso e na modulação da expressão de genes relacionados a CCK e leptina em modelo animal.  

 

Metodologia 

Ratos Wistar (n = 10) foram alimentados por um período de 17 semanas com dieta contendo alimentos 

ricos em açúcares simples ou dieta padrão. Durante esse período foi acompanhado o índice de massa 

corpórea (IMC) dos animais. Após isso, os animais foram sacrificados, tiveram o sangue coletado para a 

análise de CCK e leptina plasmáticas, e intestino, tronco encefálico para análise dos genes CCK, CCK1R, 

CCK2R e PSCKI, e tecido adiposo subcutâneo para análise do gene Ob. Todos os procedimentos foram 

aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA-Unp, protocolo nº 012/2015).  

 

Resultados 

Os animas alimentados com dieta rica em açúcares simples apresentaram aumento de IMC e da leptina 

plasmática, sem alteração nas concentrações de CCK, em relação ao controle, após as 17 semanas de 

acompanhamento. Apesar da não alteração de CCK plasmática, o grupo com dieta rica em açúcares 

apresentou maior expressão do gene CCK1R em intestino e maior expressão do gene Ob em tecido 

adiposo.  

 

Conclusão 

Possivelmente, o aumento de CCK1R resulta da sua atuação sinérgica com o receptor de leptina, 

sugerindo um mecanismo pelo qual o alto consumo de carboidratos simples pode induzir obesidade. 
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Introdução 

A crescente prevalência da obesidade e dislipidemia tem aumentado a busca por novos métodos de 

combatê-los.  

 

Objetivos 

Avaliou-se o efeito do inibidor de tripsina de sementes de tamarindo purificado (ITTp) em alterações 

metabólicas em ratos Wistar com obesidade e dislipidemia.  

 

Metodologia 

Foram formados três grupos de animais com obesidade consumindo dieta de alto índice e carga glicêmica 

(HGLI), por 10 dias: 1) Obesidade/dieta HGLI; 2) Obesidade/dieta padrão; 3) Obesidade/dieta HGLI + 

ITTp (730 µg/kg); mais um grupo eutrófico alimentado com dieta padrão, totalizando quatro grupos. No 

11º dia, os animais foram anestesiados e sacrificados para coleta de sangue e tecido adiposo visceral. 

Todos os experimentos foram realizados de acordo com o Guia para o Cuidado e Uso de Animais de 

Laboratório e o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA-UnP) sob protocolo 

de aprovação nº 012/2015.  

 

Resultados 

Os animais tratados com TTIp apresentaram TG (76,20 ± 18,73 mg / dL) e VLDL-C (15,24 ± 3,75 mg / 

dL) significativamente menor. As concentrações plasmáticas e a expressão de mRNA do TNF-α; no 

tecido adiposo visceral também diminuíram em animais com obesidade tratados com TTIp (p <0,05 e p = 

0,025, respectivamente).  

 

Conclusão 

Conclui-se que o TTIp apresentou atividade anti-TNF-α; e melhorou o perfil lipídico de ratos Wistar com 

dislipidemia e obesidade induzida pela dieta HGLI. 
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Introdução 

A epidermólise bolhosa (EB) é definida como uma dermatose rara, caracterizada pela tendência em 

produzir vesículas na pele e/ou membranas. Nos casos mais graves da doença, as recomendações 

nutricionais usuais não são suficientes em consequência do aumento das necessidades nutricionais.  

 

Objetivos 

Avaliar a ingestão nutricional de pacientes portadores de epidermólise bolhosa do Sul e Sudoeste baiano.  

 

Metodologia 

A investigação do consumo alimentar foi realizada com aplicação do recordatório alimentar de 24 horas 

com os responsáveis ou com os próprios pacientes (>18 anos) portadores de EB acompanhados em um 

Centro de Referência Universitário no município de Vitória da Conquista, Bahia. Para determinação da 

ingestão nutricional, os recordatórios alimentares foram calculados utilizando o software AVANUTRI, 

versão 4.0. A avaliação da adequação do consumo alimentar foi procedida comparando os dados de 

ingestão com as recomendações nutricionais para pacientes com EB. Pesquisa aprovada em Comitê de 

Ética, nº CAAE: 77407317.6.0000.555. 

 

Resultados 

Foram avaliados 19 pacientes, com média de idade de 7,7 (± 5,7) anos, sendo 73,7% do sexo feminino. 

Dos pacientes avaliados, 52,6% fazem uso de algum suplemento alimentar, 94,3% não apresentam 

ingestão energética adequada e apenas 21,1% possuem a ingestão proteica adequada. Considerando os 

micronutrientes mais importantes para portadores de EB, verificou-se que os percentuais de ingestão 

adequados são de apenas 57,9% para Vitamina A, 26,3% para Vitamina D, 63,2% para Vitamina C, 

41,1% para Vitamina E, 21,1% para Ferro, 21,1% para o Cálcio, 36,8% para Selênio, 47,4% para Zinco e 

10,5% para Magnésio.  

 

Conclusão 

Constatou-se uma ingestão nutricional insuficiente, que poderá influenciar negativamente no prognóstico 

da doença, favorecendo quadros de anemia e comprometimento do processo de cicatrização, 

evidenciando a necessidade de apoio nutricional. 
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Introdução 

A epidermólise bolhosa (EB) é definida como uma dermatose rara, caracterizada pela tendência a 

produzir vesículas na pele e/ou membranas. A demanda metabólica elevada associada a complicações 

gastrointestinais típicas, interferem na ingestão alimentar comprometendo a manutenção do estado 

nutricional adequado.  

 

Objetivos 

Avaliar o perfil nutricional de pacientes portadores de epidermólise bolhosa do Sul e Sudoeste baiano.  

 

Metodologia 

Pacientes portadores de epidermólise bolhosa acompanhados em um Centro de Referência Universitário 

no município de Vitória da Conquista, Bahia, foram avaliados no período de janeiro a maio de 2018. A 

avaliação do estado nutricional utilizou os indicadores Peso/Idade (P/I), Estatura/Idade (E/I), 

Peso/Estatura (P/E) e IMC/Idade (IMC/I) para crianças até 5 anos e E/I e IMC/I para aqueles entre 5 a 19 

anos incompletos, comparando-os com as curvas de crescimento da Organização Mundial de Saúde 

(2006). Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética, nº CAAE: 77407317.6.0000.5556.  

 

Resultados 

Como consequência das complicações associadas a doença, só foi possível proceder a avaliação 

antropométrica em 12 dos 20 pacientes identificados, sendo 66,7% do sexo feminino. Daqueles com idade 

até cinco anos (33,3%) a metade possuía os parâmetros P/I, P/E e IMC/I adequados. Os outros 50% 

apresentaram déficit nestes indicadores. No entanto, observou-se que 75% apresentaram E/I adequada. Já 

nos indivíduos entre 5 a 19 anos, apenas 25% apresentaram E/I adequada e 37,5% IMC/I adequado. Os 

demais tiveram esses parâmetros considerados baixo ou muito baixo.  

 

Conclusão  

A maioria dos pacientes avaliados possuía comprometimento do estado nutricional. Tal situação denuncia 

a urgente necessidade de qualificação da assistência à saúde a estes indivíduos, envolvendo apoio 

nutricional personalizado. 
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Introdução 

Programação metabólica explica que durante a ontogênese, órgãos e sistemas passam por períodos que 

podem gerar ajustes fenotípicos. Estudos revelam que proles de mães expostas a dietas hiperlipídicas 

(HL)durante gestação e lactação comprometem a homeostase glicêmica, secreção de insulina e risco para 

DM2. 

 

Objetivos 

Investigou-se alterações morfométricas do pâncreas de animais expostos à dieta HL no período pré-

concepção (PC), durante a vida fetal e lactacional, animais alimentados com dieta HL apenas durante a 

gestação e lactação. 

 

Metodologia 

Fêmeas de camundongos C57BL/6 foram acasaladas e separadas em 3 grupos: controle (CON, 

alimentado com dieta padrão, 4,5% lipídeos durante gestação e lactação), dieta hiperlipídica (grupo HL, 

alimentado com dieta HL com 34% lipídeos durante a gestação e lactação)e dieta hiperlipídica pré-

concepção (HLPC, com a mesma dieta HL por 50 dias PC, durante a gestação e lactação). Utilizamos a 

prole de machos e após o desmame foram alimentados com dieta padrão. Avaliamos massa corporal, peso 

dos depósitos de gordura visceral (gonadal, mesentérica e retroperitoneal), glicemia pós-prandial, testes 

de tolerância à glicose(GTT),à insulina(ITT)e a concentração de insulina plasmática. Avaliamos 

parâmetros morfométricos das ilhotas em cortes histológicos submetidos à reação imunoistoquímica. 

 

Resultados 

No desmame, os grupos HL e HLPC apresentaram massa corporal, glicemia pós-prandial e depósitos de 

gordura aumentadas. O GTT revelou que o grupo HLPC é intolerante à glicose. O ITT revelou que o 

grupo HL é resistente à insulina. O grupo HL se apresentou hiperinsulinêmico. Ilhotas sem diferença 

morfológica. Animais HLPC apresentaram número diminuído de ilhotas por secção de pâncreas. Animais 

HLPC mostraram aumento na quantidade de células beta e na área de células não beta e diminuíram o 

tamanho de células beta. O grupo HL teve diminuição da quantidade de células beta e aumento de 

tamanho das mesmas. 

 

Conclusão 
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Grupo HL teve hipertrofia de células beta, o HLPC apresentou hiperplasia. A dieta HL em períodos 

críticos predispõe a prole a doenças metabólicas, como obesidade e DM2 na vida adulta. 

CEUA:2973260116 
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Introdução 

Transtorno do espectro autista é uma inadequação no desenvolvimento caracterizado por dificuldade no 

relacionamento social, de etiologia associada a fatores genéticos e ambientais. Caracteriza-se por 

comportamento repetitivo, seletividade, recusa e indisciplina relacionados a deficiências nutricionais e 

sobrepeso.  

 

Objetivos 

Verificar o estado nutricional e a frequência do consumo alimentar de crianças autistas em idade pré-

escolar, de 5 a 7 anos, atendidas pela Associação de Amigos do Autista (AMA), Araçatuba – SP.  

 

Metodologia 

Os dados foram coletados em conformidade com o Comitê de Ética em Pesquisa, parecer 2.118.436/2017. 

O questionário de frequência alimentar (QFA) foi respondido pelas mães após orientação das 

pesquisadoras e recolhidos na semana seguinte. O educador físico local forneceu o peso (kg) e estatura 

(cm) aferidos com as crianças descalças em uso de vestimenta leve, realizada com balança digital e fita 

métrica presa a parede. Calculou-se o Índice de Massa Corporal (IMC) e classificou-se o estado 

nutricional pelos parâmetros estabelecidos pelas curvas de crescimento da Organização Mundial da 

Saúde. Num banco de dados procede-se a análise descritiva das variáveis.  

 

Resultados 

Avaliou-se 10 crianças com peso de 25,3±6,76 kg, estatura 1,2±0,09 metros, e IMC 17,2±3,61 kg/m², 

sendo 80% e 70% com estatura e peso adequados para idade, e 60% com IMC em conformidade. 

Encontrou-se consumo diário de arroz (100%), raro de mandioca (80%), diário de pães e bolachas (40% e 

70%). Consumo semanal de refrigerante e doces (70%, 60%). Peixes e ovos raramente inseridos na 

alimentação (60, e 50%). Consumo semanal de aves e carne vermelha (50%), e diário de leite (80%). 

Ingestão de folhosos é tida como rara (70%). Frutas e feijão são consumidos diariamente por 40 e 70%.  

 

Conclusão 

A minoria das crianças apresentava excesso de peso, mas consumo frequente de alérgenos alimentares, e 

insatisfatório de hortifrútis e leguminosas caracterizando a alimentação como monótona e pobre em 

nutrientes. 
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Introdução  

O excesso de gordura corporal estimula a secreção de citocinas pró-inflamatórias responsáveis por elevar 

as concentrações de Proteína C Reativa ultrassensível (PCR-us). As alterações da PCR-us em associação 

com as lipídicas, são utilizadas para o rastreamento de Doença Cardiovascular (DCV).  

 

Objetivos 

Verificar a associação das alterações antropométricas e do perfil lipídico com as concentrações de PCR-

us em adolescentes com sobrepeso/obesidade.  

 

Metodologia  

Estudo transversal, envolvendo 67 adolescentes de 10 a 19 anos com sobrepeso/obesidade atendidos no 

Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica do Hospital Universitário Onofre Lopes, Natal/RN. Foram 

coletados e analisados dados antropométricos (peso, estatura, perímetro da cintura e circunferência do 

pescoço) e bioquímicos (colesterol total, LDL-c, HDL-c, triglicerídeos, colesterol não-HDL e PCR-us), 

de acordo com o sexo. A distribuição das variáveis foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk e a correlação 

pelo coeficiente de correlação de Pearson. Para testar a associação entre duas variáveis realizou-se o Teste 

Qui-quadrado de Pearson ou o teste exato de Fisher.  

 

Resultados 

Verificou-se elevadas médias de perímetro da cintura, nos sexos masculino (87,69) e feminino (84,72). 

Alterações no perfil lipídico foram mais frequentes no sexo feminino, principalmente, nas frações de 

HDL-c, triglicerídeos e colesterol total. A PCR-us indicou alterações de alto risco para DCV em 41,8% da 

amostra. Observou-se correlação significativa da PCR-us com o perímetro da cintura (p=0,0011 e r=421), 

a circunferência do pescoço (p=0,031 e r=0,364) e o colesterol não-HDL (p=0,016 e r=0,266), apenas no 

sexo masculino.  

 

Conclusão 

Houve elevada frequência de valores diminuídos de HDL-c em ambos os sexos. Correlações positivas e 

significantes entre marcadores antropométricos e o colesterol não HDL foram mais evidentes no sexo 

masculino. 
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Introdução 

Consumo crônico de frutose pode causar doença hepática gordurosa não alcoólica. Teria potencial 

protetor a curcumina, encontrada na Curcuma longa L.(CL) pela modulação do receptor ativado por 

proliferadores de peroxissoma-alfa (PPAR-α), responsável pela expressão de enzimas catabólicas da β-

oxidação mitocondrial.  

 

Objetivos 

Avaliar a influencia da suplementação de CL na expressão de PPAR-α hepático em ratos submetidos ao 

consumo de frutose.  

 

Metodologia 

48 ratos Wistar machos (30 dias de idade) foram divididos em dois grupos (n=24) recebendo dieta padrão 

+ água (grupo C) ou dieta padrão + água com frutose a 30% (grupo F). Após 15 semanas, os ratos foram 

redistribuídos em 4 grupos (n=12) para receber CL (80mg) ou placebo via gavagem por 8 semanas: 

Controle (C), Controle+CL (CC), Frutose (F) e Frutose+CL (FC). Consumo de água e ração foram 

aferidos diariamente. Ao final do experimento, determinamos o índice de adiposidade, triglicérides 

plasmáticos e expressão de PPAR-α hepático por Western Blot. Análises estatísticas realizadas por 

ANOVA de duas vias, p<0,05.  

 

Resultados 

Não houve diferenças no índice de adiposidade nem nos níveis de triglicérides. O consumo calórico dos 

animais foi maior no grupo C em relação ao grupo F, da mesma forma no grupo CC em relação ao grupo 

FC. O grupo F apresentou expressão de PPAR-α maior quando comparado ao grupo C, assim como o 

grupo FC em relação ao grupo CC.  

 

Conclusão 

A suplementação com CL não alterou a β-oxidação mitocondrial via expressão hepática de PPAR-α nos 

animais alimentados com frutose. Protocolo experimental aprovado sob número 1215/2017-CEUA. 

Processo FAPESP 2016/18461-2. 
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Introdução 

No climatério ocorrem inúmeras mudanças biológicas e endócrinas. Dentre as principais disfunções 

orgânicas estão alterações do metabolismo ósseo, lipídico, maior risco de doenças cardiovasculares e 

substituição de musculatura por tecido adiposo. A alimentação apresenta ação decisiva no 

estabelecimento dessas alterações.  

 

Objetivos 

Avaliar os sinais e sintomas de uma paciente menopausada, antes e após a conduta nutricional na visão da 

nutrição funcional.  

 

Metodologia 

A paciente do sexo feminino, 57 anos, casada, dois filhos, apresentava queixas de candidíase de repetição, 

ansiedade e fogachos com o início da menopausa aos 51 anos. Foram realizadas duas consultas, incluindo 

avaliação antropométrica com aferição do peso, altura, circunferência abdominal, aplicada a anamnese 

funcional e o questionário de rastreamento metabólico. A continuidade da avaliação se deu através da 

análise dos exames bioquímicos. Foram entregues o plano alimentar, orientações nutricionais e 

prescrições.  

 

Resultados 

Na consulta inicial, o rastreamento metabólico indicou existência de hipersensibilidades (37 pontos), com 

destaque para olhos lacrimejantes e prurido, hiperatividade e ansiedade. Os pontos mais relevantes da teia 

de interrelação metabólica foram a disbiose, uso de terapia de reposição hormonal, fogachos e candidíase. 

No retorno houve redução do rastreamento (27 pontos), reduzindo as chances de hipersensibilidades. A 

paciente relatou melhora inicial de cerca de 80 % nos sintomas da candidíase. Melhora da disbiose e 

fogachos, porém a sudorese e baixa libido foram mantidas. Os dados antropométricos também 

apresentaram mudanças significativas, como a redução da circunferência abdominal e redução de peso.  

 

Conclusão 

As evidências sugerem a importância dos nutrientes na redução dos sintomas da menopausa. O 

acompanhamento nutricional, respeitando a individualidade bioquímica, mostrou-se eficaz na melhora do 

quadro clínico. 
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Introdução 

A enzima Mieloperoxidase (MPO) é responsável pela catalisação das espécies reativas oxidantes, que são 

pró-inflamatórias e pró-aterogênicas, por isso está diretamente ligada ao processo aterosclerótico e as 

doenças cardiovasculares.  

 

Objetivos 

Sendo assim o objetivo deste estudo foi avaliar os níveis da enzima MPO e Colesterol LDL de indivíduos 

diagnosticados com Diabetes Mellitus (DM) tipo II e seu respectivo grupo controle (C).  

 

Metodologia 

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Fronteira Sul (CEP-

UFFS), pelo número 60912016.4.0000.5564, houve seleção aleatória dos indivíduos e aplicação de 

questionário do estado de saúde, posteriormente foi realizada a coleta sanguínea, para determinação dos 

níveis de colesterol LDL e da enzima MPO nos Laboratórios de Bioquímica da Universidade Federal da 

Fronteira Sul – Campus Chapecó (SC) e Realeza (PR). Em seguida ocorreu o tratamento dos dados e 

análise estatística, considerando diferença significativa quando p<0,05. 

 

Resultados 

Participaram da pesquisa 90 voluntários, sendo que 36 faziam parte do grupo DM e 54 do grupo C. 

Observou-se diferença significativa nos níveis MPO e Colesterol LDL, sendo que para MPO o grupo C 

apresentou média de 4,1 quinoneimina uM e o grupo DM 3,35 quinoneimina uM. Já para Colesterol LDL 

o grupo C apresentou média de 147,7mg/dL e o grupo DM 122,4mg/dL. O tal achado pode ser explicado 

pelo fato do uso continuo de estatinas pelos participantes do grupo DM.  

 

Conclusão 

Diante disso, pode se afirmar que o grupo C possui maior disco de desenvolvimento de complicações 

cardiovasculares, uma vez que, os marcadores foram significativamente maiores nesse grupo.  
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Introdução 

A Síndrome Metabólica (SM) caracteriza-se por um conjunto de fatores de risco cardiovasculares, 

relacionados a resistência à insulina e deposição central de gordura, e quando associada a doenças 

cardiovasculares o risco de mortalidade pode aumentar cerca de 2,5 vezes.  

 

Objetivos 

Diante disso, o presente estudo objetivou verificar a presença de SM em pacientes com Diabetes Mellitus 

(DM) tipo II residentes em 2 municípios da região Sul do Brasil.  

 

Metodologia 

 Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Fronteira Sul (CEP-

UFFS), pelo número 60912016.4.0000.5564, houve seleção aleatória dos indivíduos através de uma lista 

fornecida pela secretaria de saúde dos municípios, posteriormente aplicou-se um questionário de dados 

pessoais e história clínica para conhecimento básico do perfil do indivíduo. Aferiu-se a pressão arterial e 

foi realizada a coleta sanguínea, para determinação do perfil lipídico nos Laboratórios de Bioquímica da 

Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus Chapecó (SC) e Realeza (PR), utilizaram-se kits 

comerciais e leitura via espectrofotômetro. Posteriormente ocorreu o tratamento dos dados.  

 

Resultados 

Observou-se um total de 46 indivíduos voluntários com diagnóstico de DM tipo II sendo que 52% 

apresentavam SM, considerando os critérios de diagnóstico da I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e 

Tratamento da Síndrome Metabólica (2005). Observou-se a presença de hiperglicemia, 

hipertrigliceridemia, hipertensão arterial e níveis de colesterol HDL abaixo do recomendado e ainda do 

total de participantes apenas 26% dos indivíduos relataram praticar algum tipo de atividade física 

periodicamente. Neste estudo, os hábitos alimentares não foram observados, que também podem ter 

grande influência nos resultados, uma vez que, a alimentação tem grande relevância em todas as situações 

da vida.  

 

Conclusão 
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Sendo assim, pode se concluir que o risco de morbimortalidade desses pacientes é elevado, uma vez que, 

observa-se grande prevalência de SM e pequena prevalência da prática de atividade física. 
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Introdução 

O excesso de peso é considerado um fator de risco para o desenvolvimento de resistência à insulina (RI). 

O tecido adiposo tem função de liberar adiponectinas anti-inflamatórias e pró-inflamatórias, que se 

associam a alterações hormonais, entre elas a RI.  

 

Objetivos 

Avaliar associação entre índice de massa corporal e resistência à insulina em um grupo de mulheres.  

 

Metodologia 

O estudo foi realizado com um grupo de 30 mulheres, onde houve aferição de peso e altura para a 

determinação do IMC, coleta de sangue, onde determinou-se o nível de insulina e glicemia em jejum. Os 

valores foram aplicados na fórmula de HOMA-IR (insulina mUI/L x glicemia mmol/L/22,5) e associados 

aos valores de IMC. A normalidade das variáveis foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. As 

médias entre os grupos de eutróficas e obesas foram comparadas pelo teste t de Student ou por Mann-

Whitney. A associação entre as variáveis contínuas foi testada pela correlação de Pearson ou Spearman. 

CAAE: 56094516.4.0000.5534.  

 

Resultados 

A média de insulina foi significativamente mais elevada no grupo de obesas 14,79 (6,65) µU/mL do que 

no grupo de eutróficas 8,87 (2,42) µU/mL. A média do HOMA-IR também foi maior entre obesas 3,26 

(1,47) do que entre eutróficas 1,82 (0,54). Houve correlação do IMC com insulina (r=0,663; p < 0,001) e 

HOMA-IR (r=0,693; p < 0,001).  

 

Conclusão 

Na amostra avaliada, o IMC aumentado foi considerado um fator de risco para RI, resultados que 

direcionam maiores atenções para indivíduos obesos e risco de doenças metabólicas. 
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Introdução 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença multifatorial, caracterizada por hiperglicemia crônica, sendo que 

esta pode levar a sérias complicações, para isso, recomenda-se a mudança do estilo de vida, diminuindo 

assim o risco de comorbidades associadas a patologia.  

 

Objetivos 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi verificar a presença de complicações associadas ao DM em 

indivíduos com DM tipo II, residentes em dois municípios da região sul do Brasil.  

 

Metodologia 

Após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Fronteira Sul 

(CEP-UFFS), pelo número 60912016.4.0000.5564, houve seleção aleatória dos indivíduos através de uma 

lista fornecida pela secretaria de saúde dos municípios, posteriormente aplicou-se um questionário de 

dados pessoais e história clínica, a fim de verificar as complicações relacionadas ao DM.  

 

Resultados 

Participaram da pesquisa 56 voluntários, com idade média de 64 anos, sendo 30 do sexo feminino e 26 do 

sexo masculino. Dos participantes, 29,8% relataram possuir alguma complicação da doença, sendo que 

14,03% desses indivíduos possuíam retinopatia diabética, 8,8% doença arterial periférica, 7% 

aterosclerose e 5,3% nefropatia diabética. Visto que, um participante poderia ter uma ou mais 

complicações associadas, pode-se afirmar que como em outros estudos a retinopatia é a complicação mais 

presente.  

 

Conclusão  

Portanto, salienta-se a importância de bons hábitos de vida, uma vez que, com o surgimento de patologias 

aparecem as complicações associadas, aumentando o risco de comorbidades. 
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Introdução 

A glutationa reduzida (GSH) desempenha um papel de defesa antioxidante muito importante no 

organismo humano, sendo que, participa de processos celulares, atuando contra infecções e também 

sendo fundamental na integridade das paredes dos vasos sanguíneos. 

 

Objetivos 

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os níveis plasmáticos deste antioxidante em indivíduos 

diagnosticados com Diabetes Mellitus (DM) tipo II e seu respectivo grupo controle (C). 

 

Metodologia 

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Fronteira Sul (CEP-

UFFS), pelo número 60912016.4.0000.5564, houve seleção aleatória dos indivíduos, sendo realizada a 

coleta sanguínea, para determinação dos níveis plasmáticos de GSH, pelo método de Ellman (1995), nos 

Laboratórios de Bioquímica da Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus Chapecó (SC) e Realeza 

(PR). Posteriormente ocorreu o tratamento dos dados e análise estatística, considerando diferença 

significativa quando p<0,05. 

 

Resultados 

Participaram da pesquisa 90 voluntários, sendo que 36 faziam parte do grupo DM e 54 do grupo C. Não 

foram observadas diferença significativas nos níveis de GSH em ambos os grupos, sendo que o grupo C 

apresentou média de 2,86 mM/L e o grupo DM 3,20 mM/L.  

 

Conclusão 

Diante disso, pode-se observar que foi encontrada a presença de GSH plasmática em ambos os grupos, 

porém, não os mesmos não apresentaram diferenças significativas. 
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Introdução 

Vários fatores atuam na sensação de apetite em jejum, o que pode contribuir para o surgimento e a 

manutenção da obesidade.  

 

Objetivos 

Avaliar se existe associação entre sensação de apetite em jejum e índice de massa corporal em mulheres 

adultas.  

 

Metodologia 

O estudo foi realizado com 40 mulheres, sendo determinado o IMC e aplicada uma escala de sensação 

subjetiva de apetite, composta por 8 itens (sensação de fome/saciedade/vontade de comer alimento doce, 

salgado, temperado ou gorduroso) após jejum de 12 horas. Os valores da escala foram categorizados em 

maior ou igual a 5,0 e menor que 5,0. Comparou-se os valores obtidos na escala nos grupos de eutróficas 

e obesas pelo teste Mann-Whitney. A associação entre as variáveis contínuas foi testada pela correlação 

Spearman. As variáveis categóricas foram avaliadas pelo teste qui-quadrado. O estudo foi aprovado 

quanto a aspectos éticos (CAAE: 56094516.4.0000.5534).  

 

Resultados 

Não houve correlação entre os itens da escala e o índice de massa corporal (p > 0,05). Enquanto variáveis 

categóricas, também não houve associação (p > 0,05). As medianas dos oito itens foram estatisticamente 

semelhantes entre eutróficas e obesas, (1 p=0,129; 2 p=0,415; 3 p=0,272; 4 p=0,159; 5 p=0,704; 6 

p=0,839; 7 p=0,766; 8 p=0,478).  

 

Conclusão 

No grupo avaliado não houve associação entre sensação de apetite em jejum e IMC elevado. Nesta 

perspectiva os achados demandam investigação de consumo alimentar quando em jejum. 
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Introdução 

As substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) são formadas como um subproduto da 

peroxidação lipídica, sendo que, o MDA é um dos vários produtos finais de baixo peso molecular 

formados através da decomposição de alguns produtos de peroxidação lipídica.  

 

Objetivos 

Diante disso, o presente estudo objetivou verificar a presença de peroxidação lipídica em pacientes com 

Diabetes Mellitus (DM) tipo II residentes na região sul do Brasil.  

 

Metodologia 

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Fronteira Sul (CEP-

UFFS), pelo número 60912016.4.0000.5564, houve seleção aleatória dos indivíduos através de listas 

fornecidas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos municípios. Em seguida foi realizada a coleta 

sanguínea, para determinação da presença de peroxidação lipídica, através do método de Ohkawa; Ohishi; 

Yagi (1979) nos Laboratórios de Bioquímica da Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus 

Chapecó (SC) e Realeza (PR). Posteriormente, ocorreu o tratamento dos dados e análise estatística, 

considerando diferença significativa quando p<0,05. 

 

Resultados 

Participaram da pesquisa 90 voluntários, sendo que 36 faziam parte do grupo DM e 54 do grupo C. Os 

níveis de MDA nos indivíduos do grupo C obtiveram média de 16,29 nm/mL e o grupo DM média de 

13,81 nm/mL, sendo que, não houveram diferenças significativas entre os grupos.  

 

Conclusão 

Assim, pode-se concluir que a presença de peroxidação lipídica foi encontrada em ambos os grupos, 

porém, não foram encontradas diferenças significativas que confirmassem o fato. 
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Introdução 

Nos indivíduos com Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) às células CD4 encontram-se diminuídas, 

como consequência ocorre aumento dos níveis de carga viral (CV) na corrente sanguínea desses 

pacientes. Dentre os minerais que estimulam o sistema imunológico, encontra-se o zinco.  

 

Objetivos 

Assim, o presente estudo objetivou produzir um biscoito de zinco e verificar o efeito de sua 

suplementação sobre a contagem de células CD4 e CV em pacientes com HIV.  

 

Metodologia 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Fronteira Sul, pelo 

número 33713113.0.0000.5564. Iniciou-se pela preparação dos biscoitos, que continham 3,3 mg de zinco 

quelado em sua formulação. Participaram da pesquisa 18 voluntários residentes no município de Cascavel 

- PR, que foram instruídos a consumirem 6 biscoitos por dia durante 90 dias. Foi realizada coleta 

sanguínea, para determinação de células CD4 e CV, sendo considerando diferença significativa quando 

p<0,05. 

 

Resultados 

Observou-se diferença significativa na contagem de células CD4 nos indivíduos antes e após a 

suplementação com biscoitos de zinco, com média de 243,66 células/mm3 antes da suplementação e 

média de 336,44 células/mm3 após a suplementação. Para a CV a média antes da suplementação foi de 

400,16 cópias/mL e após a suplementação a média foi de 159 cópias/mL, porém, não foram observadas 

diferenças significativas neste parâmetro.  

 

Conclusão 

Sendo assim, a suplementação com biscoitos de zinco pode ser vista como uma terapia adjuvante para o 

aumento das células CD4 em pacientes diagnosticados com HIV. 
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Introdução 

A cirurgia bariátrica é indicada a pacientes obesos graves, quando o tratamento convencional não obteve 

sucesso. Apesar da eficácia na perda de peso, também tem sido relacionada a alterações psicossociais, que 

podem levar ao aumento da ingestão de bebidas alcoólicas.  

 

Objetivos 

Descrever a ingestão de bebidas alcoólicas por pacientes que realizaram a cirurgia bariátrica.  

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo transversal com pacientes que realizaram cirurgia bariátrica acompanhados em um 

projeto de extensão da Universidade Federal do Pará (UFPA). A coleta de dados foi realizada por meio do 

agendamento de entrevistas para aplicação de questionário, que permitiu classificar o tipo de bebida 

alcoólica ingerida, a frequência mensal de consumo e a quantidade ingerida por ocasião. A pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências da Saúde da UFPA (CAAE 

59781416.0.0000.0018) e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento.  

 

Resultados 

Foram avaliados 64 participantes, a maioria do sexo feminino (82,81%), com média de idade de 39,23 ± 

11,05 anos. Do total de entrevistados, 40,63% afirmaram consumir bebidas alcoólicas habitualmente, com 

média de frequência de consumo de 2,19 ± 1,35 vezes ao mês. Dos participantes que ingeriam bebidas 

alcoólicas, 53,85% informaram consumir cerveja; 34,62%, bebidas destiladas e 11,54% afirmaram 

consumir ambos os tipos de bebida. Cerca de 38,46% afirmaram ingerir de 500 a 1000 ml de bebida por 

ocasião.  

 

Conclusão 

Grande parte dos participantes afirmou ingerir bebidas alcoólicas. Ressalta-se a necessidade de esclarecer 

os malefícios associados e da elaboração de estudos para compreender o que leva à busca pelo álcool. 
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Introdução  

Alimentos funcionais são alimentos que possuem compostos bioativos com propriedades metabólicas 

e/ou fisiológicas que exercem efeitos benéficos ao organismo além das funções nutricionais básicas. 

Dentro do grupo dos alimentos funcionais existem os compostos fenólicos, que possuem propriedades 

antioxidantes. 

 

Objetivos 

Verificar o conhecimento acerca do conceito de alimentos funcionais de pacientes atendidos em uma 

clínica de nutrição de uma universidade privada e analisar o consumo diário de polifenois.  

 

Metodologia 

Pesquisa exploratória e transversal, aprovada pelo comitê de ética da Universidade Paulista - UNIP sob 

número do CAAE 70207917.5.0000.5512. O nível de conhecimento sobre alimentos funcionais foi 

levantado por meio da aplicação de um questionário elaborado pelos autores e o consumo de polifenois 

mediante o inquérito de frequência alimentar, a partir da adaptação do estudo de Furlan e Rodrigues 

(2016), que considera como ideal o consumo de 1000mg/dia. Os indivíduos avaliados foram os pacientes 

atendidos na clínica referida no período de maio/junho de 2017, ambos os gêneros, adultos, sem distinção 

de classificação nutricional, grau de escolaridade e renda familiar.  

 

Resultados 

Dos 84 indivíduos convidados, 14 aceitaram participar da pesquisa e quando questionados sobre o 

conhecimento acerca dos alimentos funcionais, 71,43% obtêm o conceito correto, porém, o consumo 

diário de polifenois dos mesmos estava abaixo da quantidade sugerida no estudo, representado pela 

ingestão média de 205mg/dia. Os alimentos considerados fonte e mais consumidos foram maçã, café e 

cebola e o menos consumido a amêndoa.  

 

Conclusão 

Os indivíduos avaliados apresentam bom conhecimento acerca do conceito de alimentos funcionais, 

porém no quesito do consumo alimentar de polifenois, nenhum indivíduo avaliado atingiu o consumo 

adequado. 
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Introdução 

A população idosa tem crescido gradativamente e esses grupos precisam de cuidados especiais. A 

demanda em ambientes institucionais integral vem aumentando e a ocorrência de desnutrição se tornado 

mais prevalente, o que está associado ao aumento do risco de morbimortalidade.  

 

Objetivos 

Avaliar o consumo de micronutrientes de internos de uma Instituição de longa de Permanência de Idosos 

no município de São José do Rio Preto, SP.  

 

Metodologia 

Foram convidados todos os idosos internados na Instituição, que aceitaram participar, com capacidade 

cognitiva de responder aos questionários e que assinaram o TCLE. Foi avaliada a dieta de 1 semana, 

considerando todas as refeições oferecidas. O cálculo da dieta foi realizado com software WebDiet®. 

Para adequação do cardápio, foram utilizados os valores de EAR ou AI das Dietary Reference Intakes 

(DRIs) para a faixa etária > 70 anos. O presente trabalho foi aprovado pelo CEP da Universidade Paulista 

(parecer no 2.374.650).  

 

Resultados 

Participaram do estudo 16 idosos, sendo 10 homens e 6 mulheres, com idade média de 68,7 +- 4,1 anos. 

A partir do observado, o consumo médio de cálcio, magnésio, potássio, zinco e niacina encontram-se 

abaixo do recomendado. O consumo de manganês, fósforo, ferro, sódio, cobre, tiamina, riboflavina, 

piridoxina e vitamina C encontram-se dentro da recomendação.  

 

Conclusão 

É possível observar que o consumo de micronutrientes está inadequado na população observada, sendo 

necessárias mudanças em relação ao cardápio oferecido, a fim de evitar malefícios consequentes da má 

alimentação. 

 

 

 

 

 

 

mailto:marimathias@hotmail.com


 

105 
O conteúdo descrito foi reproduzido conforme foi inserido no sistema pelos autores. Repetições e eventuais erros 
são de responsabilidade dos mesmos.  

Código: NC29 

Título: Comparação entre fórmula enteral padrão sem fibras, com fibras ou específica para controle 

glicêmico em pacientes críticos com hiperglicemia 

Autores: Richardson Rafael Santos de Oliveira*, Leidiane Silva Santos, Lara Laíze do Nascimento 

Ribeiro, Thayse Wilma Nogueira de Oliveira, Alexandra Rodrigues Bezerra, Ana Carolina Sales dos 

Santos, Marina de Moraes Vasconcelos. 

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

*richardsonsantos02@gmail.com 

 

Introdução 

A hiperglicemia em pacientes críticos é uma complicação frequente em Unidades de Terapia Intensiva 

(UTI) e o seu controle está relacionado com a diminuição da mortalidade, da falência múltipla dos órgãos, 

de infecção sistêmica e da permanência hospitalar.  

 

Objetivos 

Comparar o efeito do uso de fórmula enteral padrão sem fibras, com fibras ou específica para controle 

glicêmico, em pacientes críticos internados em Unidade de Terapia Intensiva.  

 

Metodologia 

Estudo retrospectivo, realizado de janeiro a março de 2018, com dados obtidos de fichas de 

acompanhamento de terapia nutricional enteral de pacientes internados na UTI de um hospital de Recife-

PE. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFPE 

(protocolo:85882918.3.0000.5208) e foram coletados dados como: idade, sexo, tempo de internamento, 

tipo de fórmula enteral utilizada e glicemia capilar.  

 

Resultados 

Foram avaliados 37 pacientes com idade média de 79± 9,45 anos e do sexo feminino em sua maioria 

(74%), com média de internamento hospitalar de 15,9 ± 7,7 dias. Foi observada uma associação 

significativa no controle da glicemia com o uso de fórmula enteral padrão com fibra, não específica para 

controle glicêmico, (p= 0,28). Não houve associação significativa entre a diminuição de glicemia em 

pacientes com hiperglicemia em uso de fórmula padrão sem fibra ou fórmula específica para controle 

glicêmico.  

 

Conclusão 

O controle glicêmico de pacientes de uma UTI parece ser efetivo quando usada fórmula enteral padrão 

contendo fibras, comparados com fórmulas especifica para controle glicêmico e sem fibras. 
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Introdução  

A triagem nutricional identifica precocemente o risco de desnutrição. Em oncologia, a ASG-PPP é tida 

como padrão ouro, contudo outros métodos como a Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002) e aGraz 

Malnutrition Screening( GMS) também podem ser úteis.  

 

Objetivos 

Comparar a sensibilidade entre as ferramentas de triagem nutricional NRS 2002, GMS e ASP-PPP em 

pacientes oncológicos hospitalizados.  

 

Metodologia 

Estudo observacional descritivo, com pacientes oncológicos internados no Hospital dos Servidores do 

Estado de Pernambuco (HSE-PE) no período de julho a outubro de 2017. Após aprovação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Hospital Agamenon Magalhães, sob protocolo 

71352317.2.0000.519. Foram coletados dados como: idade e sexo e aplicados os formulários da NRS 

2002, da GMSe da ASG-PPP para comparação.  

 

Resultados 

A amostra foi constituída por 68 pacientes, sendo 63% do sexo feminino e 63% idosos. 78% estavam 

internados na enfermaria oncológica, 19% na de clínica médica e 3% na cirúrgica. As frequências de risco 

nutricional foram 91,2% (GMS), 88,2% (ASG-PPP) e 85,3% (NRS 2002). A sensibilidade encontrada 

para a NRS 2002 e GMS, em comparação a ASG-PPP, foi de 91,7% e 98,3%, respectivamente.  

 

Conclusão 

As ferramentas de triagem nutricional GMS e NRS 2002 apresentaram excelente sensibilidade quando 

comparadas a ASG-PPP no diagnóstico precoce do risco nutricional, podendo ser utilizadas na prática 

clínica. 
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Introdução 

O IMC é utilizado para avaliar o estado nutricional em idosos, porém não é capaz de diferenciar massa 

magra de massa gorda. Assim, a circunferência da panturrilha (CP) torna-se um indicador antropométrico 

que estima a reserva de massa muscular.  

 

Objetivos 

Relacionar o índice de massa corporal com a circunferência da panturrilha de idosos hospitalizados 

classificados com risco nutricional pela Nutritional Risk Screening NRS-2002.  

 

Metodologia  

Estudo transversal quantitativo, desenvolvido com idosos internados na clínica médica de um hospital de 

Recife-PE, entre abril e maio/2018. Foram selecionados idosos classificados com escore ≥3 na Nutritional 

Risk Screening (NRS-2002), não-acamados e não-edemaciados, que aceitaram participar da pesquisa 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFPE, sob protocolo 

1.012.911/2018. As variáveis coletadas foram: sexo, idade, peso,altura, IMC e CP.  

 

Resultados  

Participaram da pesquisa 25 indivíduos, sendo 52% homens, com média de idade de 70,3±8,99 anos e 

48%mulheres, com idade de 72,4±5,70 anos. De acordo com o IMC, 66,7% das mulheres apresentavam 

excesso de peso e 69,2% dos homens eram eutróficos. As médias de CP foram 37,6±8,60cm entre 

mulheres, estando 33,3%abaixo de 33cm. Entre os homens, a média foi de 33,4±4,16cm, estando 

61,5%abaixo de 34cm. Estudos evidenciam que CP<33cm em mulheres e <34cm em homens, apresentam 

capacidade preditiva para estimar massa muscular reduzida. 

 

Conclusão 

A CP não teve relação positiva com o IMC em homens, a maioria dos pacientes eutróficos apresentou 

depleção de massa magra, nas mulheres pode correlaciona-se com excesso de peso. 
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Introdução 

O Índice Inflamatório da Dieta (IID) já foi relacionado com vários marcadores sanguíneos de inflamação 

crônica de baixo grau. A Relação entre Neutrófilos e Linfócitos (RNL), um novo marcador sanguíneo de 

inflamação, ainda não foi relacionada com o IID.  

 

Objetivos 

Avaliar a relação entre o IID e a RNL em mulheres atendidas em um serviço público de prevenção do 

câncer de mama.  

 

Metodologia 

Estudo transversal, analítico e quantitativo com mulheres atendidas em serviço de mastologia de 

Junho/2016 a Fevereiro/2017. Amostras de sangue foram coletadas para o cálculo da RNL. A ingestão 

alimentar foi investigada através de recordatórios alimentares de 24 horas (RA24h). Os dados do RA24h 

foram digitados na Plataforma Brasil Nutri e, posteriormente, lançados no Statistical Analysis System 

(SAS). A ingestão alimentar habitual foi estimada pelo Multiple Source Method (MSM). Foi analisado o 

consumo de 45 componentes alimentares propostos por Shivappa et al.(2013) para cálculo do IID. A 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CAAE 

18054613.0.0000.5534).  

 

Resultados 

Participaram do estudo 532 mulheres. As pacientes em quartis mais elevados do IID apresentaram 

maiores valores da RNL (mediana: quartil1 1,68; quartil2 1,69; quartil3 1,83; quartil4 1,97), com 

diferença significativa entre os grupos (p=0,0102).  

 

Conclusão 

Este estudo confirma a RNL como um novo marcador de inflamação associada ao IID. 
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Introdução 

A mamografia é a radiografia da mama que permite a detecção precoce do câncer e o BI-RADS é uma 

padronização dos achados mamográficos. Entre os fatores de risco para o câncer de mama, se destacam o 

sobrepeso e a obesidade.  

 

Objetivos 

Avaliar se há relação entre achados mamográficos e percentual de gordura corporal de mulheres atendidas 

em um serviço público de prevenção do câncer de mama.  

 

Metodologia 

Estudo transversal com pacientes atendidas em uma Unidade do SUS que realiza mamografias, de 

Junho/16 a Fevereiro/17. O percentual de gordura foi avaliado com ultrassom BX2000 (BodyMetrix Pro) 

através do protocolo de Pollock. Os achados mamográficos foram categorizados de acordo com o BI-

RADS e divididos em dois grupos: grupo 1 (achados não alterados) e grupo 2 (achados alterados). A 

análise estatística foi realizada no software SPSS, versão 20.0 e foi utilizado modelo de regressão 

logística ajustado por idade, cor, renda e fumo. Todos os procedimentos realizados foram aprovados pelo 

Comitê de Ética em pesquisa com Seres Humanos (CAAE 18054613.0.0000.5534). 

 

Resultados 

Participaram do estudo 532 mulheres. A média do percentual de gordura no grupo de pacientes com 

achados não alterados e alterados foi, respectivamente, de 32,9% e 33,7%. O percentual de gordura foi 

associado à alteração do BI-RADS (OR 1,05; IC 95% 1,00 – 1,11; p=0,037).  

 

Conclusão 

A relação encontrada reforça a importância de ações que visem baixar o percentual de gordura corporal 

para prevenir o aparecimento de alterações mamográficas ou, até mesmo, do câncer de mama. 
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Introdução 

Uma alimentação rica em carboidratos refinados é uma das causas da obesidade, considerada fator de 

risco para desordens metabólicas. Diversos estudos em animais têm sido realizados com utilização de 

dietas semelhantes ao padrão alimentar visando combater alterações metabólicas e corporais.  

 

Objetivos 

Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de uma dieta com alto teor de 

carboidratos livres sobre o tecido adiposo visceral de ratos Wistar.  

 

Metodologia 

Para isso, dois grupos de ratos Wistar, adultos, machos (n = 5) receberam durante 17 semanas, os 

seguintes tratamentos: 1) dieta padrão Labina®; 2) dieta experimental (HGLI), com água à vontade para 

os dois grupos, e ao final do experimento foram coletados os compartimentos de tecido adiposo visceral: 

perirenal, retroperitoneal e epididimal. Foram elaboradas lâminas histológicas com obtenção de imagens. 

Para a avaliação morfológica, realizou-se leitura diagnóstica das lâminas com ênfase na organização 

histológica dos compartimentos. Para a análise estereológica, foi realizada investigação da densidade do 

volume, volume total e área seccional média de adipócitos presentes no tecido adiposo visceral.  

 

Resultados 

Foi evidenciada no tecido adiposo do grupo experimental (dieta HGLI) uma maior fusão das membranas 

dos adipócitos (coalescência), consequentemente maior extravasamento de plasma e aumento do tamanho 

dos adipócitos (hipertrofia), quando comparados aos animais do grupo controle. Além disso, o grupo 

experimental apresentou densidade de volume de adipócitos igual a 97,0%, área seccional média 

equivalente a 1387 μm2 e volume total de adipócitos de 6,97 cm3, considerados significativamente 

maiores do que os valores observados para os animais que consumiram a dieta padrão.  

 

Conclusão 

Assim, a dieta rica em carboidrato foi capaz de alterar estruturas no tecido adiposo visceral dos animais, 

sendo uma ferramenta para estudos sobre fisiopatologia e de fácil aplicabilidade. 
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Introdução  

A obesidade caracteriza-se pelo acúmulo de tecido adiposo e está relacionada à inflamação e inúmeras 

doenças crônicas não transmissíveis, influenciando a composição corporal. Essa doença é caracterizada 

por inflamação de baixo grau e induz a produção de adipocinas, como TNF-α.  

 

Objetivos 

Em virtude disso, o atual estudo investigou o efeito de uma dieta com elevado teor de carboidratos livres 

sobre a dosagem de TNF-α, expressão de mRNA e imunohistoquímica em tecido adiposo de ratos 

machos, da linhagem Wistar.  

 

Metodologia 

Dois grupos de animais adultos (n = 5) receberam durante 17 semanas: (1) Dieta experimental; (2) Dieta 

padrão (Labina®). Os animais foram eutanasiados e foram coletados o sangue, o soro e o tecido adiposo 

visceral. Realizou-se expressão gênica utilizando os seguintes genes: TNF-α (LOC103694, 

Rn01525859_g1) e GAPDH (Rn01775763_g1) e a imunohistoquímica foi executada a partir do anticorpo 

primário policlonal de coelho: anti- TNF-α (1:100), sendo a medida da intensidade de TNF-α obtida de 

forma semi-quantitativa com atribuição de pontuação da coloração de acordo com uma nota, que variou 

de negativa (0), fracamente positiva (+1), positiva (+2) ou altamente positiva (+3).  

 

Resultados 

Os animais que consumiram a dieta experimental apresentaram elevada expressão gênica de TNF-α (p = 

0,014) com imunomarcação positiva (+2) no tecido adiposo visceral e dosagem de TNF-α alta quando 

comparados aos animais alimentados por uma dieta padrão, nutricionalmente adequada. Essa é a primeira 

dieta sólida de baixo custo, rica em carboidratos livres eficiente em causar inflamação em tecido adiposo 

de ratos da linhagem Wistar. Destaca-se que o leite condensado, ingrediente principal da dieta em 

questão, é mais inflamatório do que a gordura.  

 

Conclusão 

Deste modo, os dados obtidos demonstram que a dieta experimental pode ser considerada um instrumento 

promissor para a comunidade científica no desenvolvimento de alterações em roedores. 
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Introdução  

A obesidade cresce exponencialmente, sendo considerada a epidemia do século XXI. O excesso de 

gordura corporal, aliado à sua má distribuição configura um grave problema de saúde pública, atingindo 

grande parte da população, sendo a principal causa de doenças crônicas.  

 

Objetivos 

Comparar os marcadores antropométricos e bioquímicos preditores do risco cardiovascular em indivíduos 

com excesso de peso, atendidos em um hospital universitário de Aracaju/SE.  

 

Metodologia  

Foi realizado em estudo transversal com 722 pacientes de faixa etária entre 18 a 80 anos atendidos do 

ambulatório de nutrição do Hospital Universitário de Sergipe. Foram avaliados dados pessoais, 

antropométricos (peso, altura, Índice de Massa Corporal - IMC, Circunferência da cintura - CC e Relação 

Cintura-Estatura - RCE), e bioquímicos dos pacientes com excesso de peso. Os dados foram cedidos pelo 

Ambulatório de Nutrição e o projeto foi aceito pelo comitê de ética (CAAE: 32346214.8.00005546). A 

análise estatística foi realizada por análises descritivas pelo software SPSS versão 19.0.  

 

Resultados 

A amostra foi de maioria feminina (86,7%), com idade média de 47 anos (47,64±13,43). De acordo com a 

antropometria, apresentaram aumento da CC (108,01±16,07 mulheres, 112,83±20,25 homens) e aumento 

da RCE (0,68±1,02 mulheres, 0,66±1,00 homens). O IMC identificou que 50,4% das mulheres 

encontravam-se em obesidade II e III, enquanto esse achado foi em 35% dos homens. No que diz respeito 

aos exames bioquímicos, foi observado aumento da glicemia em 23,6% (n=158) e 22,3% (n=23), 

aumento de colesterol em 23,7% (n= 159) e 19,4% (n=20) e aumento do LDL-colesterol em 18,7% 

(n=125) e 20,4%(n=21), das mulheres e homens avaliados, respectivamente.  

 

Conclusão 

Diante do exposto, através das análises feitas, pôde-se avaliar o risco cardiovascular da população 

atendida através da comparação de marcadores antropométricos e bioquímicos. 
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Introdução 

O fenótipo cintura hipertrigliceridêmica (CH), é caracterizado pelo aumento simultâneo nas 

concentrações de triglicerídeos e circunferência da cintura, indicando riscos de anormalidades 

metabólicas em todas as faixas etárias.  

 

Objetivos 

Identificar a frequência do fenótipo CH e avaliar sua associação com riscos cardiometabólicos em 

adolescentes com sobrepeso/obesidade.  

 

Metodologia 

Estudo transversal com adolescentes (10-19 anos) com sobrepeso/obesidade atendidos no ambulatório de 

endocrinologia do Hospital Universitário Onofre Lopes-Natal/RN (CAAE 56763716.7.0000.5292). Os 

participantes foram submetidos à avaliação antropométrica (peso, altura e circunferência da cintura (CC)) 

e bioquímica (colesterol total (CT), LDL-c, HDL-c, triglicérides, glicemia de jejum, insulina de jejum e 

HOMA-IR). O fenótipo foi definido pela presença simultânea da CC aumentada (≥ P 90) e triglicérides 

elevados (≥ 100 mg/dL). Utilizou-se o teste Shapiro-Wilk, o teste de Fisher para identificar associação. 

Verificou-se relação entre o fenótipo e demais variáveis com o modelo de regressão logística ajustada. 

Consideradas significantes associações com p<0,05. 

 

Resultados 

Dentre todos os adolescentes (n=48), verificou-se que o fenótipo CH foi mais presente naqueles 

classificados com obesidade ou obesidade grave. O resultado da análise bivariada mostrou que as 

variáveis: CT (OR=5 IC 95% 1,1-27,2), LDL-c (OR=9,1 IC 95% 1,9-52,9), insulina de jejum (OR=9,7 

IC95% 1,773,2) e HOMA-IR (OR=7,3 IC 95% 1,2-55,7) estiveram associadas ao fenótipo CH. O 

resultado da análise multivariada, ajustada por todas as variáveis analisadas, demonstrou que apenas 

LDL-c (OR=19,7 IC 95% 2,9-132) e estado nutricional antropométrico (OR=9,9 IC 95% 1,8-54,1) 

apresentaram uma associação positiva com o fenótipo CH.  

 

Conclusão 

Houve uma associação da presença do fenótipo CH com importantes alterações metabólicas como CT, 

LDL-c, insulina de Jejum e HOMA-IR. 
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Introdução 

Estudos demonstraram que maiores concentrações de ácido úrico estão associadas a diferentes fatores de 

risco cardiometabólico. Entretanto, em crianças essas associações são controversas.  

 

Objetivos 

Avaliar a associação entre o número de fatores de risco cardiometabólico e a concentração sérica de ácido 

úrico em crianças.  

 

Metodologia 

Estudo transversal com amostra representativa de crianças com 8-9 anos (n=374), matriculadas em todas 

as escolas urbanas de Viçosa-MG, proveniente da Pesquisa de Avaliação da Saúde do Escolar (PASE). 

Foram calculados o índice de massa corporal e a relação cintura-estatura para avaliar a presença de 

exceso de peso e obesidade abdominal. Foi aferida a pressão arterial e o sangue coletado para análises de 

concentrações séricas de ácido úrico, glicemia e perfil lipídico. Adotou-se o nível de significância de 5%. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal 

de Viçosa (no 663.171/2014). 

 

Resultados 

A média da concentração sérica de ácido úrico foi de 3,2 (±0,8) mg/dL. Dos cinco fatores de risco 

avaliados, 31% das crianças apresentaram pelo menos dois, sendo a dislipidemia (69,9%) e o excesso de 

peso (32,8%) com maiores prevalências. Crianças com dois ou mais fatores de risco apresentaram 

maiores concentrações séricas de ácido úrico (3,6 ± 0,9 mg/dL) comparadas às com um (3,0 ± 0,7 mg/dL) 

e nenhum fator de risco (2,9 ± 0,8 mg/dL) (p<0,001). 

 

Conclusão 

O ácido úrico pode ser um exame laboratorial complementar na avaliação do risco cardiometabólico de 

crianças devido ao baixo custo e estar associado ao maior número de fatores de risco. 

 

 

 

 

mailto:*lariinhagomes@hotmail.com


 

115 
O conteúdo descrito foi reproduzido conforme foi inserido no sistema pelos autores. Repetições e eventuais erros 
são de responsabilidade dos mesmos.  

Código: NC39 

Título: Frequência de reganho ponderal em pacientes após cirurgia bariátrica de um grupo de medicina 

preventiva em Santos 

Autores: Cardoso, M.G.L.*; Viana, M.M.B.; Almeida F.R; Escrobat T.C.P; Gomes R.M.H.  

Instituição: Universidade Paulista (UNIP). 

*milena.lima.nut@hotmail.com 

 

Introdução  

A cirurgia bariátrica (CB) parece ser efetiva para o tratamento da obesidade mórbida e de suas 

complicações. No entanto, muitos pacientes apresentam reganho de peso após a cirurgia, com a 

possibilidade de novas complicações e riscos à saúde.  

 

Objetivos 

Identificar a frequência de reganho ponderal entre os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica há pelo 

menos 1 ano.  

 

Metodologia 

Pesquisa retrospectiva, exploratória e descritiva, realizada com dados de prontuários de pacientes do 

Grupo de Medicina Preventiva do Plano de Saúde Santa Casa de Santos (Santos/SP). As variáveis 

analisadas foram: sexo, idade, data da cirurgia, tempo de pós-operatório, assiduidade no acompanhamento 

nutricional e uso de suplementos nutricionais; peso e IMC pré-cirurgia, peso mínimo e IMC 

correspondente, último peso aferido e IMC correspondente, excesso de peso (EP), percentual de perda do 

excesso de peso (%PEP), peso perdido (PP), peso recuperado (PR) e percentual de peso recuperado 

(%PR). Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com nº 2.233.353. 

 

Resultados 

Foram avaliados dados de 51 pacientes, sendo a maioria do sexo feminino, com tempo de pós-operatório 

maior que 2 anos e menos de 6 consultas com nutricionista ao ano. O EP médio foi de 60 kg, o PP médio 

foi de 28 kg, e %PEP médio de 54,5%. Com relação ao reganho ponderal, o PR médio foi de 4,1 kg, com 

%PR de 3,34%, mostrando que não houve reganho de peso importante.  

 

Conclusão 

Não houve reganho ponderal considerável, porém muitos pacientes apresentaram perda do excesso de 

peso inferior ao ideal, ressaltando assim a importância do acompanhamento nutricional. 
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Introdução 

A avaliação da espessura do músculo adutor do polegar (EMAP) é uma nova técnica para estimar o 

compartimento muscular e pode compor a avaliação nutricional de idosos devido a praticidade de sua 

aferição.  

 

Objetivos 

Analisar o estado nutricional de idosos na cidade de Santos e comparar os resultados obtidos pela EMAP 

com outros métodos de avaliação da composição corporal, verificando se a mesma é adequada como 

indicador diagnóstico de desnutrição.  

 

Metodologia 

Estudo transversal com idosos, de ambos os sexos, frequentadores da clínica da Universidade Paulista. 

Foram excluídos aqueles com edema ou ascite e/ou impossibilidade de realizar as medidas 

antropométricas. As variáveis antropométricas utilizadas foram: peso e estatura, para cálculo de índice de 

massa corporal (IMC), circunferência de braço (CB) e panturrilha (CP), dobra cutânea tricipital (DCT), 

circunferência muscular do braço (CMB) e EMAP, utilizando o critério de Lameu e col. (12,5mm - 

homens e 10,5mm - mulheres). Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, com o nº 234.463.  

 

Resultados 

Foram avaliados 48 idosos com idade média de 69,6±8,6 anos. A desnutrição foi mais prevalente através 

da medida da EMAP em 33% da amostra, comparada a 23% pela CMB; 17% pela CP; 15% pela CB; 

11% pelo IMC e 11% pela DCT. Obtiveram correlação positiva com a EMAP: peso (p ≤ 0,001), CB (p ≤ 

0,027) e CP (p ≤ 0,047).  

 

Conclusão 

Houve correlação positiva entre EMAP, CB, CP e peso nos pacientes desnutridos. São necessários mais 

estudos para verificar a eficácia desta medida, proporcionando assim maior compreensão para sua 

utilização. 
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Introdução 

Considerando a importância da alimentação no início da vida, alimentos funcionais podem ser relevantes 

na prevenção da asma. No entanto é importante investigar se a genética do hospedeiro e sua microbiota 

intestinal interferem com os resultados desse tratamento.  

 

Objetivos 

Elucidar se o consumo de simbiótico durante o período perinatal melhora a asma alérgica na prole de 

camundongos A/J e C57BL/6 (B6). Sabe-se que os camundongos A/J são mais predispostos à alergia das 

vias aéreas do que os camundongos B6.  

 

Metodologia 

O simbiótico (dieta AIN93 modificada com uma mistura de pectina e dextrina resistente com inoculação 

intragástrica de Bifidobacterium longum 51A) foi administrado apenas à fêmea durante todo o período 

perinatal. Quando a prole atingiu 7 semanas de idade, a asma experimental foi induzida com ovoalbumina 

(OVA). A inflamação pulmonar, produção de muco, citocinas inflamatórias e a reatividade das vias 

aéreas foram analisadas 24 horas após o último desafio com OVA. Número do comitê de ética: 

2248040815 (Unifesp) e 102/2016 (USP).  

 

Resultados 

A suplementação com simbiótico durante o período perinatal reduziu a inflamação alérgica das vias 

aéreas e a produção de muco apenas na prole B6. Além disso, a suplementação simbiótica durante o 

período perinatal aumentou os gêneros de Lactobacillus na microbiota intestinal da prole B6, o que pode 

estar associado aos efeitos da regulação imunológica observados. Curiosamente, a administração perinatal 

de simbiótico aumentou a diversidade da microbiota intestinal apenas na prole A/J, sem melhorar a 

inflamação das vias aéreas, indicando que a diversidade em si não foi suficiente para regular a inflamação 

alérgica das vias aéreas.  

 

Conclusão 
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Nossos dados mostraram que uma estratégia dietética específica para modular o sistema imunológico e a 

microbiota intestinal no início da vida pode não resultar nos mesmos benefícios para diferentes 

hospedeiros. 
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Introdução  

O câncer (CA) de mama é o segundo mais comum no mundo e o tipo mais frequente em mulheres. O 

tratamento com uso de antiestrogênicos para CA de mama pode promover um risco cardiovascular 

adicional associado à síndrome metabólica (SM).  

 

Objetivos 

Avaliar o risco cardiovascular e SM em mulheres com CA de mama em uso de tamoxifeno (TAM).  

 

Metodologia  

Trata-se de um estudo transversal, realizado no ambulatório de oncologia no Hospital Universitário 

Antônio Pedro HUAP/UFF, em mulheres com CA de mama em uso de TAM, aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa/UFF: CAAE 56257816.8.0000.5243. Foram coletados dados sociodemográficos, 

antropométricos, bioquímicos, avaliação dos parâmetros de SM segundo American Heart Association e 

risco cardiovascular segundo Escore de Risco Global (ERG). Foram apresentados dados como média ± 

desvio-padrão ou frequência absoluta e relativa, e para significância estatística p<0,05, pelo teste de 

Shapiro Wilk.  

 

Resultados 

Avaliou-se 32 mulheres com tempo de uso do TAM de 29,62±15,17 meses, maioria parda (56,2%; n=18), 

solteira (37,5%; n=12) e de alta escolaridade (87,4%; n=28). A frequência de sobrepeso de 62,2% (n=21) 

e obesidade 15,6% (n=5). Os marcadores bioquímicos apresentaram valor de lipoproteína de baixa 

densidade (LDL-c) 118,84±36,12 mg/dL e triglicerídeos 136,09±56,29 mg/dL. A SM esteve presente em 

75% (n=24), obesidade abdominal (93,7%; n=30) e no ERG a maioria (50,0%; n=16) apresentou risco 

intermediário. Verificou-se associação entre o tempo de TAM e o Índice de Massa Corporal (kg/m2) 

(r=0,394;p <0,025), perímetro abdominal (cm) (r=0,492;p<0,004) e perímetro da cintura (cm) 

(r=0,381;p<0,031).  

 

Conclusão 

Houve elevada frequência de SM e o ERG evidenciou que a maioria apresentava risco intermediário para 

o desenvolvimento de problemas cardiovasculares nas mulheres deste estudo. 
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Introdução 

A concentração sérica da proteína C reativa ultrassensível (PCR-us) aumentada está associada ao maior 

risco cardiometabólico em adultos, entretanto, estudos relacionados a este marcador da inflamação 

subclínica com a população infantil são escassos, especialmente aqueles realizados com amostra 

representativa.  

 

Objetivos 

Verificar a associação entre a PCR-us e fatores de risco cardiometabólico em crianças pré-púberes.  

 

Metodologia 

Estudo transversal representativo, realizado com as crianças de 8 e 9 anos (n=350), matriculadas em todas 

as escolas urbanas de Viçosa, MG, provenientes da Pesquisa de Avaliação da Saúde do Escolar (PASE). 

Foram aferidas as medidas antropométricas, de composição corporal e realizados exames bioquímicos 

para avaliação do risco cardiometabólico. Foi realizada regressão linear simples para verificar associação 

entre a PCR-us e fatores de risco cardiometabólico, considerando α de 5% significante. Este estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa (n ° 

663.171/2014). Os Termos de Consentimento Livre e Esclarecidos foram assinados.  

 

Resultados 

A média da concentração sérica da PCR-us foi de 0,62 (±1,44) mg/L. A concentração sérica de PCR-us se 

associou positivamente ao IMC (P=<0,009; β=0,061; IC 95%= 0,015-0,107), relação cintura-estatura 

(P=< 0,006; β= 3,880; IC 95%= 1,135-6,625), perímetro da cintura (P=<0,007; β=0,023; IC 95%= 0,006-

0,040), percentual de gordura corporal (P=<0,002; β=0,024; IC 95%= 0,008-0,040), concentração sérica 

da insulina (P=<0,007; β=0,045; IC 95%= 0,012-0,078) e resistência à insulina (HOMA-IR) (P=<0,011; 

β=0,180; IC 95%= 0,040-0,320), mesmo após ajustes por idade e sexo. 

 

Conclusão 

A PCR-us esteve associada aos marcadores cardiometabólicos relacionados a obesidade e resistência à 

insulina já na infância. Sugere-se a dosagem periódica da PCR para prevenir desordens metabólicas e 

inflamação subclínica. 
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Introdução 

Alterações metabólicas na infância aumentam risco de doenças em adultos, sendo fundamental 

diagnosticar, precocemente, marcadores como a resistência à insulina (RI), pelo seu papel-chave em 

outras doenças. O índice TyG, método emergente para diagnóstico de RI, utiliza exames de rotina em seu 

cálculo, sendo mais acessível aos sistemas de saúde. 

 

Objetivos 

Avaliar a associação da RI pelo índice TyG com o número de fatores de risco cardiometabólico (FRCM) 

em crianças pré-púberes.  

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo transversal representativo com 378 crianças de 8 e 9 anos, de escolas da zona 

urbana de Viçosa – MG, provenientes da Pesquisa de Avaliação da Saúde do Escolar (PASE). Para 

cálculo do índice TyG e determinação dos FRCM, 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, apolipoproteínas), homocisteína e leptina, além de avaliação da composição corporal pelo 

DEXA, da antropometria (peso, estatura e perímetro da cintura) e da pressão arterial. Para avaliar a 

associação entre o índice TyG e o número de FRCM, foi realizada uma regressão linear com ajuste pelo 

sexo. 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 índice TyG na amostra foi de 8,03 e 70% das crianças apresentaram 2 ou mais FRCM. Ao 

acréscimo de 1 FRCM, aumentou-se em 0,05 unidades o índice TyG (P<0,001). 

 

Conclusão 

Houve associação positiva entre o índice TyG e FRCM. É importante diagnosticar precocemente a RI por 

métodos simples, baratos e não invasivos, prevenindo complicações cardiometabólicas na vida adulta. 
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Introdução 

Baixas concentrações séricas de vitamina D estão em ascensão no mundo e evidências mostram que esta 

deficiência pode estar associada ao risco cardiometabólico. Diversos estudos tentam definir um ponto de 

corte ideal para concentração sérica de vitamina D, mas sem consenso.  

 

Objetivos 

O objetivo deste estudo foi estimar ponto de corte para a vitamina D associado a hipertrigliceridemia em 

crianças.  

 

Metodologia 

Trata-se 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. Realizou-se coleta de sangue para dosagem de 

calcidiol [25(OH)D] e triglicerídeos. A curva Receiver Operating Characteristic (ROC) foi utilizada para 

avaliar a capacidade da vitamina D em predizer a hipertrigliceridemia. 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 hipertrigliceridemia foi de 47,2% e a média de vitamina D foi de 29,3 ng/mL. Crianças 

com hipertrigliceridemia apresentaram maior média de 25(OH)D (30,62 vs 27,93, p=0,002). Através da 

análise de curva ROC, os dados indicaram que a vitamina D apresentou boa capacidade preditiva para a 

hipertrigliceridemia. Os dados estimaram que a área sob a curva de 0,593 (IC95%: 0,542; 0,643; p=0,001) 

indica que a vitamina D se associou à hipertrigliceridemia. O ponto de corte proposto foi 33,2 ng/mL.  

 

Conclusão 

A concentração sérica de vitamina D esteve inversamente associada a hipertrigliceridemia entre as 

crianças. O ponto de corte proposto foi superior as recomendações atuais para suficiência de vitamina D. 
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Introdução 

A resistência à insulina é definida como a resposta diminuída às ações biológicas desse hormônio. Isso 

ocorre em razão de ação inadequada da insulina nos tecidos periféricos. Está associada a síndrome 

metabólica com sérios riscos de comprometimento da saúde.  

 

Objetivos 

Avaliar a prevalência de resistência à insulina associada a outros fatores de risco para síndrome 

metabólica nos pacientes avaliados em consultório particular.  

 

Metodologia 

Foram avaliadas 326 fichas de pacientes do sexo masculino e feminino, na faixa etária de 18 a 94 anos no 

período de janeiro de 2016 a maio de 2018. Os critérios utilizados para diagnóstico foram Homa IR, além 

de circunferência abdominal e HDL colesterol.  

 

Resultados 

Dos 326 pacientes avaliados, 223 (68,4%) apresentaram Homa IR > 1.2. Desse total, 96 (43%) tinham 

HDL colesterol < 45 mg/dL e 109 (49%) circunferência abdominal acima dos valores normais de 

referência (102cm para homem e 88cm para mulher). Ou seja, apenas 8% (18 pacientes) com Homa IR 

aumentado não apresentou algum outro fator de risco associado para doença cardiovascular. A associação 

de Homa IR aumentado, HDL colesterol baixo e circunferência abdominal acima dos padrões com grande 

quantidade de gordura visceral, evidencia um quadro de síndrome metabólica que é fator de risco para 

doenças cardiovasculares.  

 

Conclusão 

É fundamental a análise laboratorial associada a avaliação clínica desses pacientes para que haja um 

correto diagnóstico e intervenção nutricional precoce e de forma efetiva. 
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Introdução 

O gene FADS1 codifica a Delta-5 dessaturase (D5D), que é uma enzima ligada à membrana do reticulo 

endoplasmático, que catalisa a síntese de ácidos graxos poli-insaturados de série ômega 3 e ômega 6.  

 

Objetivos 

Verificar a prevalência de pacientes com o alelo C do gene FADS1 e relacionar com a metabolização de 

ácidos graxos ômega 3 e ômega 6.  

 

Metodologia 

Foram analisados 138 prontuários clínicos de pacientes atendidos em um Spa localizado na cidade do 

Guarujá-SP. Todos os prontuários possuíam informações pessoais do paciente, como: idade e gênero, 

Laudo genético, contendo a análise do gene FADS1 e o genótipo do paciente.  

 

Resultados 

No presente estudo, 34,1% dos pacientes possuíam genótipos TT, indicando metabolização normal dos 

ácidos graxos ômega 3 e ômega 6. Já a prevalência de genótipos CC , foi de 8,7%, associado a uma baixa 

metabolização desses ácidos graxos poli-insaturados. O genótipo TC, é relacionado a baixa metabolização 

de ambos os ácidos graxos, e neste estudo, 57,2% dos pacientes apresentaram este genótipo.  

 

Conclusão 

65,9% da população estudada tem dificuldade na metabolização de ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, 

resultado com alta associação a obesidade, síndrome metabólica e processos inflamatórios. 
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Introdução 

O alimento para crianças nos primeiros meses de vida é o leite materno. Porém, na impossibilidade da 

amamentação, recomenda-se uso de fórmulas infantis. A alergia alimentar é um problema nutricional que 

vem crescendo, provavelmente por maior exposição a alérgenos.  

 

Objetivos 

Comparar se a prevalência de alergia alimentar diagnosticada em crianças de até 2 anos de idade 

submetidas ao uso de fórmulas infantis nas primeiras horas de vida, foi maior que as que foram 

amamentadas com leite materno.  

 

Metodologia 

Foram analisadas as fichas de crianças atendidas pela nutricionista em clínica particular no período de 01 

de janeiro de 2018 até 01 de julho do mesmo ano. A amostra foi constituída de 27 pacientes de 0 a 2 anos 

com diagnóstico de alergia alimentar feito pelo pediatra. Foram descritos como principais sinais e 

sintomas: muco e/ou sangue nas fezes, refluxo, vômito, distensão abdominal e dermatite atópica.  

 

Resultados 

Das 27 crianças avaliadas, 20 (74%) tiveram a introdução a fórmulas infantis na maternidade ou até seu 

segundo dia de vida e 7 (26%) pacientes foram amamentados exclusivamente com leite materno por mães 

que não faziam um controle alimentar.  

 

Conclusão 

Estimular o aleitamento materno no primeiro ano de vida é fundamental para prevenir alergia alimentar. 

A dieta materna durante a amamentação também tem grande importância na prevenção dessas doenças. 
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Introdução  

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é uma endocrinopatia comum em mulheres na idade 

reprodutiva. Essa está associada a fatores de risco como obesidade, aterosclerose e diabetes. Assim, a 

adoção de hábitos alimentares que promovam melhor resposta orgânica frente às implicações clinicas da 

SOP são imprescindíveis para a sobrevida e para prevenção de outros agravos.  

 

Objetivos 

Avaliar o efeito do acompanhamento nutricional nos indicadores nutricionais e bioquímicos em 

servidoras com SOP atendidas em uma universidade pública de Santarém-PA.  

 

Metodologia  

Estudo analítico e controlado realizado com 14 servidoras de uma Universidade Pública diagnosticadas 

com SOP. As servidoras foram acompanhadas por 16 semanas, avaliou-se: Massa Corporal (MC), Índice 

de Massa Corporal (IMC), Percentual de Gordura (PGC) e dosagem de glicemia de jejum. Sendo 

prescritos planos alimentares com predominância de alimentos com baixo índice glicêmico, baixo 

percentual de gordura saturada e alto teor de fibras, e incentivada à prática de exercícios físicos. O estudo 

atende aos critérios éticos e está aprovado sob CAAE nº 48149315.6.0000.5171.  

 

Resultados  

As médias iniciais (I) e finais (F) foram: MC (I: 68,1 ± 10,2; F: 61,6 ± 7,3 kg), IMC (I: 28,9 ± 7,2; F: 23,8 

± 5,9 kg/m2), PGC (I: 34,1 ± 11,9; F: 23,5 ± 4,7 %), glicemia jejum (I: 117 ± 31; F: 96 ± 19 mg/dL). E o 

percentual de praticantes de exercício físico subiu de 21,4 % (n=3) para 85,7 (n=12). Houve diferença 

entre os valores iniciais e finais para todos os indicadores, indicando que houve redução na MC, gordura 

corporal e IMC, acompanhadas da diminuição do sedentarismo e dos níveis da glicose sanguínea.  

 

Conclusão 

As respostas observadas sugerem que o acompanhamento nutricional e a prática de exercícios podem 

promover importantes mudanças na composição corporal e no perfil glicêmico de mulheres com SOP, 

atenuando os efeitos adversos, tais como o aumento de peso e risco de diabetes tipo II. 
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Introdução  

A síndrome fúngica é considerada oculta e silenciosa. Pode se desenvolver ao longo de anos associada a 

maus hábitos alimentares, disbiose e estresse produzindo um ambiente propício para a multiplicação de 

fungos com possíveis consequências graves para o organismo.  

 

Objetivos 

Analisar sinais e sintomas de pacientes com diagnóstico de Síndrome Fúngica e avaliar a resposta ao 

tratamento nutricional.  

 

Metodologia 

Foram analisadas as fichas das pacientes atendidas em clínica particular no período de 05 de março de 

2018 a 14 de julho de 2018. A amostra foi constituída de cinco pacientes de 20 à 26 anos com o 

diagnóstico de síndrome fúngica feito pela nutricionista. Foram descritos como principais sintomas: 

candidíase de repetição, língua esbranquiçada, necessidade constante e exagerada por doce, fome 

aumentada após a ingestão de maçã, cansaço crônico e intenso, queda de cabelo, cabelo oleoso, 

dermatites, ansiedade, flatulência, sudorese fria, furúnculo, distúrbios intestinais e desconforto após 

ingestão de determinados alimentos.  

 

Resultados 

Das cinco pacientes avaliadas, foi observado que com a prescrição de antifúngicos (óleo de orégano, óleo 

de coco, própolis, cranberry, óleo de alho e probióticos) e a retirada de açúcar, vinagre, frutas ricas em 

frutose, leite e derivados além de glúten, em um período de até sessenta dias todas tiveram melhora 

significativa nas queixas que já se perpetuavam há alguns anos.  

 

Conclusão 

É fundamental que seja feita uma anamnese minuciosa e as queixas sejam correlacionadas com o 

conhecimento que o nutricionista funcional tem, para que o tratamento seja de fato efetivo. 
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Introdução  

Os canais de comunicação da internet são elementos responsáveis pela proliferação de princípios relativos 

aos assuntos do corpo, criando padrões generalizados e influenciando a satisfação ou insatisfação corporal 

e alimentar.  

 

Objetivos 

Avaliar a associação entre o acesso às mídias sociais e a checagem e satisfação corporal de uma 

comunidade universitária.  

 

Metodologia 

Estudo transversal foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN, Protocolo nº 75053517.9.0000.5568) e realizado com 127 estudantes e servidores de 

um Campus de Saúde da UFRN, na cidade de Santa Cruz-RN em 2017, em que foram identificadas as 

variáveis socioeconômicas, acesso às mídias sociais e temas influentes. Foram utilizados o Body 

Checking Questionnaire ou Male Body Checking Questionnaire e Escala de Figuras de Silhuetas. Os 

dados foram analisados no software SPSS 21.0 pelo teste t de amostras independentes, testes qui-

quadrado e exato de Fisher, considerando a confiança de 95%.  

 

Resultados 

Verificou-se significância estatística nas relações entre classificação do estado nutricional versus estética 

(p=0,019), renda versus estética (p=0,034) e alimentação saudável (p=0,031), sexo versus notícias gerais 

(p= 0,022) e classificação do estado nutricional pelo índice de massa corporal versus notícias gerais 

(p=0,001). O instagram lidera o nível de acesso que envolve mídias sociais com os temas estética, 

alimentação saudável e notícias gerais, que se mostram de moderado a muito influentes. Houve 

significância na associação do comportamento de checagem corporal com o sexo feminino e a estética, 

comprovando que o tema apresenta influência para o comportamento de checagem corpo.  

 

Conclusão 

A estética apresentou forte influência para o comportamento de checagem corporal em mulheres e que a 

percepção corporal está bastante associada com o índice de massa corporal. 
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Introdução  

Pacientes oncológicos podem apresentar entre 40-80% de desnutrição. Para identificar risco nutricional, o 

padrão-ouro para triagem é a Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente que engloba 

diversos aspectos, também sendo utilizada para diagnóstico nutricional.  

 

Objetivos 

Identificar a prevalência de desnutrição e demais aspectos envolvidos pela Avaliação Subjetiva Global 

Produzida pelo Próprio Paciente (ASG-PPP) em pacientes internados em hospital universitário.  

 

Metodologia  

Estudo retrospectivo, de caráter observacional e descritivo realizado através do resgate da triagem 

nutricional de pacientes internados de janeiro/2017 – abril/2018, em Hospital Universitário do Recife. A 

ASG-PPP foi aplicada em até 48 horas após admissão por nutricionista devidamente treinado. Os dados 

analisados e descritos pelo SPSS (versão 20.0). 

 

Resultados 

Amostra composta por 339 pacientes, idade média de 57 anos ± 13,8, maioria do sexo feminino (59,3%). 

Os tipo de neoplasias encontradas foram: trato gastrointestinal (24,2%), sistema reprodutor (22,1%), 

mama (10,6%), aparelho respiratório (6,8%), glândulas anexas (6,5%), cabeça e pescoço (4,7%), linfomas 

(2,4%), dentre outros (9,1%). A perda de peso em relação ao peso habitual foi verificada em 73,5%. A 

presença de sintomas de impacto nutricional foi relatada por 85% dos pacientes, e redução da ingestão 

alimentar pregressa em 58,9%. A incapacidade funcional foi encontrada em 80,1% dos pacientes. A 

prevalência de desnutrição moderada ou grave foi de 77,2%.  

 

Conclusão 

A prevalência de desnutrição foi considerada alta pela ASG-PPP e condizente com dados da literatura, 

sendo a perda de peso e presença de sintomas de impacto nutricional variáveis comumente encontradas. 
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Introdução  

A hemodiálise induz um processo inflamatório crônico associado a catabolismo muscular no doente renal. 

O baixo consumo dietético de Sódio (Na) e Potássio (K) gera sintomatologia indesejada e inapetência 

contribuindo para a desnutrição.  

 

Objetivos 

Analisar a ingestão dietética de Na e K em pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) em tratamento de 

hemodiálise em clínicas no município de Aracaju, Sergipe.  

 

Metodologia 

Estudo transversal realizado com 167 pacientes com idade ≥ 18 anos, de ambos os sexos, em tratamento 

hemodialítico. Para quantificação do consumo alimentar, utilizou-se o recordatório alimentar de 24h 

durante a sessão de Hemodiálise (HD). Os micronutrientes Na e K, foram analisados, através da AI 

(Adequate Intake). Os dados estatísticos foram analisados através de média e desvio padrão pela técnica 

de Kolmogorov Smirnov, para verificar se os nutrientes passaram a seguir a distribuição simétrica.  

 

Resultados 

Obteve-se média e desvio padrão do consumo alimentar de Na= 1100,02 ± 802,25 mg/dia e K= 1522,38 ± 

679,38 mg/dia na população estudada, sendo inferior ao da recomendação (Na: 2400 mg/dia; K: 4700 

mg/dia).  

 

Conclusão 

O consumo alimentar de sódio( Na ) e potássio( K ) foi inferior ao recomendado. Esta inadequação 

alimentar revela a necessidade de orientação e acompanhamento nutricional nestes pacientes. 
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Introdução 

A desnutrição hospitalar está extensamente relacionada ao aumento na frequência de complicações 

clínicas e mortalidade. A identificação da desnutrição hospitalar é essencial para o tratamento global do 

paciente internado bem como para introdução precoce da terapia nutricional.  

 

Objetivos 

Investigar o uso do IMC como indicador de risco nutricional e comparar seus resultados com o da ASG e 

MAN em pacientes de um hospital geral de Sergipe.  

 

Metodologia 

Estudo transversal com 149 pacientes adultos e idosos. Foi realizada antropometria (peso e altura) para 

cálculo do IMC e aplicado a ASG para adultos e MAN para idosos para classificação do estado 

nutricional. Foi realizado o teste de qui-quadrado entre as variáveis. A margem de erro utilizada nas 

decisões dos testes estatísticos foi de 5,0%.  

 

Resultados 

A amostra apresentou média de idade de 50,24±18,17, sendo 57,72% do sexo masculino. As análises 

feitas entre ASG e MAN com IMC apresentou resultado significativo (p=0,001). Foi observado que 

quando avaliados pelo IMC, apenas 26,84% apresentavam baixo peso, já quando avaliados pela 

ASG/MAN esse percentual aumentou para 48,32%. Observou-se diferença estatística entre idosos e 

adultos com o estado nutricional pelo IMC (p=0,001) e com a ASG/MAN (p= 0,001). Dos 48 pacientes 

idosos da amostra, 50% apresentavam desnutrição pelo IMC e 88,64% pela MAN.  

 

Conclusão 

Houve relação dos resultados de diagnóstico nutricional entre o IMC com as avaliações subjetivas, 

embora estas apresentem resultados mais sensíveis a alterações do estado nutricional para desnutrição. 
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Introdução 

A anemia é uma alteração hematológica frequente em pacientes infectados pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV), podendo ser consequente da supressão da medula óssea pelo vírus ou por infecções 

oportunistas, de deficiências nutricionais e ainda da terapia antirretroviral (TARV).  

 

Objetivos 

Estimar a frequência e caracterizar os tipos de anemias em pacientes portadores de HIV.  

 

Metodologia 

Estudo transversal, com dados obtidos a partir de fichas de acompanhamento de pacientes diagnosticados 

com HIV, com idade ≥19 anos, de ambos os sexos, internados em um hospital universitário de Recife-PE, 

durante o ano de 2017. A anemia foi diagnosticada quando hemoglobina 100fl); hipocrômica 

(CHCM32g/dl). A base de dados foi compilada no Microsoft Excel 2010, e a análise estatística realizada 

no programa SPSS, versão 13.0.  

 

Resultados 

Foram avaliados 95 indivíduos, com idade média de 39,4 anos (12,5), 71,6% faziam uso de TARV e a 

maioria era do sexo masculino (60%, n=57). A frequência geral de anemia foi de 66,3%, acometendo 

74,4% dos homens e 52,6% das mulheres. A anemia da doença crônica (normocrômica normocítica) foi o 

tipo mais comum, com frequência de 49,4%, seguida da anemia microcítica e hipocrômica (9,5%), e 

apenas 7,4% dos pacientes apresentavam anemia do tipo macrocítica.  

 

Conclusão 

Verificou-se elevada frequência de anemia, sendo a normocrômica normocítica possivelmente decorrente 

da TARV, seguida da anemia hipocrômica e microcítica, sugerindo deficiência de ferro e evidenciando a 

necessidade do cuidado nutricional. 
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Introdução 

As espécies reativas do oxigênio (EROS) são moléculas instáveis e reativas capazes de transformar as 

moléculas que colidem. Tais espécies são produzidas de forma excessiva mediante exposição ao fumo, 

excedendo a capacidade antioxidante do organismo, causando dano oxidativo a biomoléculas.  

 

Objetivos 

Analisar a geração de EROS em crianças e adolescentes expostos ou não ao fumo passivo.  

 

Metodologia 

Foram selecionadas 33 crianças e adolescentes saudáveis expostos ao fumo passivo domiciliar (FP) e não 

expostos (C-controle), pertencentes ao município de Pinhalzinho-SC. O estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética da Universidade Federal da Fronteira Sul- Campus Realeza sob o número 48432215.4.0000. Para 

tal, foi realizada a aplicação de uma anamnese, bem como uma coleta sanguínea a fim de mensurar a 

quantidade de EROS no sangue total, por meio da técnica proposta por Lebel et al. (1992). Para a análise 

estatística foi utilizado o Teste-T de Student para amostras independentes, sendo considerada diferença 

estatística significativa quando p<0,05. 

 

Resultados 

O grupo FP (n=16) apresentou média de 15 ± 1,66 anos de idade e o grupo C (n=17) 15 ± 0,68, sendo que 

em ambos a idade variou ente 10 a 17 anos. Os valores médios de EROS foi de 81,51 ± 20,49 e de 77,32 

± 17,90 nmol DCF/ml de sangue para os grupo FP e C, respectivamente, não sendo demonstrada 

diferença significativa entre os grupos. Em relação ao número de cigarros a que o grupo FP encontrava-se 

exposto a média se manteve em 9 unidades/dia, dado discrepante em relação a estudos onde a exposição 

era de 20 cigarros/dia.  

 

Conclusão 

O fato de não haver uma maior produção de EROS no grupo FP pode ser explicado pela baixa exposição 

dos indivíduos participantes. Contudo, há outros malefícios causados pelo tabaco. 
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Introdução 

A obesidade é considerada um dos maiores problemas de saúde pública da última década, trata-se de uma 

desordem complexa, de forte base genética e de etiologia multifatorial.  

 

Objetivos 

Descrever relato de caso e a evolução clínico-nutricional de paciente super obesa acompanhada pelo 

ambulatório de nutrição/pré-bariátrica em um Hospital Universitário de Recife – PE.  

 

Metodologia 

Paciente de 36 anos, sexo feminino, atendida no Hospital das Clínicas - PE em julho de 2015 com o 

objetivo de perda de peso e posterior parecer nutricional para a cirurgia bariátrica, peso (P): 132,5Kg, 

IMC: 51,2Kg/m² (super obesidade), Circunferência abdominal (CA) = 141cm, refere ganho de peso na 

adolescência, além de várias tentativas de dietas, queixas de gastrite, azia, menstruação irregular de alto 

fluxo e cólica intensa.  

 

Resultados 

Primeira consulta foi realizada em grupo, sendo repassada informações sobre alimentação e impacto das 

escolhas no processo de emagrecimento e na saúde. Recebeu um plano alimentar com característica anti-

inflamatória, reduzido em carga glicêmica com exclusão de produtos industrializados, farinha de trigo e 

derivados, estímulo ao consumo de alimentos in natura, vegetais orgânicos, biomassa da banana verde e 

suplementos vitamínico e mineral. Após 5 consultas em 1 ano evoluiu com P=84,6Kg, IMC=33,16Kg/m² 

(obesidade grau I), CA=109 cm, perda de peso de 47,6Kg, incorporado exercícios físico. Paciente 

melhora das queixas relatadas e condição de saúde, com reeducação alimentar, desiste da cirurgia 

bariátrica. 

 

Conclusão 

Os resultados alcançados devem-se a determinação e disciplina da paciente em aderir às intervenções 

nutricionais baseadas em um plano alimentar anti-inflamatório, reduzido em alimentos agressores à saúde 

intestinal. 
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Introdução 

A deficiência de vitamina D tem sido descrita com forte ligação com processos no desenvolvimento de 

diversas doenças, como por exemplo, mudanças no metabolismo de lipídeos, doenças cardiovasculares e 

síndrome metabólica.  

 

Objetivos 

Avaliar o perfil antropométrico e lipídico e sua correlação com níveis séricos de vitamina D.  

 

Metodologia 

Estudo transversal, envolvendo pacientes do ambulatório de nutrição pré-cirurgia bariátrica de um 

hospital universitário no município de Recife-PE, de abril de 2017 a junho de 2018, foram coletados 

dados antropométricos, peso, altura, índice de massa corpórea – IMC, sexo, idade, perfil lipídico e 

vitamina D sérica. A tabulação e análise estatística foram realizadas pelo programa SPSS versão 2.0.  

 

Resultados 

Participaram 71 indivíduos, com idade média de 37±9,9anos, 83% do sexo feminino. Pelo IMC, 85% 

apresentaram obesidade grau 3, os níveis de vitamina D encontravam-se insuficiente para 59,2% da 

amostra, sobre o perfil lipídico, 53,5%, 60,6% e 43,3% apresentavam colesterol total, LDL e triglicerídeo 

elevados, respectivamente e 33,8% HDL baixo. Não houve correlação significativa entre perfil lipídio e 

níveis de vitamina D. Entre tanto, o teste de Fisher evidenciou associação significativa entre 

hipovitaminose D e obesidade grau 3 (p<0,05), o qual a hipovitaminose D esteve presente em maior 

percentual nos indivíduos com maior IMC (54,9% na obesidade grau 3). 

 

Conclusão 

A correlação entre vitamina D e perfil lipídico foi fraca e sem significância estatística, porém houve 

associação positiva entre maior IMC e hipovitaminose D corroborando com os dados da literatura. 
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Introdução 

O processo inflamatório ocasionado pela obesidade resulta em diversos agravos, incluindo o aumento do 

risco de infecções e complicações de ferida operatória no pós-operatório de cirurgias ortopédicas, como 

artroplastia total de joelho (ATJ) e artroplastia total de quadril (ATQ).  

 

Objetivos 

Avaliar a correlação entre obesidade e perfil inflamatório de pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas.  

 

Metodologia 

Estudo transversal, com dados obtidos a partir de fichas de acompanhamento de pacientes com excesso de 

peso, submetidos à cirurgia de ATJ ou ATQ, com idade ≥19 anos, de ambos os sexos, internados no 

Hospital das Clinicas- UFPE, durante o período de dezembro de 2017 a junho de 2018. Utilizaram-se as 

seguintes variáveis: sexo, idade, peso, altura, Índice de Massa Corpórea (IMC), leucócitos séricos e 

Proteína C-reativa (PCR). Para a construção do banco de dados foi utilizado o Microsoft Excel 2010, e 

para a análise estatística, o programa SPSS, versão 20.0.  

 

Resultados 

Foram avaliados 56 indivíduos, com média de idade de 55,4 anos (±11,4), sendo 53,6% do sexo 

masculino. Segundo a classificação do IMC, 50% apresentavam sobrepeso, 39,3% obesidade grau I e 

10,7% obesidade grau II. A ATQ foi o tipo de cirurgia mais realizada (67,9%) e quanto à avaliação do 

perfil inflamatório, a mediana de leucócitos foi de 8.975/mm³ (mín.1.820 – máx.26.230) e a mediana da 

PCR foi de 1,25mg∕dL (mín.0,0 – máx.15,0). Não houve associação significativa entre nenhum dos 

parâmetros avaliados, porém o teste Kruskal-Wallis, demostrou tendência para a correlação entre PCR e 

obesidade grau II (p< 0,07).  

 

Conclusão 

Apesar de não haver correlação significativa entre as variáveis estudadas, verificou-se tendência para 

maior nível de PCR em pacientes com maior IMC, evidenciando a importância da intervenção nutricional 

nessa população. 
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Introdução 

O excesso de peso tem propiciado o desenvolvimento de fatores de risco para as doenças 

cardiovasculares, ainda na idade jovem. Alguns índices antropométricos têm sido ferramentas importantes 

para verificação desses fatores, que podem ser evitados e tratados.  

 

Objetivos 

O objetivo do estudo piloto foi avaliar a relação dos índices antropométricos com fatores de riscos para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares.  

 

Metodologia 

Este é um estudo quantitativo do tipo transversal e aprovado pelo o Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN 

(protocolo n°84944818.0.0000.5568). Foram avaliados 28 indivíduos com idade 19,29 (± 2,48) anos, de 

ambos os sexos da cidade de Santa Cruz-RN. As coletas foram realizadas na clínica escola de nutrição da 

FACISA/UFRN, de maio a julho de 2018, em atendimentos nutricionais com aferição das medidas 

corporais (peso, altura, circunferências e dobras cutâneas) e verificados o índice de massa corporal, índice 

de conicidade (IC) e percentual de gordura corporal. Os resultados foram apresentados em percentual, 

média e desvio padrão.  

 

Resultados 

Verificou-se que aproximadamente 67% (n=4/6) dos meninos/homens e 36% (n=8/22) das meninas/ 

mulheres apresentaram sobrepeso ou obesidade. Avaliando o somatório das dobras cutâneas bicipital, 

tricipital, subescapular e suprailíaca para adultos, e bicipital e subescapular para adolescentes, encontrou-

se um alto percentual de gordura corporal para mulheres 33 (±5,56) % e adequado para homens 23,6 

(±5,93)%. Já para adolescentes, ambos encontram-se adequados. Outra medida utilizada foi o índice de 

conicidade, com média de 1,20 (± 0,09) e 1,10 (± 0,04) para mulheres e meninas, e 1,12 (±0,06) e 1,08 

(0,03) para homens e meninos, respectivamente.  

 

Conclusão 

A pesquisa apresentou predominância de meninas/ mulheres avaliadas, sendo as mulheres com maior 

percentual de gordura corporal distribuídos na região abdominal representando maior especificidade para 

o risco coronariano (IC >0,83). 
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Introdução 

A obesidade está associada à esteatose hepática, morbidade relacionada ao desequilíbrio redox 

ocasionado pela disfunção de enzimas antioxidantes como superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT). 

Mudanças de hábitos alimentares e suplementação de substâncias adjuvantes constituem uma estratégia 

relevante para tratamento.  

 

Objetivos 

Investigar o efeito da suplementação de licopeno associada ou não à mudança de dieta sobre a atividade 

de enzimas antioxidantes no tecido hepático de ratos obesos.  

 

Metodologia 

Foram utilizados 24 ratos Wistar machos distribuídos em 2 grupos com diferentes dietas: normocalórica 

(No, n=6); hipercalórica (Ob, n=18). Após 20 semanas, o grupo Ob foi redistribuído: obeso (Ob, n=6); 

obeso suplementado com licopeno (Ob+Ly, n=6); obeso com dieta normocalórica suplementado com 

licopeno(Ob/No+Ly). Os animais receberam solução de licopeno diluído em óleo de milho(10mg/kg 

p.c./dia) ou veículo via gavage durante 10 semanas. Após 30 semanas os animais foram eutanasiados 

(CEUA n°1147/2015). Após homogeneização do tecido, as atividades da CAT e SOD foram mensuradas. 

Análise estatística compreendeu os testes ANOVA de uma via ou Kruskal-Wallis, seguidos post-hoc de 

Tukey.  

 

Resultados 

O grupo Ob apresentou menor atividade antioxidante. No grupo Ob+Ly, a atividade da CAT foi 

semelhante ao grupo No. A mudança da dieta quando associada à suplementação (Ob/No+Ly) não 

potencializou a atividade da CAT. Em relação à SOD, tanto a suplementação isolada (Ob+Ly) quanto 

associada à mudança de dieta (Ob/No+Ly) resultaram em aumento de atividade, assemelhando-se ao 

grupo No.  

 

Conclusão 

Suplementação com licopeno, mudança de dieta ou associação de ambos se mostraram eficientes em 

restabelecer a atividade antioxidante enzimática no fígado de ratos obesos. 
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Introdução 

Os lipídios do leite humano contém ácidos graxos da série n-6 e α-linolênico da série n-3, precursores de 

ácidos graxos poli-insaturados como ácido araquidônico, ácido eicosapentaenoico e ácido 

docosahexaenoico, relacionados ao desenvolvimento cognitivo e aumento do QI do lactente.  

 

Objetivos 

Avaliar a composição em ácidos graxos de pools de diferentes fases de leite humano (colostro, transição e 

leite maduro).  

 

Metodologia 

Foram utilizados para o pool 150 mL de colostro, leite de transição e leite maduro de quatro diferentes 

doadoras, somando-se um volume de 450 mL. A realização da extração dos lipídios foi realizada por 

Folch et al. (1957), que foram esterificados segundo metodologia de Hartman & Lago (1973). A análise 

cromatográfica dos ésteres de ácidos graxos foi realizada conforme Simionato et al. (2010), utilizando-se 

cromatógrafo a gás Thermo Scientific equipado com detector de ionização em chama. Este trabalho foi 

aprovado pelo Comitê Permanente de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual 

de Maringá (número 2.230.946). 

 

Resultados 

O ácido α-linolênico apresentou concentrações de 1.01% no pool de colostro, transição (1.04%) e maduro 

(1.28%). As quantidades de ácido eicosapentaenoico e ácido docosahexaenoico foram de 0.032% e 0.24% 

no pool de colostro, transição (0.026% e 0.15%) e maduro (0.024% e 0.13%), respectivamente. O ácido 

araquidônico apresentou valores de 0.08% no colostro, 0.061% no pool de transição e 0.051% no maduro.  

 

Conclusão 

Ácido α-linolênico no pool de leite maduro diferiu significativamente; ácido eicosapentaenoico e ácido 

docosahexaenoico destacaram-se no pool de colostro. Este pool também diferiu significativamente com 

relação ao ácido araquidônico. 
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Introdução 

Leite humano fornece 50% de energia através de lipídios sob forma de triacilgliceróis, fonte de ácidos 

graxos dentre eles o oleico, localizado nas posições 1 e 3 destes triacilgliceróis distribuídos 

estrategicamente, proporcionando absorção eficiente de gordura e cálcio pelo intestino.  

 

Objetivos 

Avaliar a composição do ácido graxo oleico em diferentes fases de pools de leite humano (colostro, 

transição e maduro) pasteurizados.  

 

Metodologia 

Foram utilizados para o pool 150 mL de colostro, leite de transição e leite maduro pasteurizados de quatro 

diferentes doadoras, somando-se um volume de 450 mL. A realização da extração dos lipídios foi 

realizada por Folch et al. (1957), que foram esterificados segundo metodologia de Hartman & Lago 

(1973). A análise cromatográfica dos ésteres de ácidos graxos foi realizada conforme Simionato et al. 

(2010), utilizando-se cromatógrafo a gás Thermo Scientific equipado com detector de ionização em 

chama. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê Permanente de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Estadual de Maringá (número 2.230.946).  

 

Resultados 

O ácido graxo oleico no pool de colostro apresentou valores de 28.95%, no leite de transição as 

concentrações foram de 29.31% e no leite maduro foram de 30.11%.  

 

Conclusão 

Todos os pools não diferiram significativamente, resultado excelente para os lactentes, que se 

beneficiarão de uma absorção eficiente deste ácido graxo e de cálcio, ao longo das fases da amamentação. 
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Introdução 

Nos Bancos de Leite Humano (BLH) o transporte do Leite Humano (LH) ocorre sob cadeia de frio, desde 

a coleta até o consumo. A liofilização é uma excelente proposta para facilitar o transporte e a durabilidade 

do LH.  

 

Objetivos 

Avaliar a composição de ácidos graxos no LH pasteurizado e liofilizado.  

 

Metodologia 

Foram selecionados 300 mL de LH pasteurizado (colostro, transição e maduro) do BLH de Maringá. Os 

lipídios totais das amostras pasteurizadas e liofilizadas foram extraídos conforme Folch et al (1957), 

esterificadas conforme Hartman & Lago (1973) e os ésteres de ácidos graxos foram separados de acordo 

com Simionato et al. (2010). A quantificação dos ácidos graxos foi realizado segundo a normalização da 

área relativa. A análise cromatográfica foi realizada em um cromatógrafo a gás equipado com detector de 

ionização em chama. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê Permanente de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da UEM - número 2.230.946.  

 

Resultados 

Foram encontradas em diferentes concentrações as mesmas classes de ácidos graxos nas diferentes fases 

do LH pasteurizado e liofilizado. O ácido mirístico (14:0) foi o ácido graxo saturado encontrado em maior 

concentração nos dois tratamentos, e os ácidos graxos monoinsaturados e poli-insaturados predominantes 

foram o ácido oleico (18: 1n-9) e o ácido linoleico (18: 2n-6) respectivamente. Não houve diferença ao 

nível de 5% de significância entre as amostras.  

 

Conclusão 

Os resultados encontrados não demonstraram diferença nas concentrações de ácidos graxos entre os 

leites, sugerindo que a liofilização pode ser uma alternativa promissora de conservação do LH nos BLHs. 
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Introdução 

O principal ácido graxo saturado (AGS) do leite humano (LH) é o ácido palmítico (16:0) e sua 

localização na posição 2 dos triacilgliceróis (TAGs) está relacionada com aumento dos níveis de 

anandamida no LH que apresenta efeitos analgésicos no bebê.  

 

Objetivos 

Avaliar a composição de ácido graxo palmítico nas diferentes fases do leite humano. 

 

Metodologia 

Foram selecionados 300 mL de LH (colostro, transição e maduro) do Banco de Leite Humano de 

Maringá. Os lipídios totais foram submetidos ao processo de extração conforme Folch et al (1957), 

esterificação conforme Hartman & Lago (1973) e os ésteres de ácidos graxos foram separados de acordo 

com Simionato et al. (2010). A quantificação dos ácidos graxos foi realizada segundo a normalização da 

área relativa. A análise cromatográfica foi realizada em um cromatógrafo a gás equipado com detector de 

ionização em chama. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê Permanente de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da UEM número 2.230.946.  

 

Resultados 

Os principais AGS encontrados nas diferentes fases do LH foram o ácido láurico (12:0), mirístico (14:0) e 

o palmítico (16:0). As concentrações 16:0 nos diferentes tipos de leite variaram de 1,90±0,01% no 

colostro, 2,11±0,11% no leite de transição e 1,98 ± 0,01% no leite maduro. Não houve diferença ao nível 

de 5% de significância na composição do ácido palmítico nas diferentes fases do leite humano.  

 

Conclusão 

Não houve diferença na composição do ácido palmítico nas diferentes fases do LH, sugerindo que o efeito 

analgésico do ácido palmítico se mantém no colostro, leite de transição e maduro. 
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Introdução 

A desnutrição calórico-proteica em pacientes com câncer é um achado preocupante. A antropometria é 

um método abundantemente utilizado na prática clínica para diagnosticar a desnutrição, todavia medidas 

simples de peso e altura não são facilmente aferidas em pacientes mais debilitados.  

 

Objetivos 

O trabalho tem como objetivo comparar as medidas de peso e altura aferidas com as obtidas por meio de 

fórmulas, bem como verificar se há diferença no diagnóstico nutricional de pacientes com câncer de 

pulmão.  

 

Metodologia 

Estudo realizado em pacientes com câncer de pulmão, adultos e idosos que deambulavam, internados em 

um hospital público de Fortaleza-Ceará. O estudo teve a aprovação do comitê de ética em pesquisa com 

seres humanos (nº 962.030/15). Foram aferidos peso e altura. Coletou-se também a altura do joelho e 

circunferência do braço para obtenção do peso e altura estimados por meio de fórmulas existentes na 

literatura. Posteriormente, calculou-se o índice de massa corporal para o diagnóstico nutricional por 

ambos os métodos. A análise dos dados foi realizada por estatística descritiva e a comparação das médias 

pelo teste de Tukey.  

 

Resultados 

Participaram 42 pacientes com média de idade de 64±10,7 anos, prevaleceu o gênero feminino (64,3%), o 

baixo nível de escolaridade dos participantes com o fundamental incompleto (57,1%) e a renda familiar se 

concentrou entre 1 a 2 salários mínimos (61,9%). Os valores de peso e altura aferidos (60,4±16,7kg e 

1,59±0,11m) mostraram-se semelhantes aos obtidos por fórmulas de estimativa (60,1±14,4kg e 

1,59±0,08m). Do mesmo modo, o índice de massa corporal médio mostrou valores equivalentes e revelou 

eutrofia (23,8±4,98kg/m² e 23,7±5,14kg/m²), respectivamente, não havendo diferença estatística entre as 

médias encontradas (p>0,05).  

 

Conclusão 

Não houve diferença entre a avaliação nutricional feita por métodos aferidos e estimados, portanto as 

fórmulas de estimativa de peso e altura podem ser utilizadas na impossibilidade de aferi-los. 
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Introdução 

A vitamina D é um pré-hormônio que exerce inúmeras funções biológicas mediadas pelos receptores da 

vitamina D (VDR). Polimorfismos no gene VDR, podem estar relacionados com doenças como obesidade 

e outras alterações metabólicas.  

 

Objetivos 

Analisar a relação entre parâmteros antropométricos e níveis pressóricos com polimorfismos do gene 

VDR em adolescentes escolares.  

 

Metodologia 

Estudo transversal, com adolescentes escolares de 10 a 19 anos, de ambos os sexos na região nordeste do 

Brasil (CAAE 43097115.2.0000.5188). Coletaram-se medidas de peso e altura para cálculo do IMC. 

Aferiu-se a pressão arterial dos adolescentes de acordo com recomendações da VII diretriz Brasileira de 

Hipertensão arterial. Coletou-se amostras sanguíneas para extração do DNA genômico e análise dos 

polimorfismos BsmI (rs1544410) e FokI ( rs2228570) do gene VDR. Realizou-se análises descritivas e 

aplicou-se o teste ANOVA one-way ou Kruskal-Wallis e pós teste de Dunn. Utilizou-se o software 

STATA 14 e adotou-se significância quando p-valor<0,05. 

 

Resultados 

Foram avaliados 208 adolescentes, sendo, 68,5% do sexo feminino e média geral de idade de 17,7 (+1,14) 

anos. A frequência alélica foi 39,5% e 66,8% para B e F respectivamente, e 60,5% e 33,2% para b e f 

respectivamente. Observou-se que um percentual considerável de indivíduos apresentou excesso de peso 

24 % (n=50) e média de níveis pressóricos adequados. Quando avaliado a associação entre os 

polimorfismos e os níveis pressóricos e antropométricos, não foram encontradas associações com a 

distribuição genotípica do gene BsmI e FokI.  

 

Conclusão 

Este estudo demonstrou uma não associação entre a distribuição dos genótipos dos polimorfismos BsmI e 

FokI e os parâmetros antropométricos e níveis pressóricos em adolescentes do Nordeste do Brasil. 
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Introdução 

O período pós-parto é caracterizado por modificações na composição corporal da mulher, relacionadas a 

alterações metabólicas e doenças crônicas. O óleo de linhaça apresenta-se como fonte vegetal de ômega-3 

e sua ingestão vêm sendo associada a repercussões positivas no organismo.  

 

Objetivos 

Avaliar os efeitos do óleo de linhaça na composição corporal e lipídico séricos de ratas Wistar fêmeas 

lactantes, no período de 30 dias pós-desmame.  

 

Metodologia 

O estudo foi aprovado pela comissão de ética da Universidade Federal Fluminense (887/2017). Ratas 

Wistar fêmeas foram acasaladas e alocadas em gaiolas individuais. No dia de nascimento dos filhotes, as 

ratas foram divididas aleatoriamente em grupo: controle (C, n=6), que recebeu dieta contendo óleo de 

soja; óleo de linhaça (OL, n=6) que recebeu dieta contendo óleo de linhaça. A ingestão média foi 

quantificada e no 51º dia de experimento foram avaliados: massa e comprimento corporal; após anestesia 

foi feita a composição corporal pelo Dual-energy X-Ray Absorptiometry; após a eutanásia foram 

avaliados: lipídios séricos e gordura visceral.  

 

Resultados 

Não houve diferença na ingestão média entre os grupos. O grupo OL apresentou maior massa corporal 

(C=265,6±6,102g; OL=285,1±4,633g; p<0,05), todavia o comprimento corporal estava semelhante. Ao 

avaliar a composição corporal não houve diferença na massa gorda, todavia a massa magra estava maior 

no grupo OL (C=174,50±4,843g; OL=192,30±2,871g; p<0,05). As análises séricas mostraram valores 

menores de colesterol total no grupo OL (C=70,43±3,55mg/dL; OL=58,00±3,47mg/dL; p<0,05), não 

havendo diferença nos outros parâmetros e na gordura visceral.  

 

Conclusão 

O óleo de linhaça contribuiu para o aumento da massa magra e para redução dos níveis séricos de 

colesterol total no pós-desame. 
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Introdução 

Tabagismo é considerado principal causa de morte evitável no mundo. A introdução de frutas secas e 

oleaginosas ou de chocolate 70% cacau, pode auxiliar na redução do craving, no alcance e na manutenção 

da abstinência durante e após a abordagem.  

 

Objetivos 

Analisar o craving de tabagistas submetidos a duas abordagens nutricionais distintas, no início e após 1 

mês de tratamento.  

 

Metodologia 

Intervenção clínica com amostra não probabilística com 23 participantes.Consiste em três grupos, todos 

com intervenção preconizada pelo INCA, randomizados aleatoriamente, sendo:Grupo 1, 40g/chocolate 

70% de cacau/dia. Grupo 2, 30g de frutas secas e oleaginosas/dia, contendo damasco seco, uvas passas, 

maçã desidratada, amêndoa, castanha de caju e do Pará. Grupo 3, controle, recebendo apenas a 

intervenção do INCA. Semanalmente, o craving foi analisado pelo Questionnaire of Smoking Urges-

Brief. Que avalia dois fatores, sendo o Fator 1, que reflete a intenção de fumar em decorrência do prazer; 

Fator 2, que reflete o aumento do desejo de fumar em função da retirada do cigarro.  

 

Resultados 

Os valores de QSU-Brief não diferiram ao longo das semanas entre os três grupos (p>0,05). Após 1 mês, 

o somatório total do QSU-Brief reduziu no G1 (38,16±15,90 x 25,50±19,20; p=0,040), assim como o 

Fator 2 (12,00±5,05 x 8,00±7,87; p= 0,027). No G2, foi encontrada redução do Fator 1 após 1 mês 

(15,50±3,50 x 11,16±7,70; p=0,019).  

 

Conclusão 

As abordagens aplicadas foram eficazes para a redução do craving nos pacientes, sendo que no G1 

obteve-se maior redução do Fator 2 considerado preditor da recaída. 
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Introdução 

Tabagismo compõe um grupo de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso da nicotina. A 

introdução de uma amostra contendo frutas secas e oleaginosas ou de chocolate 70% cacau, pode 

contribuir para a melhora do perfil metabólico, alterado nessa população.  

 

Objetivos 

Analisar os parâmetros bioquímicos de tabagistas no início e após 1 mês de tratamento para a cessação 

tabágica, segundo duas abordagens nutricionais distintas.  

 

Metodologia 

Intervenção clínica com amostra não probabilística com 23 participantes do grupo de abordagem 

intensiva ao fumante na Fundação Instituto Mineiro de Estudos e Pesquisa em Nefrologia (IMEPEN), 

Juiz de Fora – MG. A intervenção consiste na formação de três grupos distintos, todos recebendo a 

intervenção preconizada pelo INCA, randomizados aleatoriamente, sendo: Grupo 1, 40g/chocolate 70% 

de cacau/dia. Grupo 2, 30g do mix de frutas secas e oleaginosas/dia, contendo damasco seco, uvas passas, 

maçã desidratada, amêndoas, castanha de caju e do Pará. Grupo 3, controle, com a intervenção do INCA. 

Foram analisados os seguintes parâmetros:Glicose sérica, Insulina basal, HOMA-Beta e Cortisol basal.  

 

Resultados 

O cortisol basal inicial encontrou-se menor nos participantes do G1: (G1: 9,28±2,88 mcg/dL), (G2: 

12,98±3,27 mcg/dL), (G3: 10,48±2,10 mcg/dL), p=0,049. Não foram observadas diferenças nos demais 

parâmetros séricos ao longo do acompanhamento.  

 

Conclusão 

Observou-se que houve diferenças quanto ao perfil bioquímico inicial dos participantes. A intervenção 

realizada no G1, não contribuiu para uma contínua redução dos níveis séricos de cortisol que foram 

observados inicialmente. 
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Introdução 

A vitamina D é reconhecida como pró-hormônio. Apresenta receptores em muitos tecidos. Estudos 

associam a deficiência de vitamina D com a patogênese de alterações de saúde, como as DCVs e DM2. É 

importante no desenvolvimento da instabilidade genômica.  

 

Objetivos 

Sabendo que o descontrole metabólico consequente do DM2 ocasiona um quadro de instabilidade 

genômica o objetivo deste trabalho foi investigar a influência da suplementação de vitamina D na 

modulação da instabilidade genômica em pacientes diagnosticados com diabetes mellitus tipo 2.  

 

Metodologia 

Foram avaliados 79 pacientes com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, cadastrados na Clínica 

Integrada da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). Os pacientes receberam suplementação 

de 4000UI de vitamina D por dia, durante oito semanas. Foi realizada coleta de sangue no início, no 

término da suplementação, e 4 semanas após o término da suplementação, e avaliado: 25(OH)D, 

homeostase da glicose, estresse oxidativo e dano em DNA. O presente estudo foi submetido à Plataforma 

Brasil e ao Comitê de Ética em Pesquisa da UNESC, e aprovado sob o número de protocolo 

668.739/2014. 

 

Resultados 

A suplementação de 4000UI de vitamina D3 durante oito semanas se mostrou suficiente para aumentar os 

níveis sanguíneos de 25(OH)D (p<0,0001) e influenciou positivamente o controle glicêmico, estresse 

oxidativo e dano em DNA. 

 

Conclusão 

A suplementação de vitamina D se mostrou efetiva para a redução da produção de radicais livres, gerada 

pelo controle glicêmico e a redução de dano em DNA, mostrando efetividade no controle da instabilidade 

genômica. O que a torna um potencial adjuvante no tratamento do DM2. 
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Introdução  

A influência da publicidade perpassa por diversos fatores tais como valores, hábitos, padrões estéticos e 

consequentemente a alimentação. São notórios os efeitos que isso traz através dos meios de comunicação, 

revistas, televisões, redes sociais.  

 

Objetivo 

O Objetivo desse trabalho é analisar a influência da publicidade nas escolhas alimentares de universitários 

da cidade de Caruaru-PE nas redes sociais.  

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo transversal descritivo que avaliou 243 indivíduos sendo que desses 236 são 

universitários residentes de Caruaru-PE, de ambos os gêneros e faixa etária, abrangendo de 20 a 29 anos 

de idade, a pesquisa teve amostragem por adesão e foi realizada através de um questionário, com 

perguntas sobre os seus hábitos alimentares, hábitos tecnológicos e estilo de vida que esteve disponível no 

GoogleForms no período de 25/08/2016 a 25/09/2016. O endereço eletrônico foi disponibilizado de 

maneira online através das redes sociais Facebook e Whatsapp, bem como através de correio eletrônico.  

 

Resultados 

Observou-se que 64% usam celular durante as refeições, 61,2% afirmam que costumam consumir fast 

food, e que são influenciados pelo preço e pelas marcas dos produtos. Dentre os entrevistados 77,3% 

falam que são influenciados através da publicidade para comprar algum tipo de alimento, seja ele 

saudável ou não, onde, 77,5% alegaram que são influenciados por perfis que falam sobre alimentação 

saudável. Comentam ainda que sofrem influência de publicidade online, onde 65,6% falam que esse tipo 

de publicidade é muito influenciável e 79,8% fazem compras pela internet, alguns com mais frequências e 

outros com um pouco menos a partir dessa influência.  

 

Conclusão 

Observou-se que a mídia tem influência sobre escolhas alimentares. Diante dos resultados se faz 

importante a elaboração de perfis de comunicação que influenciem o consumo a uma alimentação 

adequada nutricionalmente. 
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Introdução 

A dieta é um dos principais fatores de risco modificáveis no diabetes mellitus. Está associada ao controle 

glicêmico, podendo diminuir complicações causadas pela doença. Com isso, o índice glicêmico se tornou 

uma ferramenta útil no manejo dietoterápico dos indivíduos diabéticos.  

 

Objetivos 

Analisar o índice glicêmico das refeições de dietas oferecidas a pacientes diabéticos internados em um 

hospital público da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais.  

 

Metodologia 

Realizou-se a análise das refeições oferecidas aos pacientes diabéticos internados em um hospital público 

da cidade de Juiz de Fora, nas consistências normal, branda e pastosa. Os alimentos servidos foram 

pesados separadamente, os índices glicêmicos das refeições foram calculados e classificados de acordo 

com o recomendado na literatura e foi utilizado o teste de Kruskall-Wallis para comparação dos IG, VET, 

CHO glicêmico e fibras nas três consistências.  

 

Resultados 

Comparando-se as três consistências avaliadas, observou-se diferença significativa no IG da refeição no 

desjejum (p=0,02), almoço (p=0,02), lanche da tarde (p=0,004) e jantar (p=0,05); carboidrato glicêmico 

no lanche da tarde (p=0,004) e jantar (p=0,03); fibras no lanche da tarde (p=0,004) e valor energético total 

da refeição no almoço (p=0,01), lanche da tarde (p=0,004) e jantar (p=0,01).  

 

Conclusão 

Conclui-se que as dietas oferecidas aos pacientes apresentaram refeições com IG inadequado, 

principalmente em refeições de consistência branda. 
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Introdução 

A esteatose hepática (EH) é atualmente um problema de saúde pública mundial tendo em vista o elevado 

número de casos. A resistência insulínica é um achado comum nestes indivíduos devido as alterações 

metabólicas secundarias ao acúmulo de gordura visceral.  

 

Objetivos 

Diante disso, a proposta deste estudo foi verificar a relação dos graus de EH com perfil glicêmico e 

antropometria.  

 

Metodologia 

Estudo transversal, realizado nos ambulatórios de nutrição do Instituto de Medicina Integral Professor 

Fernando Figueira (IMIP) e Instituto do Fígado de Pernambuco, de abril a novembro de 2017. A 

população foi formada por pacientes de ambos os sexos, idade superior a 18 anos, e diagnóstico de EH 

por ultrassom. Foi avaliadas a circunferências da cintura e quadril e calculados o índice de massa 

corpórea (IMC), circunferência da cintura (CC), relação cintura quadril (RCQ), índice de conicidade (IC) 

e glicemia de jejum. A análise estatística utilizou o SPSS 13.0. Foi aprovada pelo comitê do IMIP, sob o 

número: 64898517.1.0000.5201.  

 

Resultados 

Fizeram parte da amostra 110 pacientes com idade média de 55,4 (DP±11,1) e prevalência do sexo 

feminino (80.9%). Foram verificadas que das variáveis antropométricas, incluindo medidas isoladas e 

seus índices, o IMC, CC, RCQ, IC, bem como a glicemia de jejum, apresentaram significância estatística 

(p<0,05) com os diferentes graus de EH.  

 

Conclusão 

O trabalho mostrou associação da obesidade, principalmente central e glicemia, com grau esteatogênico 

na amostra avaliada. 
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Introdução 

As Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) geram impactos em vários âmbitos, entre eles, a alimentação. 

Embora na fase de remissão o estado nutricional seja aparentemente normal, pacientes com DII ativa são 

mais propensos à desnutrição, especialmente pela redução na ingestão alimentar.  

 

Objetivos 

Avaliar restrições alimentares e o estado nutricional de pacientes com DII.  

 

Metodologia 

Estudo transversal e descritivo, cuja população foi composta por pacientes assistidos em um Ambulatório 

Interdisciplinar de DII de Itajaí – SC. A coleta de dados foi iniciada após a aprovação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa, sob o parecer número 1.868.893 e ocorreu no primeiro semestre de 2017. O 

formulário foi aplicado pelos pesquisadores e continha perguntas abertas e fechadas, sobre restrições 

alimentares geradas pela doença. Peso e estatura foram mensurados para determinação do Índice de 

Massa Corpórea e diagnóstico nutricional, classificado de acordo com os critérios propostos pela World 

Health Organization (1995) para adultos e Nutrition Screening Initiative (1994).  

 

Resultados 

Dos 65 pacientes avaliados, 90,8% restringiam algum alimento/bebida, sendo os mais evitados álcool, 

refrigerante, leite e derivados, alimentos gordurosos, fontes de proteína animal, doces e leguminosas. Os 

motivos das restrições mais descritos eram relacionados aos sintomas gerados pelo consumo, como dor, 

diarreia e distensão abdominal. O IMC médio foi de 25,91 +/- 5,03 kg/m² e mais da metade (56,9%) dos 

pacientes possuía excesso de peso (sobrepeso/obesidade), 36,9% estava eutrófico e 6,2% com baixo peso.  

 

Conclusão 

Restrições alimentares parecem iminentes ao diagnóstico de DII. No entanto, pacientes acompanhados em 

ambulatório tendem a ter um estado nutricional preservado, devido ao monitoramento e orientação 

alimentar durante o tratamento. 
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Introdução 

O óleo de linhaça contém ácido alfa-linolênico que promove diversos benefícios à saúde. Os períodos de 

lactação e pós-parto constituem momentos de alterações fisiológicas na mulher, que podem ter 

consequências tardias como aumento do risco de fratura por fragilidade óssea. 

 

Objetivos 

Avaliar o efeito do óleo de linhaça sobre a estrutura e qualidade ósseas de ratas Wistar lactantes no 

período pós-desmame.  

 

Metodologia 

O trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa (Protocolo 887/2017). Foram divididos 

grupos: controle(C) que recebeu uma ração controle, nos 21 dias de lactação e durante 30 dias no pós-

desmame; Grupo óleo de linhaça (OL), que prosseguiu pelo mesmo período, porém recebendo uma dieta 

adicionada de óleo de linhaça. Ao final do experimento os animais foram eutanasiados, e feitas análises 

sorológicas de cálcio, osteocalcina e osteoprotegerina. Através do Dual-energy X-ray absorptiometry 

(DXA) avaliou-se a composição mineral óssea da coluna. E realizada tomografia dos fêmures. Os dados 

foram analisados com teste T de Student, considerando nível de significância p<0,05. 

 

Resultados 

Nas análises sorológicas, encontrou-se diferença significativa nas concentrações de cálcio, que foram 

maiores no grupo experimental (C= 9,8000,07559; OL= 10,820,08333); Porém os dados de 

osteocalcina (C= 553406579; OL=705006730) e osteoprotegerina (C= 67143994; OL= 92904267) 

não apresentaram diferença significativa. Quanto ao DXA, não houve diferença significativa nos dados de 

coluna analisados: conteúdo mineral ósseo (C= 1,6710,1584; OL= 1.7710,09184) e densidade mineral 

óssea (C= 0,13690,0026; OL= 0,14300,0041). E os dados da tomografia do fêmur apresentaram 

diferença significativa (C= 808,431,41; OL= 105047,82).  

 

Conclusão 

Os resultados indicam maior utilização de cálcio e ausência de lesões no grupo OL. Sugere-se que o óleo 

de linhaça apresenta benefícios à estrutura óssea de ratas Wistar no pós-desmame. 
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Introdução 

São frequentes as associações entre fatores ambientais e a carcinogênese (Durko L, Malecka-Panas E, 

2014). Herbicidas amplamente utilizados no Brasil, conhecidos disruptores endócrinos, são considerados 

possíveis agentes carcinogênicos (IARC,2015), bem como adoçantes artificiais.  

 

Objetivos 

Buscou-se avaliar a exposição prévia às toxinas alimentares e o aparecimento de diferentes tipos de 

cânceres em indivíduos de ambos os sexos, atendidos em um hospital de oncologia da cidade de Juiz de 

Fora-MG.  

 

Metodologia 

Conduziu-se um estudo caso-controle, transversal, randomizado, uni-cego, prospectivo, com amostra não 

probabilística. Os indivíduos foram divididos em dois grupos: Grupo Câncer (n= 144), englobando os 

pacientes portadores de diferentes tipos de cânceres, atendidos nos hospital no momento do estudo, e 

grupo Controle (n=144), compreendendo os indivíduos saudáveis pareados ao primeiro grupo, em termos 

de idade e condição sócio-econômica. Aplicou-se questionário referente à exposição habitual às toxinas 

alimentares pré-selecionadas, como: pesticidas (consumo de alimentos não-orgânicos), uso de 

microondas, de adoçantes dietéticos artificiais e recipientes utilizados para o armazenamento doméstico 

dos alimentos. Para análise estatística aplicou o teste Qui-Quadrado, considerando significância estatística 

quando p<0,05, através do programa SPSS. 

 

Resultados 

O Grupo Câncer apresentou menor consumo de adoçantes (14,6%), contra 32,6% para o Grupo Controle 

(P<0,000); sendo a sucralose o tipo mais utilizado em ambos: 9,7% e 19,4% para grupos Câncer e 

Controle, respectivamente (P<0,004). No que tange ao consumo de orgânicos, o Grupo Câncer apresentou 

menor ingestão (22,2%) quando comparados ao grupo controle (36,8%) (p<0,007), sendo este resultado 

condizente com a forma de aquisição destes alimentos; no caso do Grupo Câncer era primordialmente nos 

supermercados (52,8%), enquanto no Grupo Controle maior número de indivíduos possuíam hortas 

domésticas (19,4%) contra 9,7% no Grupo Câncer (não se encontrou diferença significativa para este 

dado). 

 

Conclusão 

mailto:*carimelo09@gmail.com


 

155 
O conteúdo descrito foi reproduzido conforme foi inserido no sistema pelos autores. Repetições e eventuais erros 
são de responsabilidade dos mesmos.  

O consumo de adoçantes e de alimentos orgânicos foi inversamente associado ao aparecimento de 

tumores de origem maligna. 
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Introdução 

A palmeira da espécie Acrocomia sp apresenta uma extensa distribuição geográfica nos biomas 

brasileiros, seu é fruto conhecido popularmente como bocaiuva e tem sido amplamente estudado, por ser 

rico em fibras, ácidos graxos monoinsaturados como ácido graxo oleico, e carotenoides.  

 

Objetivos 

Avaliar o efeito metabólico e funcional da polpa liofilizada de bocaiuva na dieta hiperlipídica de 

camundongos Swiss machos.  

 

Metodologia 

Foram utilizados 75 camundongos Mus musculus Swiss, machos, com 56 dias, divididos em 5 grupos 

experimentais, tratados por 90 dias com dieta AIN-93M isocalórica grupo controle (SHAM); dieta High 

fat (HF) hiperlipídica acrescida de 1,25% colesterol e demais HF com 1%, 2% e 4% de polpa liofilizada: 

HF P1%; HF P2%; HF P4%. O peso corporal foi verificado semanalmente. A determinação dos lipídeos 

hepáticos utilizado kit enzimático Labtest®. Análise do tecido adiposo epididimal por captura de 

imagens. O presente trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

UFMS, sob o protocolo nº 774/2016.  

 

Resultados 

O ganho de peso corporal, peso das gorduras viscerais e peso do fígado, não apresentaram diferença 

significativa entre os grupos. No entanto, na avaliação do tecido epididimal, os grupos tratados com polpa 

de bocaiuva HF P1% (4155,86±230,8 μm2), HF P2% (4504,68±334,4 μm2), HF P4% (4001,85±259,5 

μm2) evidenciaram tamanhos menores de adipócitos de gordura comparados ao grupo HF 

(7397,10±579,4 μm2) e similar ao grupo SHAM (5223,8±283,8 μm2). E também foi observado que a 

dieta com 4% de bocaiuva HF P4% (16,656±1,5 mg/dL) reduziu o teor de lipídeo hepático comparado 

aos grupos HF (19,91±1,7 mg/dL), HFP1% (23,56±1,7 mg/dL) e HFP2% (25,23±2,1mg/dL).  

 

Conclusão 

Os nutrientes presentes na polpa de bocaiuva podem levar uma ação benéfica ao organismo, mesmo 

concomitante a alimentação rica em gordura saturada e colesterol como advêm à dieta ocidental. 
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Introdução 

Potenciais compostos fitoterápicos extraídos de plantas, sem toxicidade comprovada ou de baixa 

toxicidade, podem apresentar importante impacto para o controle e tratamento da obesidade. Neste 

contexto, destaca-se a Camellia sinensis, que, devido a sua grande quantidade de polifenóis, com 

destaque para a Epigalocatequina-3-galato (EGCG), tem se tornado alvo de investigação devido a seus 

possíveis efeitos sobre o emagrecimento.  

 

Objetivos 

Avaliar o efeito do uso da Epigalocatequina-3-galato e comparar seu poder de emagrecimento com a 

sibutramina em ratos Wistar obesos.  

 

Metodologia 

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da Universidade Federal de 

Pernambuco, sob nº 23076.053073/2014-20, 57 filhotes, oriundos de 13 ratas Wistar, foram induzidos ao 

excesso de peso e 2 grupos foram formados: grupo controle (GC), com 9 filhotes por ninhada e consumo 

de dieta padrão comercial ao desmame, e, grupo ocidentalizado (GO) com 3 filhotes por ninhada, com 

consumo de dieta experimental rica em açúcar, sódio e gordura. Após se tornaram obesos (4 meses após 

desmame), os animais do GO receberam por gavagem, durante 8 dias, solução salina ou sibutramina 

(SIB) ou EGCG, constituindo os seguintes grupos: GC salina, NaCl 0,9% (CSAL); GO salina, NaCl 0,9% 

(OSAL), GO sibutramina, 7,5mg/kg/dia (OSIB) e GO EGCG, 50mg/kg/dia (OEGCG). Foram avaliados 

crescimento somático, consumo alimentar, histologia hepática e parâmetros bioquímicos.  

 

Resultados 

As drogas não demonstraram toxicidade, mas, promoveram significante redução do consumo alimentar 

(85%) e de peso corporal (CSALantes=376,9±24,1g; CSALdepois=384,0±30,8g; 

OSALantes=445,6±34,6g, OSALdepois=473,2±6,8g; OSIBantes=432,2±25,4, OSIBdepois=381,4±29,0; 

OEGCGantes=461,5±49,9, OEGCGdepois=385,7±45,7g). A dieta ocidentalizada repercutiu em 

alterações bioquímicas e esteatose hepática com infiltrado linfocitário, os quais não foram observados no 

grupo que recebeu OEGCG.  

 

Conclusão 
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A EGCG parece exercer efeito protetor contra os efeitos adversos relacionados ao consumo da dieta 

ocidentalizada e obesidade, podendo ser utilizada como via alternativa ao uso de sibutramina no controle 

do excesso de peso corporal. 
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Introdução 

O uso da tecnologia é considerado pela Organização Mundial de Saúde (2016) como uma das áreas com 

potencial para a promoção da atividade física que requer mais investigação, de modo a reforçar a 

evidência científica.  

 

Objetivos 

Esse programa teve como objetivo estimular os colaboradores a fazer, no mínimo, 10.000 passos ao dia 

durante 100 dias, com o intuito de melhorar o estilo de vida e composição corporal.  

 

Metodologia 

Os colaboradores participaram de um programa virtual de saúde em nível mundial, onde os indivíduos 

formaram equipes de 7 pessoas e monitoraram seu número de passos usando um pedômetro. Para isso foi 

utilizado o pedômetro da marca Virgin Pulse. Os participantes responderam ao mesmo questionário de 

saúde , sendo um no início e um ao final do programa sobre seu estilo de vida e foram submetidos a dois 

exames de bioimpedância (Maltron Bioscam 912) com avaliação no início e ao final do programa.  

 

Resultados 

Dos 259 funcionários, 179 responderam aos questionários. A média final diária dos participantes foi de 

12.174 passos. No início 8% atendiam a recomendação de 10.000 passos ao dia e ao final 69% atenderam 

à essa recomendação. Quanto aos questionários, 53% dos colaboradores disseram estar mais conscientes 

sobre sua alimentação e 74% reduziram peso. Ainda , 74% dos participantes relataram a redução nos 

níveis de estresse em casa ou no trabalho e 63% aumentaram sua produtividade ou concentração. Os 

participantes eliminaram 110kg de peso no total, ganharam 230kg de massa magra e reduziram 320g de 

massa de gordura.  

 

Conclusão 

Observou-se que a gamificação auxiliou no processo de motivação e mudança de comportamento, 

contribuindo para a melhora da saúde, composição corporal e estilo de vida dos participantes. 
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Introdução 

O excesso de peso é um fator de risco associado a vários tipos de cânceres, em particular ao câncer de 

mama, onde a presença do sobrepeso ou obesidade no momento do diagnóstico pode representar um pior 

prognóstico para o paciente por estar associado com tumores maiores, de característica mais agressiva e 

estágio mais avançado. Em adição, mulheres com diagnóstico de câncer de mama tem uma maior 

predisposição para eventos cardiovasculares.  

 

Objetivos 

Determinar o risco cardiovascular e o estado nutricional de mulheres com câncer de mama em tratamento 

quimioterápico ambulatorial.  

 

Metodologia 

Estudo do tipo série de casos, com mulheres portadoras de câncer de mama em tratamento quimioterápico 

ambulatorial, de outubro a novembro de 2016, em um hospital de Recife-PE, aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Agamenon Magalhães, sob número 62340416.1.0000.5197. Para 

determinar o estado nutricional utilizou-se a Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente 

(ASG-PPP) e o Índice de Massa Corporal (IMC) e, para a avaliação do risco cardiovascular, utilizou-se a 

Circunferência do Pescoço (CPesc).  

 

Resultados 

80 pacientes foram avaliadas, sendo a maioria maior que 60 anos (60%). Apenas 10% da amostra 

apresentou risco de desnutrição pela ASG-PPP e 60% encontravam-se com excesso de peso corporal de 

acordo com o IMC. 90% das mulheres apresentavam risco cardiovascular segundo a CPesc.  

 

Conclusão 

A elevada prevalência de risco cardiovascular em portadoras de câncer de mama reforçam a importância 

da avaliação e acompanhamento nutricional precoce, minimizando a gravidade de repercussões clínicas 

adversas, favorecendo uma melhor qualidade de vida e prognóstico clínico. 
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Introdução 

A cirurgia bariátrica é considerada como o tratamento mais efetivo para os pacientes com obesidade 

moderada a grave, estando o reganho de peso classificado como uma importante complicação desse 

procedimento a longo prazo.  

 

Objetivos 

Analisar o reganho de peso em pacientes no pós-operatório tardio de cirurgia bariátrica pela técnica do 

Bypass gástrico em Y de Roux.  

 

Metodologia  

Estudo transversal, realizado entre agosto e dezembro de 2017, com obesos submetidos à cirurgia 

bariátrica pela técnica de Bypass Gástrico em Y de Roux. Foram avaliados pacientes adultos e idosos com 

pelo menos dois anos de pós-operatório, atendidos no Ambulatório de Gastroplastia do Hospital dos 

Servidores do Estado de Pernambuco. Durante as consultas nutricionais, foram calculados o percentual da 

Perda do Excesso de Peso (PEP%) e o percentual da Taxa de Reganho de Peso (TxRP%). O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Agamenon Magalhães.  

 

Resultados 

A amostra foi composta por 40 pacientes, sendo 70% adultos, 87,5% mulheres e 40% entre 2-3 anos de 

pós-operatório. A PEP% foi maior nos pacientes com 2-3 anos, em comparação aqueles com 4-5 anos e ≥ 

6anos de pós-operatório, respectivamente (82,4±12,2% vs 65,3±8,3% vs 57,7±6,8%, p=0,000). A maioria 

dos pacientes apresentou reganho de peso (95%), com maior TxRP% nos pacientes com ≥6anos, em 

comparação aqueles com 4-5 anos e 2-3 anos de pós-operatório, respectivamente (24,8±6,4% vs 

18,9±7,2% vs 6,9±4,6%, p=0,000). A TxRP% não foi associada significantemente com as variáveis de 

estilo de vida como tabagismo, etilismo e nível de atividade física dos avaliados (p>0,05).  

 

Conclusão 

O reganho de peso foi altamente prevalente entre os avaliados, com taxas mais elevadas naqueles com 6 

anos ou mais de pós-operatório. Dessa forma, o acompanhamento nutricional contínuo se faz necessário, 

visando manter o controle do peso corporal e a qualidade de vida desses pacientes. 
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Introdução 

A fibromialgia é condição clínica associada à dor crônica em diferentes partes do corpo, além de outros 

sintomas como: fadiga, distúrbios do sono e déficits cognitivos. Também pode estar relacionado a 

disautonomia e a distúrbios provenientes do sistema gastrointestinal.  

 

Objetivos 

Verificar se os fibromiálgicos também são afetados por problemas entéricos ou distúrbios nutricionais, e 

qual a prevalência de disbiose na fibromialgia.  

 

Metodologia 

79 indivíduos com diagnóstico prévio de fibromialgia foram submetidos, via on-line, à avaliação 

individual de três questionários: um de hiperpermeabilidade Instestinal e outro de Rastreamento 

Metabólico (ambos desenvolvidos e validados pelo Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional) e o 

Fibromyalgia Impact Questionnarie (FIQ-2009). Ao final, a partir da soma dos pontos, é possível verificar 

a existência e a recorrência de hiperpermeamibilidade intestinal, a existência e o grau de impacto de 

hipersensibilidades e ainda o nível de impacto da própria fibromialgia, respectivamente, foram feitas 

analises de correlação entre as variáveis estudados com nível de significância p<0,05. 

 

Resultados 

97,47% dos indivíduos apresentaram necessidade alta (69.62%) ou moderada (27.85%) para o tratamento 

de hiperpermeabilidade intestinal. Quanto ao rastreamento metabólico, 87.34% dos avaliados nas faixas 

de absoluta certeza da existência da hipersensibilidade (30.38%) e de alta dificuldade para execução de 

tarefas diárias devido ao comprometimento da saúde (56.96%). A classificação do Índice de Massa 

Corporal (IMC) indicou que 69.62% dos indivíduos possui sobrepeso ou obesidade. Na comparação das 

médias dos escores do FIQ entre as categorias a hiperpermeabilidade intestinal, com valores em 

progressão correlacionados com avanço das categorias de Impacto da Fibromialgia (p<0,05). 

 

Conclusão 

O desenvolvimento deste trabalho possibilitou identificar a ocorrência e a prevalência de disbiose em 

indivíduos com fibromialgia, isto é, a relação da saúde entérica com o quadro clínico.  
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 Introdução 

A Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2017), refere que uma das medidas 

para tratamento de dislipidemias se dá pelo resgate e incentivo à alimentação saudável, envolvendo 

recomendações nutricionais desde a seleção até o preparo dos alimentos.  

 

Objetivos 

Sendo assim, foi desenvolvido, no Estado do Paraná, um programa de nutrição que tem como objetivo 

atender os colaboradores da indústria com risco de desenvolver DCNT ou com DCNT já instalada, 

auxiliando na redução de custos com saúde.  

 

Metodologia 

Neste programa os trabalhadores da indústria participaram de atendimentos clínicos nutricionais, palestras 

e oficinas que incentivam a prática e mudança de hábitos alimentares. Esta ação contemplou consulta 

inicial e reconsultas mensais durante 6 meses, monitorando os hábitos alimentares e medidas 

antropométricas de cada participante. No período de março de 2017 a março de 2018.  

 

Resultados 

Foram acompanhados 463 participantes, e 306 deles reduziram um total de 961,4 kg correspondendo a 

redução média de 3,4% de peso corporal. Quanto à circunferência de cintura, somaram uma perda de 

993,5cm. O IMC médio inicial era 31,31kg/m² e o final foi de 30,76kg/m², sendo uma redução de 0,55 no 

IMC médio da população.  

 

Conclusão 

Observou-se que o atendimento individualizado realizado teve resultados muito positivos na redução de 

indicadores para riscos de doenças cardiovasculares, auxiliando na redução de custos com saúde para a 

indústria. 
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Introdução 

A diabetes vem aumentando ao longo dos anos, bem como a retinopatia diabética. Se o tratamento e o 

diagnóstico de ambas forem feitos precocemente há uma grande possibilidade de redução de cegueira e 

melhor qualidade de vida.  

 

Objetivos 

Avaliar o impacto dos fatores nutricionais nos estágios da retinopatia.  

 

Metodologia 

Foram selecionados 20 pessoas de ambos os sexos que estejam entre 34 a 83 anos de idade, 

diagnosticados com Diabetes Mellitus tipo II e posteriormente quaisquer formas da retinopatia diabética 

também diagnosticada pelo médico oftalmologista. Foram coletados dados de medidas antropométricas 

tais como peso, altura, IMC, circunferência de cintura, percentual de gordura e exame laboratorial 

(glicose em jejum). A analise da ingestão alimentar por meio de registro alimentar, sendo somente 

analisada a parte a frequência de consumo de alimentos fonte de Luteína e Zeaxantina. Os dados foram 

comparados com exame oftalmológico, ingesta alimentar e perfil nutricional.  

 

Resultados 

80% dos pacientes possuem circunferência de cintura elevada caracterizando maior deposição de gordura 

visceral. Os percentuais de gordura analisados mostram que 65% dos pacientes possuem classificações de 

percentual de gordura moderadamente alto e muito alto. Todos os pacientes apresentaram valores 

glicêmicos elevados e a falta de controle está diretamente relacionada ao surgimento da Retinopatia 

Diabética ou faz com que ela avance a estágios mais graves. Em análise dos micronutrientes, a maioria 

dos pacientes apresentou carências nutricionais, podendo gerar consequências como modificações no 

metabolismo de glicose desregulando a glicemia e doenças associadas.  

 

Conclusão 

Necessita mudanças nos hábitos alimentares dos pacientes além de melhora do perfil antropométrico para 

evitar agravar quadro de Retinopatia Diabética. 
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Introdução  

Desnutrição hospitalar influi diretamente no processo de recuperação de indivíduos internados, podendo 

provocar surgimento de novos quadros patológicos, aumentar tempo de permanência e favorecer morte 

hospitalar. Inúmeras medidas são tomadas para reduzir esses quadros, como suplementações dietéticas.  

 

Objetivos 

Avaliar a eficácia da utilização de suplementação oral artesanal em indivíduos desnutridos ou em risco 

nutricional de um hospital em Vila Velha no Espírito Santo.  

 

Metodologia 

Os indivíduos foram avaliados por três meses a partir da realização de antropometria e registro de 

frequência alimentar constantes. Os dados obtidos foram avaliados a partir de média e desvio padrão 

através da correlação de Pearson, teste t de ‘Student’ para amostras pareadas além do teste de 

comparações múltiplas de Tukey, sendo considerado significativo p<0,05 nas analises propostas.  

 

Resultados 

Observou-se diferença significativa (p<0,05) entre as médias dos grupos com suplementação artesanal e 

suplementação industrializada e correlações positivas fortes, muito fortes e moderadas entre as variáveis 

peso atual, circunferência de braço e panturrilha, bem como de prega cutânea tricipital, quando 

comparada as suplementações artesanais e industrializadas. Foi possível constatar que embora 

apresentando resultados pouco inferiores aos obtidos pelo grupo recebendo suplementação 

industrializada, a utilização da suplementação artesanal hipercalórica pode ser boa alternativa aliada a 

conduta dietoterápica na prevenção, manutenção e combate à desnutrição hospitalar.  

 

Conclusão 

Os resultados deste trabalho sugerem a suplementação artesanal é uma alternativa viável para pacientes 

hospitalizados e em outras condições clínicas em que a recuperação do estado nutricional proporcione 

mais saúde. 
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Introdução 

Uma forma muito comum de consumo das plantas medicinais na região Norte do Brasil é a garrafada, que 

consiste em uma mistura de ingredientes de origem vegetal, mineral e por vezes, animal, combinada a 

elementos religioso-culturais dessa região do país.   

 

Objetivos 

Verificar a comprovação científica no que diz respeito ao tratamento da hipercolesterolemia das ervas 

usadas na produção das  garrafadas compradas  na maior feira a céu aberto da América Latina:  o mercado 

do Ver-o-Peso, em Belém-PA.  

 

Metodologia  

Utilizou-se a garrafada comprada em uma visita ao mercado do Ver-o-Peso, tendo como  critérios  de 

escolha  a  presença da composição  das ervas  no rótulo da garrafada  -  uma vez que nem todas  

possuíam  -  e  a garrafada  mais procurada  pelo consumidor,  segundo  o  feirante. Posteriormente, 

realizou-se um levantamento bibliográfico  de artigos científicos  com  os seguintes descritores:  plantas 

medicinais, fitoterápicos, garrafadas,  hipercolesterolemia e colesterol alto.  Por último, verificou-se se 

havia  comprovação científica da  mesma  quanto ao  tratamento de hipercolesterolemia.  

 

Resultados 

A garrafada comercializada para o tratamento da hipercolesterolemia possuía em seu rótulo  as seguintes  

plantas medicinais: Folha da graviola (Annona muricata L.), Raiz do patcholin (Pogostemon cablin B.), 

Carapanaúba (Aspidosperma nitidum), Açoita cavalo (Luehea), Pata  de vaca (Bauhinia Forticata L.), 

Casca da jacareúba (Calophyllum brasiliense) e Casca de sacaca (Croton cajucara). Contudo,  somente  a 

Pata de vaca (Bauhinia Forticata L.) e Casca de sacaca (Croton cajucara)  apresentaram comprovações 

científicas  quanto ao  tratamento da hipercolesterolemia,  revelando  que a garrafada analisada,  continha 

plantas medicinais que não eram indicadas para o fim que a mesma estava sendo  comercializada.  

 

Conclusão 

A composição  das garrafadas  pode  não estar relacionada a finalidade do tratamento no qual a mesma é 

destinada, podendo  levar à  diversos tipos e graus de toxicidade ao consumidor. 
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Introdução 

A senescência humana é complexa e multifatorial, relacionando-se  com proteínas  como  o colágeno, que  

desempenha diversas funções  cutâneas. Portanto, prometendo atenuar o envelhecimento e melhorar a 

pele “de dentro para fora”, chega ao mercado os nutricosméticos a base de colágeno.  

 

Objetivos 

O presente trabalho teve como objetivo identificar a composição dos colágenos em pó e cápsulas, 

vendidos em lojas de suplementos e farmácias na região metropolitana de Belém-PA.   

 

Metodologia 

O presente estudo teve um caráter transversal e observacional, baseado em uma pesquisa de campo, no 

qual foram  analisadas, ao todo, o rótulo de 15 marcas  de suplementos a base de colágeno  em capsulas e 

em pó.  Como critério de seleção, foi considerado suplemento de colágeno, todo suplemento que o tenha 

como principal ingrediente.   

 

Resultados 

O colágeno tipo II foi encontrado em 27% dos produtos avaliados; os peptídeos de colágeno foram 

encontrados em cerca de 13% dos produtos; e o colágeno hidrolisado, se fez presente na maioria dos 

produtos, cerca de 47% das amostras. Em 27% dos suplementos ditos serem à base de colágeno em pó ou 

em cápsula, não foi observado nenhum tipo de colágeno. Quanto à avaliação da presença de aditivos nos 

suplementos de colágenos selecionados, 53% dos rótulos teve a presença de corantes e 40% teve a 

presença de adoçantes e antiumectantes.   

 

Conclusão 

A maioria dos suplementos a base de colágeno que foram analisados,  não apresenta  índices de eficiência 

requeridos para serem atingidos os objetivos de retardar o envelhecimento e a flacidez cutânea.   
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Introdução 

Dietas com altos  níveis  de gorduras saturadas e  colesterol,  tem sido associado a  distúrbios metabólicos 

como as dislipidemias,  que além de alterar o metabolismo lipídico, podem promover modificações na 

microbiota intestinal e nas estruturas de tecidos relacionados a esse metabolismo,  podendo  acometer 

gestantes e lactantes, havendo indícios de  tais alterações se estenderem até a descendência.   

 

Objetivos 

O estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da dislipidemia materna no metabolismo lipídico, 

microbiota fecal, parênquima hepático e intestinal da prole em ambos os sexos, até a vida adulta.   

 

Metodologia 

 Estudo experimental, envolvendo ratas Wistar (mães) alimentadas com dieta controle (CTL) ou dieta 

dislipidêmica (DLP) durante a gestação e a lactação. Após o desmame, os descendentes CTL e DLP 

receberam dieta padrão. No 30⁰ e 90⁰  dias, foram coletadas dos filhotes as amostras de sangue, fezes, f 

ígado, intestino e gordura visceral para análises.  Aprovado pela Comissão de Ética em Experimentação 

Animal (CEUA) da Universidade Federal da Paraíba (Parecer: nº 017/2017).   

 

Resultados 

Observou-se que a dieta DLP foi eficaz para desenvolver dislipidemia materna e disbiose intestinal.  A 

dieta DLP durante a gestação e lactação causou baixo peso ao nascer e maior ganho de peso percentual ao 

final dos 90 dias, ambos os sexos. Mães e filhotes DLP, mostraram contagens diminuídas de 

Bifidobacterium spp. e  Lactobacillus  spp. e aumentadas de Bacteroides  spp., e  danos nas vilosidades 

intestinais. Mães e descendentes DLP apresentaram  maior peso do fígado e maior porcentagem de 

gordura hepática, porém nenhum filhote desenvolveu esteatose em qualquer fase da vida, apenas as mães. 

Aos 30 dias, ambos os filhotes DLP apresentaram elevados níveis séricos de colesterol total, triglicérides 

e LDL-c. 

 

Conclusão 

A dislipidemia materna altera a função intestinal e metabolismo lipídico de forma dependente do sexo, 

sendo fator predisponente potencial de complicações na saúde dos filhos da infância até a idade adulta. 
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Introdução 

A obesidade ocorre pela desregulação do balanço energético do indivíduo, no qual diversos hormônios 

estão envolvidos no controle da ingestão alimentar, com destaque para a colecistoquinina (CCK), que 

atua no receptor de CCK1R presentes nos neurônios aferentes vagais no intestino.  

 

Objetivos 

Este estudo avaliou o efeito de proteínas isoladas das sementes de tamarindo sobre a expressão de 

receptor e concentrações plasmáticas da CCK, um hormônio envolvido no controle do apetite em ratos 

Wistar com obesidade (CEUA-UnP nº 012/2015).  

 

Metodologia 

Utilizaram-se quatro grupos (n=5) de ratos Wistar, eutróficos e com obesidade (Índice de Lee ≥300) 

induzida por dieta rica em carboidrato de alto índice e carga glicêmica. As proteínas bioativas foram 

oferecidas durante 10 dias ao grupo tratamento teste; grupo eutrófico e com obesidade tratados 

convencionalmente, ofereceu-se dieta padrão. O quarto grupo recebeu a dieta que induziu a obesidade. No 

último dia, os animais foram eutanasiados e coletados o intestino delgado e sangue, sendo feita a 

expressão do gene do receptor de CCK 1 e dosagem plasmática de CCK, respectivamente. O consumo 

alimentar foi avaliado no primeiro e último dia.  

 

Resultados 

Não foi observado diferença entre as concentrações plasmáticas de CCK nos grupos estudados, porém, 

pôde ser observado aumento da expressão de mRNA de CCK1R (p=0.027). Os animais eutróficos e 

tratados com dieta padrão, também apresentaram redução da expressão desse gene. Foi observado que os 

animais com obesidade apresentaram redução do consumo alimentar comparado aos demais grupos 

obesos (p=0.0127).  

 

Conclusão 

As proteínas das sementes de tamarindo aumentaram a expressão de mRNA de CCK1R, gene envolvido 

na regulação do apetite, independente das concentrações plasmáticas de CCK, influenciando no consumo 

alimentar. 
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Introdução 

O consumo de alimentos com componentes que atuem de forma a prevenir e/ou controlar doenças 

metabólicas é de grande importancia. A amêndoa da bocaiuva (Acrocomia aculeata) torna-se um recurso 

atrativo devido a sua composição nutricional identificada até o momento.  

 

Objetivos 

Avaliar o ganho de peso e parâmetros bioquímicos de colesterol no soro de camundongos alimentados 

com amêndoa de bocaiuva liofilizada e dieta hiperlípidica.  

 

Metodologia 

Aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de animais (CEUA) da UFMS (Protocolo n° 774/2016), os 

animais foram divididos em 5 grupos e receberam durante 13 semanas ração hiperlipídica acrescida com 

amêndoa. Os animais do grupo controle (n=15) foram alimentados com dieta padrão AIN93N (grupo 

SHAM), e os alimentados com dieta hiperlipídica subdivididos em 4 grupos (n=15): animais que 

receberam dieta hiperlipídica (grupo HF), e os que receberam dieta hiperlipídica com diferentes 

percentuais (1%, 2% e 4%) de amêndoa liofilizada (grupos HF A1%; HF A2%; e HF A4%). O controle 

de peso realizado semanalmente. Parametros determinado com kits enzimáticos.  

 

Resultados 

Os animais do grupo HF, HFA1%, HFA2%, HFA4% apresentaram maior ganho de peso corporal 

comparados a SHAM (p <0,05). Porém, foi observado que 1% da amêndoa na dieta repercutiu no menor 

ganho de peso no terceiro mês analisado, comparado aos outros grupos tratados (HFA2%, HFA4%). O 

consumo de amêndoa contribuiu para o aumento do colesterol HDL. No entanto os parâmetros de 

colesterol não HDL dos grupos HFA2% e HFA4% apresentaram maiores valores que SHAM e similar ao 

grupo HF. O colesterol total apresentou diferença com valores aumentados do grupo HFA2% com os 

demais grupos controles (SHAM e HF).  

 

Conclusão 

Estudos são necessários para melhor entendimento das alterações geradas no metabolismo a partir do 

consumo da amêndoa, assim como a concentração deste alimento na dieta. 
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Introdução 

A qualidade dos ácidos graxos consumidos interfere fortemente na obesidade e processos inflamatórios, 

no entanto ainda há muitas controvérsias a respeito de fontes saturadas ou insaturadas, sendo importante 

conhecer seus reais efeitos metabólicos.  

 

Objetivos 

Verificar o impacto dos óleos de soja, coco, linhaça e baru no índice de adiposidade de camundongos.  

 

Metodologia 

Utilizou-se 96 camundongos swiss (Mus musculus), sob aprovação da Comissão de Ética no Uso de 

Animais da UFMS de número 868/2017, distribuídos nos grupos experimentais: óleo de soja (OS), óleo 

de coco (OC), óleo de linhaça (OL) e óleo de baru (OB), cujas as dietas seguiram o American Institute of 

Nutrition, variando somente a fonte lipídica, durante 60 dias. Obteve-se o peso corporal dos animais e 

após serem eutanasiados foram coletados os sítios de gordura visceral (epididimal, mesentérica, 

retroperitoneal, perirenal e omental) para calcular o índice de adiposidade (IA): soma dos sítios de 

gorduras viscerais/peso final x 100.  

 

Resultados 

Os valores de IA (média ± desvio padrão) apresentaram-se maiores nos grupos OS>OC>OL>OB. O 

grupo OB, fonte de ácido graxo oleico, apresentou o menor valor significativamente (p<0,001) quando 

comparado aos demais, seguido do grupo OL, rico em ácido alfa-linolênico. Enquanto que a fonte 

saturada presente em OC, e ácido linoleico em OS, apresentaram os maiores índices para tecido adiposo 

visceral: OS = 12,53 ± 2,80; OC = 9,58 ± 1,02; OL = 11,69 ± 1,67; OB = 7,32 ± 3,13.  

 

Conclusão 

O ácido graxo oleico predominante no baru influenciou positivamente na composição corporal, 

sugerindo-se efeito protetor à saúde cardiometabólica, visto que o tecido adiposo visceral se relaciona à 

inflamação e aterosclerose. 
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Introdução 

A síndrome metabólica é uma síndrome clínica caracterizada por uma somatório de componentes 

patológicos, nomeadamente, obesidade, diabetes tipo 2, dislipidemia e hipertensão arterial. A esteatose 

hepática é também uma achado comum em indivíduos com síndrome metabólica.  

 

Objetivos  

A proposta deste estudo foi verificar a presença de síndrome metabólica em pacientes com diagnóstico de 

esteatose hepática.  

 

Metodologia  

Estudo transversal, realizado nos ambulatórios de nutrição do Instituto de Medicina Integral Professor 

Fernando Figueira (IMIP) e Instituto do Fígado de Pernambuco, de abril a novembro de 2017. A 

população foi formada por pacientes de ambos os sexos, idade superior a 18 anos, e diagnóstico de EH 

por utrasson. A presença de síndrome metabólica na população foi avaliada segundo os critérios do 

National Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel III. A análise estatística utilizou o 

programa SPSS 13.0. A pesquisa foi aprovada pelo comitê do IMIP, sob o número: 

64898517.1.0000.5201.  

 

Resultados  

Fizeram parte da amostra 110 pacientes com idade média de 55,4 (DP±11,1) e prevalência do sexo 

feminino (80.9%). Em relação ao grau de esteatose hepática, foi observada uma maior frequência dos 

graus leve (42,7%) e moderado (45,5). A presença de síndrome metabólica foi verificada em 67,3% da 

amostra (IC95%) avaliada.  

 

Conclusão  

O trabalho mostrou elevada frequência de pacientes com parâmetros clínicos para síndrome metabólica e 

o acumulo de gordura hepática nos diversos graus. 
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Introdução 

Alimentação adequada, aliada à prática atividade física é essencial para uma vida saudável. As frutas e 

vegetais contém vitaminas e minerais que aumentam a imunidade e reduzem os efeitos do estresse 

oxidativo, podendo trazer benefícios na prática de atividade física.  

 

Objetivos 

 O objetivo do estudo foi avaliar o consumo de suplementos nutricionais e de frutas e vegetais por 

praticantes de atividade física em academias de musculação do nordeste do Brasil.  

 

Metodologia 

Estudo transversal com 150 praticantes de atividade física de duas academias em cidade do interior do 

Nordeste, no período de janeiro a fevereiro de 2016. Os dados foram coletados por meio de entrevista, 

com formulário estruturado contendo 25 questões que investigaram informações socioeconômicas e 

demográficas, bem como sobre o uso de suplementos e consumo de frutas e vegetais. A pesquisa foi 

aprovada pelo CEP/UFPI/PICOS (Parecer Consubstanciado nº 2.603.116).  

 

Resultados  

Os suplementos eram utilizados por 36,66%, da população, que era composta por jovens do sexo 

masculino, de classe média, com ensino superior, frequentemente associado à prática de exercícios físicos 

anaeróbicos como a musculação, sendo aqueles de natureza proteica os mais amplamente consumidos 

(78,18%), com o objetivo de ganho de massa muscular, tendo prescrição, em sua maioria, por 

nutricionista (40%). O consumo de frutas e vegetais foi referido por 96,84% e 86,31% da população, 

respectivamente. O hábito de consumir frutas e vegetais foi referido pela maioria doa praticantes de 

atividade física, contudo apresentou frequência semanal e diária abaixo do recomendado.  

 

Conclusão 

Suplementos proteicos eram os mais utilizados e frutas e vegetais consumidos abaixo do recomendado, 

sendo necessária sensibilização dos praticantes de atividade física sobre a importância do consumo destes 

alimentos. 
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Introdução 

Obesity is a metabolic disorder characterized by accumulation of body fat in adipose tissue, being 

associated with alterations on the activity of key enzymes in energy metabolism. The concern about 

obesity today is mainly due to its pandemic profile and its linked risks for health. Physical exercise plays 

an important role on prevention, control and treatment in this condition. 

 

Objetivos 

We verified the effects of HIIT protocol on the activities of pyruvate kinase (PK), citrate synthase (CS) 

and cytochrome c oxidase (COX) in the gastrocnemius muscle of high-fat diet (HFD) feed rats.  

 

Metodologia 

The experimental protocol (COEA 007/2014) was approved by the Ethics Committee for Animal 

Research of the University of Region of Joinville, Brazil. The rats (n=6 per group) received high-fat diet 

(HFD) or normal diet (ND) for 8 weeks, and subsequently, associated with diet, the aerobic exercise 

training protocol were performed for 9 weeks. Pyruvate kinase (PK), citrate synthase (CS) and 

cytochrome c oxidase (COX) were determined by the method of Leong et al. (1981), Srere et al. (1969) 

and Rustin et al. (1994), respectively. Data were analyzed by ANOVA, followed by the Duncan multiple 

range test, when the F-test was significant (p<0,05). 

 

Resultados 

HFD significantly decreased pyruvate kinase activity in the gastrocnemius muscle (p0.01) and the HIIT 

protocol was able to prevent this alteration. HFD did not alter citrate synthase activity. Conversely, HIIT 

protocol were able to increase this enzyme’s activity (p0.01). With regard to cytochrome c oxidase 

activity, HFD significantly decreased cytochrome c oxidase activity (p0.01). Furthermore, HIIT protocol 

prevented the reduction in the activity of cytochrome c oxidase, caused by the HFD, when compared to 

the control groups.  

 

Conclusão 

HIIT improved energy metabolism in aerobic and anaerobic mechanism, also characterizing HIIT as a 

time-efficient exercise protocol. 
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Introdução 

A prática do judô pode favorecer o controle do peso corporal, a coordenação motora, o equilíbrio e a 

expressão corporal de crianças e adolescentes.  

 

Objetivos 

Avaliar o estado nutricional de crianças e adolescentes praticantes de judô em um clube esportivo na 

cidade de Belém–PA.  

 

Metodologia 

Estudo transversal realizado após aprovação pelo Comitê de Ética (parecer nº 2.022.803); avaliação de 11 

crianças e 9 adolescentes, sendo 85% do sexo masculino, em abril e maio de 2017, com base na idade e 

em dados antropométricos coletados com o emprego de fita métrica, balança, estadiômetro e adipômetro; 

classificação do IMC/Idade e da Estatura/Idade, segundo as curvas de crescimento da OMS (2006/2007); 

e classificação das pregas e circunferências, segundo Frisancho (1990).  

 

Resultados 

As crianças tinham idade média de 6,8 (±1,9) anos e estatura adequada, e os adolescentes, de 12,8 

(±1,56), e um com baixa estatura. No percentil da circunferência da cintura, três crianças apresentaram 

risco, e os adolescentes tiveram valores abaixo do percentil 85. No percentil da circunferência do braço, 

72,7% das crianças e 55,6% dos adolescentes foram definidos como obesos. Constatou-se elevada 

prevalência de sobrepeso e obesidade segundo IMC/Idade e percentil da circunferência do braço; porém, 

o somatório das pregas cutâneas tricipital e subescapular e o percentil da circunferência da cintura 

revelaram aumento da eutrofia.  

 

Conclusão 

O IMC/Idade não deve ser utilizado isoladamente para a avaliação nutricional de crianças e adolescentes 

praticantes de judô. 
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Introdução 

Durante o desenvolvimento da doença cardiometabólica ocorrem alterações morfológicas, moleculares e 

bioquímicas em cardiomiócitos. O treinamento aeróbio pode atuar na prevenção dessa doença, porém não 

estão claros quais seus mecanismos de atuação e adaptação fisiológica em elevado risco 

cardiometabólico.  

 

Objetivos 

Determinar os efeitos do treinamento aeróbio sobre o perfil bioquímico, composição corporal e aspectos 

morfológicos e moleculares de cardiomiócitos em ratos Wistar com risco cardiometabólico.  

 

Metodologia 

Aprovado pelo comitê de ética em pesquisa animal/UFF (nº871/16). Ratos Wistar machos (n=8/grupo), 

adultos, alocados em quatro grupos: Controle (C), Controle Treino (CT), Frutose (F) e Frutose Treino 

(FT). F e FT receberam 10% de frutose ad libitum na água de beber. O exercício consistiu em oito 

semanas de treinamento aeróbio de intensidade moderada. Foram determinadas: insulina (ELISA), glicose 

(glicosímetro) e triglicerídeos (kit colorimétrico), composição corporal (análise da carcaça), massa do 

ventrículo esquerdo e vascularização de cardiomiócitos (esterologia), expressão de proteínas envolvidas 

na via de sinalização de insulina (Western Blot) e microRNAs (RT-qPCR) associados a hipertrofia 

cardíaca e angiogênese.  

 

Resultados 

Grupo F apresentou hiperinsulinemia (p=0,04), hipertrigliceridemia (p<0,01) e gordura corporal 

aumentada (p=0,01), enquanto o grupo FT normalizou estes valores. Proteína corporal foi maior nos 

grupos CT e FT (p<0,01). Massa do ventrículo esquerdo foi maior em CT, F e FT (p<0,001) e grupo F 

apresentou menor vascularização do miocárdio (p=0,02), normalizada com o treino. Expressão do pIRβ 

aumentou no grupo FT (p=0,03), assim como a PI3K (p=0,005). Expressão de pAKT aumentou nos 

grupos CT, F e FT (p=0,02) e animais treinados tiveram aumento da pERK (p=0,01). Os níveis dos 

microRNAs -126 (p=0,95) e -195 (p=0,10) foram semelhantes entre os grupos. 

 

Conclusão 
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O treinamento preveniu alterações metabólicas no modelo de risco cardiometabólico, melhorou a 

composição corporal e modulou positivamente a via de sinalização de insulina e a expressão da pERK. 
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Introdução 

O futsal é uma modalidade esportiva caracterizada por exercícios intermitentes de intensidade variável. 

Os atletas devem manter hábitos alimentares adequados que garanta a promoção da qualidade de vida e 

saúde e controle da composição corporal.  

 

Objetivos 

Avaliar o consumo alimentar e a composição corporal dos atletas universitários de futsal da Universidade 

Federal do Pará (UFPA).  

 

Metodologia 

Foram avaliados 17 atletas do sexo masculino com faixa etária de 19 a 35 anos. O consumo alimentar foi 

determinado através do Recordatório 24 horas e a composição corporal através da aferição de dobras 

cutâneas, peso e altura, com auxílio de adipômetro, balança digital e estadiômetro. Os dados foram 

analisados em software nutricional e os resultados organizados no Microsoft Office Excel 2010.  

 

Resultados  

A equipe apresentou o IMC médio de 23,83 ± 2,86 kg/m² e percentual de gordura de 12,65 ± 4,99%. A 

maioria dos atletas (82%) estavam com a ingestão calórica acima da média recomendada. O consumo de 

carboidrato, proteína e lipídio foi respectivamente de: 50%, 19% e 30% do VET, mostrando inadequação 

em relação à recomendação.  

 

Conclusão 

Reforça-se a grande necessidade de intervenção do profissional nutricionista a fim de orientar e 

conscientizar os atletas sobre a prevenção de doenças e otimização do desempenho esportivo através da 

nutrição. 
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Introdução 

Suplementos proteicos são prescritos com base na informação nutricional, contida nos rótulos dos 

produtos. Uma vez que o profissional capacitado utiliza estas informações disponibilizadas pelo 

fabricante, é importante que estes dados sejam fidedignos e confiáveis.  

 

Objetivos 

Verificar conformidade e a fidedignidade das informações contidas nos rótulos de suplementos proteicos: 

informações do produto, soma do valor energético de macronutrientes e valor energético do produto e a 

adequação à legislação vigente referente à rotulagem RDC Nº 360/2003.  

 

Metodologia 

Foram avaliadas as informações e a composição de 188 suplementos proteicos, descritos pelo fabricante, 

disponíveis no mercado brasileiro em 2018. Os elementos coletados foram tabulados no banco de dados 

de PILATI e NUNES (2018). A quantidade de nutrientes informada (carboidratos, proteínas e lipídios) 

em gramas foi convertidas em calorias pela equação de conversão para macronutrientes, utilizando 

valores de 4, 4 e 9 respectivamente. O resultado foi comparado com o valor energético do rótulo, 

utilizando a legislação vigente RDC nº 360/2003 para a verificação da conformidade. Valores 

encontrados superiores ou inferiores a 20% foram classificados como inadequados.  

 

Resultados 

Constatou-se que 67 suplementos (36%) se encontram dentro dos padrões da legislação, 44 (23%) 

encontram-se no limite estabelecido, 70 (37%) encontram-se inadequado para mais e 7 (4%) inadequado 

para menos. Dos 188 suplementos proteicos avaliados, 111 (59%) podem ser considerados aceitáveis em 

sua rotulagem e 77 (41%) dos suplementos analisados encontram-se inadequados conforme a legislação. 

Associado a estes valores temos nos últimos anos, dados demonstrando a inadequação de 70% das 

análises químicas realizadas tanto pela ANVISA quanto por publicações científicas, o que torna 

preocupante a utilização confiável destes produtos.  

 

Conclusão 

Quase metade dos rótulos de suplementos proteicos avaliada tende a subestimar ou superestimar o cálculo 

energético. Dados inconsistentes podem incorrer em erros na programação nutricional e comprometer a 

performance. 
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Introdução 

Os Branched Chain Amino Acids (BCAA’s) são formados por três aminoácidos essenciais: Leucina, 

Isoleucina e Valina. Sua ingestão favorece o controle e a redução da gordura corporal. Para obter os 

benefícios, devemos consumi-los através de alimentos e suplementos alimentares.  

 

Objetivos 

Verificar se as porções de suplementos proteicos atingem em até 100% a Ingestão Diária Recomendada 

(IDR) para adulto dos BCAA’s, e se eles compõem 70% do valor energético da porção total (VET), 

conforme Regulamento Técnico vigente da ANVISA.  

 

Metodologia 

Foram coletados dados de rótulos de suplementos proteicos e tabulados 181 produtos disponíveis no 

mercado brasileiro. Foi verificado se a quantidade apresentada na porção dos suplementos, contendo 

Leucina, Isoleucina e Valina, atingiam 100% a IDR dos BCAA’s para adultos, que são 14, 10 e 10 

gramas respectivamente. Também foi avaliada a porcentagem energética que compõem os BCAA’s em 

relação ao VET, para isso foi utilizado a multiplicação das gramas dos BCAA’s pelo valor arredondado 

da convenção (x4) e verificada a porcentagem de representação. Os resultados foram analisados conforme 

Regulamento Técnico da ANVISA.  

 

Resultados 

Dos 181 produtos avaliados, nenhum produto superou 100% dos valores da IDR para adultos, segundo a 

porção de consumo, sugerida pelos fabricantes, cumprindo a legislação vigente. Quando adotamos valores 

de 50% da IDR, verificamos que somente 1 suplemento atingiu 50%. Em relação a porcentagem do valor 

energético de BCAA’s na porção, 121 suplementos alimentares (66%) apresentaram desconformidade 

com o Regulamento Técnico vigente da ANVISA, informando menos de 70% do VET da porção quando 

comparado com o cálculo de conversão adotado. 

  

Conclusão 

Os suplementos avaliados não ultrapassaram 100% da IDR para BCAA’s, porém os BCAA’s não fazem 

parte da composição de 70% do VET, podendo comprometer os resultados esperados. 
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Introdução 

O conhecimento dos suplementos é necessário ao nutricionista para tomada de decisão dietoterápica do 

paciente, identificando assim a conformidade do produto com os objetivos propostos de composição de 

proteínas e carboidratos, a fim de otimizar a performance.  

 

Objetivos 

Avaliar qualitativa e quantitativamente os carboidrato em suplementos proteicos na forma de Goma 

Xantana, Maltodextrina e Edulcorante Sucralose e sua contabilização centesimal, influenciando os valores 

calóricos descritos na tabela nutricional do produto.  

 

Metodologia 

Foram avaliadas as informações descritas pelo fabricante e a composição de 188 suplementos protéicos 

de 19 marcas disponíveis no mercado brasileiro em 2018. Os dados coletados foram tabulados no banco 

de dados de PILATI e NUNES (2018). Os dados referentes a quantidade de carboidratos de cada 

suplemento foram tabulados e analisados, assim como evidenciadas a presença dos ingredientes Goma 

Xantana, Maltodextrina e Edulcorante Sucralose dos suplementos que não informaram ou zeraram os 

valores de carboidratos, apesar de constarem na listagem de ingredientes.  

 

Resultados 

109 dos suplementos analisados apresentam valores de carboidratos maiores que zero no rótulo: o aporte 

que deveria ser proteico também pode contar com quantidades significativas de carboidratos. 26 dos 

suplementos analisados não apresentam valores de carboidratos no rótulo nutricional apesar de 

apresentarem ingredientes como Goma Xantana, Maltodextrina ou Edulcorante Sucralose. A presença e a 

omissão de carboidratos no suplemento proteico pode aumenta o valor calórico e a carga glicêmica, 

podendo interferir no resultado da prescrição dietoterápica, nos níveis glicêmicos do paciente e na 

performance da atividade, além de aumentar os riscos para indivíduos intolerantes a esses ingredientes.  

 

Conclusão 

Os suplementos avaliados apresentam inconsistência dos dados e presença de nutrientes que fogem ao 

objetivo, podendo influenciar e prejudicar a prescrição dietoterápica, a performance e saúde do paciente. 
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Introdução 

Nota-se o aumento do consumo de suplementos entre praticantes de atividade física, sugere-se que a 

suplementação proteica favoreça à adaptação do músculo e a resistência ao exercício. Entretanto é 

importante observar a origem, composição e legalidade do produto. (SOUZA, 2018).  

 

Objetivos 

Avaliar a adequação de suplementos proteicos para atletas, disponibilizados no comércio brasileiro, à 

legislação da ANVISA.  

 

Metodologia 

Avaliou-se as informações e a composição descritas pelo fabricante, de 188 suplementos proteicos de 19 

marcas, disponíveis no mercado brasileiro em 2018. Os elementos coletados foram tabulados no banco de 

dados de PILATI e NUNES (2018) e avaliados em relação às normas da RDC Nº 18/2010, enfatizando as 

questões de composição centesimal e adequação de rotulagem, além da quantidade de proteína por 

porção; porcentagem proteica do valor calórico, presença de fibras, adequação do score proteico, 

correlações no aminograma e dentro da rotulagem a presença de frase obrigatória sobre consumo 

prescrição, imagem enganosa e/ou imagem e expressões de hormônio.  

 

Resultados 

Apenas 12 suplementos (6,4%) foram aprovados em todos os itens. Foram reprovados 59 (31,4%) em 1 

item, 77 (41%) em 2 itens e 34 (18,1%) em 3 itens, totalizando 170 (90,5%) em até 3 itens, o restante 6 

(3,2%) foram reprovados em 4 e 6 itens. em 31 dos suplementos não consta ou encontra-se equivocadas 

as informações de rotulagem como: ingredientes, porções (gramagem e medida) e valor energético. Sabe-

se que dados inconsistentes, em desacordo com a legislação, podem dificultar a programação nutricional e 

comprometer a performance e a saúde dos consumidores.  

 

Conclusão  

93,6% dos suplementos comercializados estão em desacordo com a legislação. Os resultados encontrados 

afetam a credibilidade e pode comprometer a prescrição dos profissionais e a performance dos usuários. 
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Introdução 

A qualidade da proteína é inicialmente medida pela composição de aminoácidos indispensáveis. O escore 

químico sugere o potencial de uma proteína para ser utilizada como boa fonte proteica para o organismo 

segundo a comparação com o padrão FAO/WHO (2007).  

 

Objetivos 

Analisar a adequação do escore químico de aminogramas de suplementos proteicos para atletas a partir 

das informações contidas nos rótulos, comparando com a proteína padrão FAO/WHO (2007).  

 

Metodologia 

Foram avaliadas as informações descritas pelo fabricante e a composição de 188 suplementos proteicos 

de 19 marcas disponíveis no mercado brasileiro em 2018. Os dados coletados foram tabulados no banco 

de dados de PILATI e NUNES (2018). Destes foram excluídos 78 suplementos do tipo BCAA, tendo em 

vista sua deficiência nos demais aminoácidos. Calculou-se a razão de mg de aminoácidos indispensáveis e 

quantidade de proteína em grama e comparados com os valores diários estipulados pela FAO/WHO 2007.  

 

Resultados 

A análise dos dados demonstrou que dos 110 produtos, foram encontrados como aminoácidos limitantes 

em 31,9% dos suplementos a histidina, 10,1% a Fenilalanina/Tirosina, 9,0% a leucina , 8,5% a lisina, 

8,0% o triptofano, 7,4% a metionina/cistina, 7,4% a treonina, 7,4% a valina e 6,9% a isoleucina. 

Observou-se que apenas 34% dos suplementos proteicos são adequados para avaliação de uma boa 

qualidade biológica, com potencial para crescimento e desenvolvimento de massa magra, enquanto 66% 

estão limitados por um perfil inadequado de aminoácidos, segundo o escore químico.  

 

Conclusão 

Necessidade de verificar o perfil de aminoácidos indispensáveis e valores mínimos de 18mg/g de 

histidina para não comprometer a performance e ocorrer uma suplementação desequilibrada pelos 

profissionais. 
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Introdução 

Edulcorantes são produzidos para adoçar preparações em substituição aos açúcares simples. Podem ser 

utilizados em alimentos e dietas para reduzir peso (SBD, 2017) e devem seguir as recomendações da 

RDC 18/2008 (BRASIL, 2008).  

 

Objetivos 

Avaliar quantitativamente e qualitativamente os edulcorantes presentes em suplementos para atletas, 

observar sua conformidade com a resolução e a possível presença de outros carboidratos/açúcares.  

 

Metodologia 

A partir do banco de dados de PILATI e NUNES (2018), foram listados 188 suplementos, adicionando 

novos produtos e atualizadas as suas informações. Após a organização dos dados e a partir dos 

ingredientes, foram separados os edulcorantes e carboidratos presentes. Em seguida, contabilizou-se a 

frequência e o quantitativo em que cada um aparecia nos produtos catalogados.  

 

Resultados 

Foram encontrados uma maior quantidade de produtos contendo Sucralose e Acessulfame de Potássio, 95 

e 52, respectivamente. Outros edulcorantes foram identificados em menores valores: Glicosídeo de 

Esteviol (6), Xilitol (2) Taumatina (2), e Ciclamato de Sódio (1). Como também, 36 produtos 

apresentaram Maltodextrina, 23 continham Celulose, 11 Amido de milho, 3 Frutose, 2 Lactose e 2 

Palatinose. Dos suplementos avaliados, 53 não apresentaram ou não informaram o edulcorante utilizado e 

muitos itens demonstraram mais de um em associação. Todos estão em conformidade com a resolução, 

entretanto sabe-se que adoçantes associam-se ao aumento do apetite, ganho de peso e disrupção 

endócrina.  

 

Conclusão 

Os edulcorantes mais utilizados são Sucralose e o Acessulfame de Potássio (78%), sendo comum a 

associação destes. Outros açúcares podem influenciar a carga glicêmica apesar da conformidade da 

Resolução 18/2008. 
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Introdução 

l hockey césped es un deporte que requiere de cualidad físicas como resistencia aeróbica, fuerza, 

velocidad, coordinación motora, habilidades técnicas y agilidad. El perfil antropométrico, que incluye a 

las variables composición corporal y somatotipo, interviene en la capacidad física y funcional de los 

jugadores. 

 

Objetivos 

Determinar las características antropométricas de la selección adulta masculina de hockey césped Chile. 

 

Metodologia 

Se evaluó antropométricamente a 32 jugadores de hockey césped profesional pertenecientes a la 

Selección Nacional Chilena. Las mediciones fueron realizadas por antropometristas certificados ISAK, 

utilizando el método pentacompartimental. 

 

Resultados 

Existe diferencia significativa en los kilos de masa adiposa entre los jugadores. Para el resto de las 

variables evaluadas no se observaron diferencias significativas por posición de juego. Se obtuvo una 

media general de sumatoria de pliegues de 59,5 mm. La media de porcentaje adiposo y muscular fueron 

de 22,6% y 48,5% para arqueras, 23,2% y 48,7% para defensas, 22% y 48,8 para mediocampistas y 

22,5% y 48,5% para delanteras. Las medias de cada componente del somatotipo fueron 2,5 de endomorfo, 

5,5 de mesomorfo y 2 de ectomorfo. 

 

Conclusão 

Los seleccionados nacionales chilenos de hockey sobre césped presentaron diferencias significativas en 

los kilos de masa adiposa, presentándose la mayor diferencia entre mediocampistas y defensas. No se 

encontraron diferencias en el resto de las variables de composición corporal. Los jugadores presentan 

predominancia de un somatotipo mesomórfico. Los resultados obtenidos pueden servir como primera 

referencia nacional chilena para el resto de clubes. 
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Introdução 

El hockey césped es un deporte que requiere de cualidad físicas como resistencia aeróbica, fuerza, 

velocidad, coordinación motora, habilidades técnicas y agilidad. El perfil antropométrico, que incluye a 

las variables composición corporal y somatotipo, interviene en la capacidad física y funcional de los 

jugadores. 

 

Objetivos 

Determinar las características antropométricas de la selección adulta femenina de hockey césped Chile. 

 

Metodologia 

Se evaluó antropométricamente a 27 jugadoras de hockey césped profesional pertenecientes a la 

Selección Nacional Chilena. Las mediciones fueron realizadas por antropometristas certificados ISAK, 

utilizando el método pentacompartimental. 

 

Resultados 

No existen diferencias significativas entre las variables por posición de juego. Se obtuvo una media 

general de sumatoria de pliegues de 70 mm. La media de porcentaje adiposo y muscular fueron de 24% y 

46,9% para arqueras, 27,4% y 45,3% para defensas, 27,9% y 44,6 para mediocampistas y 29,4% y 44% 

para delanteras. EL promedio del índice músculo óseo fue de 4,01. Las medias de cada componente del 

somatotipo fueron 3,24 de endomorfo, 4,1 de mesomorfo y 2,3 de ectomorfo. 

 

Conclusão 

Las seleccionadas nacionales chilenas de hockey sobre césped no presentan diferencias en la composición 

corporal por posición de juego. Las jugadoras presentan predominancia de un somatotipo mesomórfico. 

Los resultados obtenidos pueden servir como primera referencia nacional chilena para el resto de clubes. 
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Introdução  

O Mixed Martial Arts (MMA) é uma luta que envolve vários tipos de artes marciais. Os atletas recorrem à 

perda de peso no período pré-competição para disputarem em categorias abaixo de seu peso, podendo 

afetar negativamente seu desempenho esportivo.  

 

Objetivos 

Avaliar as estratégias utilizadas para perda de peso no período pré-competição em atletas de MMA em 

um centro de treinamento de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais.  

 

Metodologia 

Estudo transversal, que foi desenvolvido em um centro de treinamento localizado em Conselheiro 

Lafaiete, com atletas de MMA, do sexo masculino e feminino, de 18 a 35 anos, que aceitaram participar 

do presente estudo mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de 

dados foi realizada por meio de um questionário autoaplicável sobre as características sociodemográficas 

dos atletas de MMA, informações sobre a prática do esporte e informações sobre estratégias utilizadas 

pré-competição para a perda de peso. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética pelo parecer número 

1.618.849.  

 

Resultados 

Dos 18 atletas, 16,67% dos atletas mudou de categoria nos últimos anos, 33,33% tem o hábito de pesar-se 

antes e depois dos treinos, e 83,33% perdeu peso para competir. A maioria dos atletas sempre faz dieta 

(44,44%), pratica mais exercícios físicos do que o habitual (66,67%) e utiliza sauna (27,78%) como 

métodos para perda de peso, sendo que 33% recebem orientação do treinador de MMA. Enquanto para o 

ganho de peso, 60% afirmam serem orientados por nutricionista.  

 

Conclusão 

São necessárias estratégias de Educação Nutricional abordando os prejuízos de determinados métodos 

para perda de peso e a importância do acompanhamento nutricional na redução gradativa e saudável do 

peso corporal. 
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Introdução 

A crença popular na eficácia das plantas medicinais faz com que muitas comunidades as utilizem como 

recurso terapêutico. Ao longo dos anos, os estudos com plantas medicinais avançaram, comprovando-se a 

eficácia deste recurso na saúde humana.  

 

Objetivos 

Compreender os aspectos que envolvem a relação entre o conhecimento e o consumo de plantas 

medicinais por usuários de um Centro Universitário de Atenção à Saúde no município de Vitória da 

Conquista, Bahia.  

 

Metodologia 

Estudo transversal e quantitativo, realizado com 200 pacientes de um Centro Universitário de Atenção à 

Saúde no município de Vitória da Conquista, Bahia, em agosto de 2016. A seleção dos participantes foi 

aleatória, com distribuição proporcional nos turnos de atendimento. Foram inclusos indivíduos adultos, > 

18 anos, de ambos os gêneros. Foi utilizado questionário semiestruturado com perguntas sobre 

conhecimento e consumo de plantas medicinais, além de dados sobre gênero, idade, renda familiar mensal 

e escolaridade. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da 

UFBA, nº 55487416.3.0000.5531.  

 

Resultados 

Os participantes apresentaram uma média de idade de 39±27 anos, 81,5% do sexo feminino e 18,5% do 

sexo masculino. A escolaridade predominante foi o ensino médio completo com 28,5% e 74% apresentou 

renda entre 1 e 3 salários mínimos. 78% dos indivíduos que realizavam o consumo de plantas medicinais 

detinham um conhecimento acima de 50% sobre a temática. 61,8% relataram não informar ao médico que 

faz uso de plantas medicinais. 71,5% afirmaram que consumiam plantas medicinais por indicação de um 

amigo/familiar, apenas 4,8% por indicação do médico/nutricionista.  

 

Conclusão 

Verificou-se um alto consumo de plantas medicinais somado a um bom conhecimento sobre este recurso. 
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Introdução 

No câncer de mama, a quimioterapia, possibilita a ocorrência de efeitos colaterais, comprometendo a 

adesão ao tratamento. Sendo, a utilização de práticas integrativas e complementares, como os chás, 

mostra-se pertinente no alívio e controle de tais sintomas nessas pacientes.  

 

Objetivos 

Analisar o uso de chás e ervas como adjuvantes terapêuticos por mulheres com câncer de mama.  

 

Metodologia 

Estudo transversal realizado com 159 pacientes em tratamento de câncer de mama no Centro Regional 

Integrado de Oncologia – CRIO, em Fortaleza-CE. A coleta de dados foi realizada no período de março a 

novembro de 2017. Foram coletados informações sobre uso de chás e ervas como tratamento 

complementar. A análise dos dados foi feita por frequências simples e percentuais.  

 

Resultados 

Das pacientes entrevistadas, 117 (73,58%) afirmaram que acreditam em práticas integrativas e 

complementares. Dessas pacientes, 83 (70,9%, correspondendo a 52,2% do total de mulheres 

entrevistadas) afirmaram utilizar algumas delas, com destaque para o consumo de chás ou ervas (77 - 

92,8%, correspondendo a 48,4% das entrevistadas). Os chás e ervas mais utilizados pelas pacientes foram 

de folha de graviola, camomila, none, babosa e boldo.  

 

Conclusão 

É importante que se investigue o respaldo científico referente aos chás citados, principalmente 

considerando comprovação de efeitos, e riscos de interação indesejada com a terapêutica medicamentosa. 
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Introdução 

Os óleos essências (OEs) são considerados excelentes conservantes naturais, pois são capazes de reduzir 

ou eliminar bactérias patogênicas.  

 

Objetivos 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o sinergismo dos OEs de tomilho (Thymus vulgaris), orégano 

(Origanum vulgare) e manjericão (Ocimum basilicum) contra Staphylococcus aureus.  

 

Metodologia 

Utilizou-se o método de microdiluição em caldo seguindo o protocolo de Checkeboard, com 

determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Bactericida Mínima (CBM) de 

três combinações diferentes de OEs: tomilho, orégano e manjericão. A maior concentração testada de 

cada OE foi 12,8 μL.mL-1. Foi testada a atividade antimicrobiana contra a bactéria Staphylococcus 

aureus (ATCC 14458). A avaliação do sinergismo dos OEs foi realizada conforme o cálculo do índice de 

Concentração Inibitória Fracionária (Fractional Inhibitory Concentration – FIC), sendo os seguintes 

parâmetros: sinergismo, se FIC ≤ 0,5; antagonismo, se FIC > 4,0; sem interação, se 0,5 ˂ FIC ≤ 4,0.  

 

Resultados 

Individualmente, a CIM e a CBM dos OEs de tomilho e orégano foram de 6,4 μL.mL-1, e o OE de 

manjericão não apresentou efeito bacteriostático e bactericida na maior concentração testada (CIM e 

CBM > 12,8 μL.mL-1). Na avaliação de sinergismo constatou-se efeito sinérgico apenas para combinação 

dos OEs de tomilho e orégano (FIC = 0,09). Nas outras duas combinações não foi possível a avaliação de 

sinergismo, pois não houve atividade antimicrobiana do OE de manjericão nas concentrações testadas.  

 

Conclusão 

Desse modo, evidencia-se a possibilidade de menor rejeição sensorial dos alimentos com adição dos OEs 

de tomilho e orégano combinados nas menores concentrações possíveis para ação antimicrobiana contra 

S. aureus. 
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Introdução 

Células estressadas por LPS (lipopolissacarídeo) ativam macrófagos, mesmo processo de diversas 

doenças inflamatórias como, diabetes, obesidade, psoríose, entre outras, o que promove ativação do 

inflamassoma e, consequentemente, o aumento da expressão de genes pró-inflamatórios como: caspase-1, 

IL-1β, IL-18, TNF-α.  

 

Objetivos 

Avaliar o papel do ácido clorogênico (ACG) extraído da commiphora leptophloeos (Imburana), na 

regulação da expressão gênica do inflamassoma em cultura celular, analisando os genes da IL-1β, NLRP-

3 e CASP1 e a taxa de oxidação nas suplementadas com ACG.  

 

Metodologia 

Utilizado o método de Ficoll® Paque Pluss para isolar células periféricas mononucleadas. O RNA total 

foi isolado usando a metodologia Trizol, usado na síntese de cDNA com kit comercial ImProm-II Reverse 

Transcription System. Os ensaios de expressão foram realizados utilizando sondas fluorogênicas Taqman 

para os genes alvo (IL-1β, NLRP3 e CASP1) e de referência (GAPDH). Na plataforma ABI7500 

(Applied Biosystems) realizamos qualificação relativa, 2-ΔΔCt foi utilizado para quantificar a expressão 

gênica. No programa SPSS (versão 23), usamos test T-student para avaliar as diferenças amostrais. A 

dosagem de óxido nítrico feita por meio do ensaio colorimétrico baseado na reação de Griess.  

 

Resultados 

Seguindo essa metodologia, chegamos aos resultados de redução significativa da expressão de NLRP3 e 

IL-1β nas culturas celulares suplementadas com o ACG e uma redução não substancial de CASP1 

comparadas com a cultura não suplementada, o que nos leva a conclusão de que o ACG é um modulador 

da resposta inflamatória da via do inflamassoma em células estressadas metabolicamente, reduzindo a 

expressão de genes pró-inflamatórios.  

 

Conclusão 

O estudo demostrou importância do fitoterápico no contexto fisiológico, abrindo espaço para o 

desenvolvimento de novas abordagens nutricionais e de nutracêuticos a partir de fitoquímico extraída do 

sertão de Pernambuco. 
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Introdução  

A obesidade é um problema mundial, o indivíduo pode apresentar a resistência à insulina, entre outras 

patologias. Estudos corroboram com utilização de fitoterápicos para o tratamento de doenças crônicas, a 

Pterodon polygaleoforus (sucupira), possui propriedades anti-oxidantes, anti-inflamatórias, 

antinociceptivas e antineoplásicas.  

 

Objetivos 

Avaliar o efeito da Sucupira no remodelamento da parede da aorta de C57BL/6 quanto aspectos 

estruturais e bioquímicos no modelo de síndrome metabólica.  

 

Metodologia  

O experimento durou 18 semanas com 32 camundongo C57Bl/6, com 3 meses. Foram divididos até 14ª 

semana em dois grupos, grupo controle (dieta controle) e grupo hiperlipídico (dieta com 55% lipídio). 

Depois com tratamento (realizado através da gavagem orogástrica), foram subdivididos em quatro 

subgrupos, controle (SC), controle tratado (SC-SU), hiperlipídico (HF) e hiperlipídico tratado (HF-SU). 

SC e HF gavados com água e SC-SU e HF-SU com extrato de sucupira (dose de 50 mg/kg v.o). Aferição 

diária do resto de ingestão e semanalmente da massa corporal. Realizada a bioquímica sanguínea, TOTG, 

histoquímica, imunohistoquímica, morfometría e estereología.  

 

Resultados  

HF obteve aumento significativo na massa corporal e na eficiência alimentar em relação ao SC. No pré-

tratamento o SC teve maior ingestão quando comparado ao HF. Houve diferença estatística entre HF-SU 

e HF no pré e pós tratamento na área sobre a curva de glicose. O grupo HF possuiu o HDL e colesterol 

aumentados quando comparados aos demais grupos. Já o LDL não houve diferença estatística. O TNF-α, 

favorece a migração de células musculares lisas para o endotélio a α-Actina, aumentado no HF, e 

reduzido no SC-SU.  

 

Conclusão  

Devido ao quadro inflamatório aumentou o TNF-α e α-actina do músculo liso, indício de lesão da parede 

vascular endotelial. Nos tratados houve diminuição devido às propriedades anti-inflamatórias da sucupira. 
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Introdução 

As Unidades de Alimentação e Nutrição são os principais estabelecimentos que comercializam lanches e 

refeições em Instituições de Ensino Superior, entretanto, muitas não apresentam controle higiênico-

sanitário adequado com as normas e legislações estabelecidas, por isso a atenção deve ser redobrada.  

 

Objetivos 

Este trabalho teve como objetivo verificar presença ou ausência de Coliformes Termotolerantes e 

Salmonella spp de refeições prontas servidas em uma Instituição de Ensino Superior pública no Estado do 

Pará.  

 

Metodologia 

Estudo analítico, no qual se enfatizou a qualidade microbiológica dos alimentos por verificação de 

presença ou ausência de Indicadores Microbiológicos, Coliformes Termotolerantes e Salmonella spp. 

analisados neste estudo de acordo com a RDC nº12, de 02 de janeiro de 2001, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, que estabelece os padrões microbiológicos para alimentos no Brasil.  

 

Resultados 

Observou-se que 87,5% das amostras analisadas apresentaram contaminação por Coliformes 

Termotolerantes e 12,5% das amostras apresentaram presença de Salmonella spp. Logo, há uma 

deficiência higiênico-sanitária na produção dessas refeições, propiciando a contaminação do alimento 

servido ao consumidor. Vale ressaltar que isso é danoso ao ser humano, pois a possibilidade de ocorrência 

de infecções, intoxicações e até mesmo surtos alimentares é alta.  

 

Conclusão 

Boas práticas de manipulação, antissepsia eficaz de utensílios, adequação do tempo/temperatura de 

cocção, evitar contaminação cruzada são algumas formas de se evitar esse tipo de contaminação e, até, 

evitar surtos. 
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Introdução 

Gestação e lactação são fases que merecem atenção especial quanto à oferta de micronutrientes como 

ferro, zinco e ácido fólico, pois a deficiência destes está relacionada com uma série de efeitos deletérios 

para mãe e filho, inclusive aumento da morbimortalidade.  

 

Objetivos 

Avaliar o uso de ácido fólico e ferro por gestantes de risco atendidas em clínica pública da cidade de 

Picos-PI/Brasil.  

 

Metodologia 

Estudo transversal, realizado com 28 gestantes atendidas em clínica pública de atendimento especializado 

do município de Picos-PI/Brasil, no período de abril e maio de 2017. A coleta de dados foi realizada por 

meio de entrevista, utilizando como instrumento um formulário semiestruturado contendo questões sobre: 

dados socioeconômicos, clínicos e nutricionais, e foi aplicado no momento de espera da consulta pré-

natal, na referida clínica. Os dados coletados foram expressos na forma de medidas de tendência central: 

média, desvio padrão. A pesquisa foi aprovada pelo CEP/UFPI/PICOS com Parecer consubstanciado nº 

2.518.980.  

 

Resultados 

As gestantes tinham média de idade de 24,5±5,54 anos, a maioria (53,57%) tinha ensino médio e baixa 

renda (75%). Eram multíparas (57,14%), e não planejaram a gravidez (64,29%). Quanto ao uso de ácido 

fólico no primeiro mês de gestação, 46,43% usaram e 53,57% não e, destas, 20% não fizeram uso, por 

não saber da necessidade, 6,67% porque o posto não forneceu, 6,67% por não poder comprar e 66,66% 

por não saber da gravidez. No tocante ao ferro, 82,14% usaram-no e 17,86% não e, destas, 20% não 

usaram pois o posto não forneceu, 20% por não poder comprar e 60% porque não foi prescrito. 

 

Conclusão 

A falta de conhecimento da gravidez e ausência de prescrição para o suplemento foram os principais 

fatores de não adesão à suplementação com ácido fólico e ferro respectivamente. 
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Introdução 

Mercados públicos e feiras livres são grandes comércios, onde uma ampla variedade de produtos 

alimentícios são comercializados. A segurança dos alimentos é de suma importância, uma vez que o 

pescado representa um dos alimentos de maior perecibilidade.  

 

Objetivos 

O objetivo do estudo foi avaliar as condições higiênico-sanitárias no estabelecimento que comercializa 

pescados em um mercado público, no centro do Recife.  

 

Metodologia 

Foi feita uma análise quantitativa, na qual por meio da utilização de checklist, foram traçados itens para a 

avaliação do perfil higiênico sanitário e condições dos alimentos comercializados no estabelecimento do 

mercado público, através de observação.  

 

Resultados 

No estabelecimento foram analisados 25 aspectos no total, onde 76% estavam inadequados, 16% estavam 

corretos e 8% não respondeu. Dentre as condições inadequadas, algumas proporcionavam ao local um 

odor muito forte e desagradável, bem como atração de vetores.  

 

Conclusão 

Diante das diversas problemáticas encontradas, conclui-se que o sistema de comercialização de pescados 

no mercado municipal do Recife, encontra-se defasado e necessitando de ajustes para garantir a segurança 

dos consumidores. 
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Introdução 

A retocolite ulcerativa é uma doença inflamatória crônica que afeta o cólon, e sua incidência está 

aumentando em todo o mundo. Apresenta patogênese multifatorial, envolvendo predisposição genética, 

defeitos de barreira epitelial, respostas imunes desreguladas e fatores ambientais.  

 

Objetivos 

Caracterizar o perfil sociodemográfico, hábitos de vida e estado nutricional de pacientes com retocolite 

ulcerativa atendidos em hospital universitário do nordeste do Brasil. 

 

Metodologia 

Estudo longitudinal, realizado com 57 pacientes de ambos os sexos, diagnosticados com retocolite 

ulcerativa (em fase ativa e de remissão da doença) atendidos no Hospital Universitário da Universidade 

Federal do Piauí. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista, utilizando como instrumento um 

formulário semi estruturado contendo questões sobre: dados socioeconômicos, clínicos e nutricionais. A 

pesquisa foi aprovada pelo CEP/UFPI com Parecer Consubstanciado nº 985.361.  

 

Resultados 

Os pacientes tinham média de 45,40 anos de idade, com mínima de 20 e máxima de 73 anos, sendo a 

maior parte (54,39%) do gênero feminina e natural do estado do Piauí (80,70%). Quanto ao estado civil 

ou conjugal 59,65% eram casados,17,55% solteiros e 12,28% viviam em união estável. No tocante à 

escolaridade 42,12% tinham ensino médio e 42,1 ensino fundamental. Referente aos hábitos de vida, 

59,65% não fumavam e 36,84% eram ex-fumantes; a maioria não consumia bebidas alcoólicas (84,21%) 

e não praticava atividade física (54,39%). Quanto ao estado nutricional 38,59% estavam eutróficos, 

47,36% pré-obesos e 14,05% com obesidade grau I.  

 

Conclusão 

Os pacientes com retocolite ulcerativa atendidos em hospital universitário eram, em sua maioria, 

mulheres com baixa ou média escolaridade,casadas, não fumantes, sedentárias e com expressivo 

percentual de obesidade em graus variados. 
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Introdução 

Estudos comprovam as propriedades dos alimentos funcionais e demonstram a eficácia destes alimentos 

na promoção da saúde, condição essencial para sua aceitação pela população, uma vez que o seu consumo 

é influenciado pela percepção sobre os benefícios que eles proporcionam.  

 

Objetivos 

Avaliar os aspectos relacionados à percepção e consumo de alimentos funcionais por usuários de um 

Centro Universitário de Atenção à Saúde no município de Vitória da Conquista, Bahia.  

 

Metodologia 

Estudo transversal e quantitativo, realizado com 200 pacientes de um Centro Universitário de Atenção à 

Saúde no município de Vitória da Conquista, Bahia, em agosto de 2016. A seleção dos participantes foi 

aleatória, com distribuição proporcional nos turnos de atendimento. Foram inclusos indivíduos adultos, > 

18 anos, de ambos os gêneros. Foi utilizado questionário semiestruturado com perguntas sobre 

conhecimento e consumo de alimentos funcionais, além de dados sobre gênero, idade, renda familiar 

mensal e escolaridade. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da 

UFBA, nº 55487416.3.0000.5531.  

 

Resultados 

Dos 200 indivíduos entrevistados, 82% do sexo feminino. 78% não conheciam o termo “alimentos 

funcionais”, porém a maioria declarou consumi-los (76,5%). Houve relação positiva (p<0,05) entre a 

percepção sobre o termo ‘alimentos funcionais’ e o consumo, uma vez que 93,18% que conheciam os 

alimentos funcionais também os consumiam. Houve relação positiva entre o conhecimento do termo 

“alimentos funcionais” e a renda (p <0,05), sugerindo que quanto maior a renda, maior o conhecimento 

acerca dos alimentos funcionais. A maioria dos entrevistados confunde o termo “alimento funcional” com 

“alimentação saudável”.  

 

Conclusão 

É importante que a população reconheça as propriedades funcionais dos alimentos e seus benefícios à 

saúde, conhecimento esse que deve ser incentivado através de ações educativas. 
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Introdução 

A gestação é um momento propício para ações de promoção e educação em saúde, pois a mulher se 

mostra receptiva às mudanças que possam possibilitar benefícios ao bebê.  

 

Objetivos 

Desenvolver ação educativa sobre alimentação saudável na gestação em clínica pública da cidade de 

Picos - PI.  

 

Metodologia 

Estudo transversal, quali-quantitativo, realizado com 32 gestantes atendidas em clínica pública do 

município de Picos-PI, no período de setembro a outubro de 2017. Para a realização do diagnóstico foi 

realizada entrevista com formulário semiestruturado abordando questões socioeconômicas e 

demográficas, dados clínicos e obstétricos e principais dúvidas sobre alimentação e nutrição no período 

gestacional. A ação educativa foi executada por meio de uma miniexposição dialogada com auxílio de 

cartazes e folders explicativos. Para avaliação da ação educativa foi aplicado um questionário contendo 

perguntas sobre o conteúdo abordado. O projeto foi aprovado pelo CEP/UFPI/CSHNB com parecer 

consubstanciado numero 2.518.980.  

 

Resultados 

As gestantes tinham em média 28 anos, não trabalhavam formalmente e moravam com os pais. Foram 

realizadas ações educativas uma vez por semana, na espera da consulta pré-natal. Os temas abordados 

foram: Alimentos evitáveis no período gestacional; Alimentos que auxiliam no controle da hipertensão e 

diabetes gestacional; Alimentos importantes para o adequado crescimento e desenvolvimento do feto. As 

ações educativas tiveram boa aceitação, onde 58,3% das gestantes declararam que foram ótimos os temas 

escolhidos para a intervenção e 41,7% declararam que foram bons. Todas as participantes consideraram 

adequada a duração da ação e a metodologia utilizada na execução da ação.  

 

Conclusão 

A ação educativa realizada abordou temas de importância no período gestacional e foi bem acolhida pela 

maioria das gestantes. 
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Introdução 

O índice glicêmico (IG) dietético e a carga glicêmica (CG) tem como função medir o impacto dos 

alimentos, qualidade e quantidade de carboidratos, respectivamente, estando relacionados de forma direta 

com o surgimento e controle de doenças crônicas.  

 

Objetivos 

Avaliar se existe associação entre IG e CG dietéticos e achados mamográficos em mulheres atendidas em 

um serviço público de prevenção do câncer de mama.  

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo transversal, que analisou os recordatórios alimentares de 649 mulheres 

acompanhadas no referido serviço localizado em Fortaleza - Ceará. Os achados mamográficos foram 

categorizados de acordo com o BI-RADS (Cravo, 2013): Grupo 1 - BI-RADS 0, 3, 4, 5 ou 6 (achados 

alterados) e grupo 2 - BI-RADS 1, 2 (achados não alterados). O IG da dieta foi classificado considerando 

saudável um IG baixo (Brand-Miller et al., 2003). A CG foi classificada como saudável uma baixa CG 

(Burani; Longo, 2006). Os grupos foram comparados através do teste Qui Quadrado, com p < 0,05 como 

nível de significância.  

 

Resultados 

A idade das mulheres variou entre 40 e 85 anos. Houve 228 pessoas (35,19%) no grupo 1 e 420 

(64,81%%) no grupo 2. Com relação ao grupo 1, 9 (3,95%) mulheres tinham a dieta com IG adequado e 

170 (74,56%) tinham CG adequada. Com relação ao grupo 2, 24 (5,71%) mulheres tinham dieta com IG 

adequado e 336 (80%) apresentaram CG adequada. Não houve diferença estatística entre os dois grupos 

segundo o IG (p = 0,329) e segundo a CG (p = 0,110). 

  

Conclusão 

No grupo avaliado, o IG e a CG não foram correlacionados aos achados mamográficos. Sugere-se ampliar 

as análises sobre outros aspectos da qualidade do carboidrato ingerido. 
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Introdução 

O câncer de mama é o segundo mais prevalente no mundo, sendo sua maior incidência em mulheres. 

Vários são os fatores envolvidos, dentre eles estão os fatores reprodutivos, estado nutricional, 

predisposição genética e o consumo alimentar inadequado.  

 

Objetivos 

Avaliar o consumo de condimentos antioxidantes por mulheres com e sem câncer de mama em Fortaleza-

CE.  

 

Metodologia 

Estudo caso-controle com 32 pacientes atendidas em um serviço de saúde especializado em mastologia 

vinculado ao SUS, em maio de 2017. As mulheres estudadas foram divididas em dois grupos para a 

exposição dos resultados. O grupo 1 corresponde as mulheres com câncer de mama (16) e o grupo 2 as 

que não foram diagnosticadas com a patologia (16). Em relação aos condimentos, as mulheres 

responderam um Questionário de Frequência Alimentar (QFA), que avaliou a sua alimentação e 

frequência, enfatizando o consumo habitual de 10 condimentos antioxidantes (açafrão, alho, alecrim, 

cebola, canela, coentro, gengibre, louro, orégano e pimenta).  

 

Resultados 

Os condimentos mais consumidos pelos dois grupos foram: alho, cebola, coentro e pimento; sendo a 

cebola o de maior percentual, onde 93,75% (n=15) do grupo 1 consumiam e do grupo 2 100% (n=16). 

Entretanto, dos 10 condimentos avaliados, o grupo 2 teve o maior consumo em 6 deles (Alecrim, Alho, 

Cebola, Louro, Orégano e Pimenta), enquanto o grupo 1 só possuiu resultados melhores de consumo em 4 

condimentos (Açafrão, Canela, Coentro e Gengibre).  

 

Conclusão 

A inclusão de alimentos com compostos antioxidantes na dieta é de grande importância na redução do 

risco de doenças crônicas, dentre elas, o câncer. 
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Introdução 

A epidermólise bolhosa (EB) é definida como uma dermatose rara, de caráter hereditário. Para adequado 

manejo da doença é imprescindível a oferta permanente e variada de alimentos, uma vez que a nutrição 

adequada tem papel crucial num melhor prognóstico clínico.  

 

Objetivos 

Avaliar a presença de insegurança alimentar nas famílias com pacientes portadores de epidermólise 

bolhosa do Sul e Sudoeste baiano.  

 

Metodologia 

Estudo realizado com 20 famílias de pacientes portadores de EB atendidos em um centro de referência a 

portadores da doença. A avaliação da presença de insegurança alimentar foi realizada utilizando a Escala 

Brasileira de Insegurança Alimentar – EBIA / PNAD 2010, aplicada com o responsável ou com o próprio 

paciente (>18 anos). Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IMS/CAT/UFBA UFBA, nº 

CAAE: 77407317.6.0000.5556. 

 

Resultados 

A média de idade dos membros portadores de epidermólise bolhosa das famílias foi de 8,1 (± 5,7) anos, 

sendo 65% do sexo feminino. Do total de famílias avaliadas, 45% apresentaram insegurança alimentar 

leve, 15% moderada e 40% não possuíam insegurança alimentar.  

 

Conclusão 

Foi expressiva a presença de insegurança alimentar nas famílias com portadores de epidermólise bolhosa. 

Tal cenário reforça a necessidade de se adotar estratégias que visem garantir segurança alimentar e 

nutricional. 
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Introdução  

A gestação é uma fase marcada por transformações biopsicossociais, que demandam um adequado 

acompanhamento pré-natal, com vistas a garantir a manutenção da saúde materno fetal neste período.  

 

Objetivos 

Delinear o perfil sociodemográfico, clínico e estado nutricional de gestantes atendidas clínica pública da 

cidade de Picos - PI.  

 

Metodologia 

 Estudo transversal, quali-quantitativo, realizado com 32 gestantes atendidas em clínica pública do 

município de Picos-PI, no período de setembro a outubro de 2017º. A coleta de dados foi realizada por 

meio de entrevista com formulário semiestruturado abordando questões socioeconômicas e demográficas, 

dados clínicos e obstétricos. A entrevista aconteceu no momento de espera da consulta pré-natal.Os dados 

coletados foram organizados em planilhas do Microsoft Excel e expressos em forma de percentuais e 

média. O projeto foi aprovado pelo CEP/UFPI/CSHNB com parecer consubstanciado de numero 

2.518.980.  

 

Resultados 

As gestantes eram jovens, em média 28 anos.Quanto às variáveis: estado civil 68,75% encontravam-se em 

união estável; escolaridade 68,75% tinham ensino médio; renda mensal familiar a maior parte(68%)tinha 

de 01 a 02 salários; moradia 37,5% das gestantes moravam com os pais, 37,5% moravam em casa própria, 

sendo que 43,75% das gestantes moravam com mais 02 pessoas. A maioria das mulheres (93,75%) não 

trabalhavam. Com relação à paridade, 56,25% eram multíparas, destas, 25% tinham mais 01 filho, 25% 

02 filhos e 81,25% não planejou a gestação. Quanto ao estado nutricional, 68,75% encontravam-se em 

estado nutricional adequado e 31,25% com sobrepeso.  

 

Conclusão 

As gestantes estudadas eram jovens, a maioria vivia em união estável, não trabalhava, tinha ensino médio, 

baixa renda e não havia planejado a gravidez, multíparas e eutróficas. 
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Introdução 

Na gestação ocorrem modificações fisiológicas no organismo materno, ocasionando aumento nas 

necessidades nutricionais. O inadequado aporte energético da gestante pode levar a uma competição entre 

a mãe e o feto, limitando a disponibilidade de nutrientes necessários ao adequado crescimento fetal.  

 

Objetivos 

Caracterizar o consumo alimentar de gestantes atendidas em clínica pública da cidade de Picos - PI.  

 

Metodologia 

Estudo transversal, quali-quantitativo, realizado com 32 gestantes atendidas em clínica pública do 

município de Picos-PI, no período de setembro a outubro de 2017. A coleta de dados foi realizada por 

meio de um questionário de frequência de consumo alimentar, construído a partir de estudo piloto para 

identificar os alimentos mais frequentemente consumidos pelas gestantes. A entrevista aconteceu no 

momento de espera da consulta pré-natal. Os dados coletados foram organizados em planilhas do 

Microsoft Excel e expressos em forma de percentuais. O projeto foi aprovado pelo CEP/UFPI/CSHNB 

com parecer consubstanciado de numero 2.518.980.  

 

Resultados 

As gestantes eram jovens, com média de idade de 28 anos e a maior parte tinha ensino médio(68,75%). 

Quanto ao número de refeições diárias realizadas, 18,75% faziam cinco refeições, e 75% seis ou mais. 

Todas as gestantes consumiam arroz; 37,5% macarrão; 93,75% pão; e 68,75% feijão, diariamente. Mais 

de dois terços (68,75%) das grávidas consumiam carne bovina; 56,25% frango; 31,25% ovos; e 81,25% 

leite e derivados, diariamente. A maioria (87,5%) das mulheres fazia consumo de margarina todos os dias 

e 93,75% nunca consumia azeite de oliva. Um quarto delas comiam legumes; 43,75% verduras; e 62,5% 

frutas, todos os dias.  

 

Conclusão 

A quantidade de refeições realizadas pelas gestantes mostrou-se adequada, com fontes variadas de macro 

e micronutrientes. Entretanto, apenas metade delas referiram consumo diário de frutas, legumes e 

verduras. 
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Introdução 

As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) são espécies com grande importância ecológica, 

econômica, nutricional e cultural. Sendo consideradas sustentáveis e saudáveis para a alimentação 

humana. Apesar disso, muitas ainda são desconhecidas e desvalorizadas pela população.  

 

Objetivos 

Difundir o conhecimento sobre PANC em grupo estruturado.  

 

Metodologia 

O Aprender é Viver (AP) é um grupo estruturado vinculado a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) desde 2006. Ocorrem seis encontros semestrais, apresentando diferentes temáticas. No 

semestre 2018.1 foram apresentadas quatro PANC (Chanana, Physalis, Matruz e Bredo). Nos quatro 

primeiros encontros foram abordados, uma PANC por vez, sendo revisadas nos outros demais. Cada 

encontro é planejado a partir do tema, elaborando atividades lúdicas de aprendizado e fixação, além da 

degustação de receitas também baseadas na PANC do dia, seguindo os preceitos e diretrizes 

recomendadas no Marco Teórico em Educação Popular em Saúde.  

 

Resultados 

Os participantes reconheceram as espécies por seus fins medicinais ou de ornamentação. As preparações 

culinárias auxiliaram ampliar o olhar crítico sobre as PANC, que em sua maioria, era reduzido apenas aos 

chás. Além de todo conhecimento abordado, notou-se que o conhecimento a respeito do tema necessita de 

maior divulgação, visto que, além de agregar nutrientes à dieta, promovendo a valorização da 

biodiversidade local.  

 

Conclusão 

As PANC são uma alternativa viável para a elaboração de receitas diversas, possuindo importância 

nutricional, econômica e cultural, no entanto, seu conhecimento ainda não está completamente difundido. 
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Introdução 

A educação nutricional de mulheres na saúde pública difunde conhecimentos para melhorar a qualidade 

de vida dessa população e se mostra bastante relevante, por exemplo, quando abordada a importância do 

aleitamento materno, o qual pode gerar uma série de benefícios.  

 

Objetivos 

Esclarecer dúvidas e desmitificar questões relacionadas à alimentação nos períodos de gestação, 

aleitamento materno e primeira infância.  

 

Metodologia 

Estudo descritivo, na modalidade relato de experiência, de uma ação de promoção à saúde de gestantes 

e/ou nutrizes utilizando-se como base os “10 Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno”. A 

atividade foi realizada pelos alunos e professores de Nutrição do Projeto PROMAME da Escola Superior 

da Amazônia (ESAMAZ) na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Telégrafo, na cidade de Belém-

PA, em 11/05/2018. Os materiais utilizados foram plaquetas que continham as palavras “mito” e 

“verdade” e cartazes listando os “10 Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno”.  

 

Resultados 

A atividade teve sete mulheres como público-alvo e iniciou-se com a explicação dos passos para um 

aleitamento materno correto. Posteriormente, foi realizada uma dinâmica com perguntas direcionadas a 

elas, concomitantemente a uma demonstração da forma correta de amamentar. Por fim, foram 

franqueadas as perguntas do público aos professores e alunos, momento muito elucidativo no tocante ao 

desmame precoce, à introdução alimentar e à pega correta do bebê na amamentação, entre outros 

aspectos.  

 

Conclusão 

A ação esclareceu dúvidas sobre a alimentação na gestação, o aleitamento materno e a primeira infância e 

proporcionou o contato entre essa população assistida pelo SUS e o profissional nutricionista. 
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Introdução  

Escolares representam um período único e crítico do desenvolvimento humano. Caracterizado por 

alterações biopsicossociais importantes para a saúde atual e futura. Com padrões alimentares 

caracterizados com consumo elevado de alimentos ultraprocessados e insuficiente em hortaliças, frutas e 

grãos integrais.  

 

Objetivos  

Verificar a situação dos escolares com base nas medidas antropométricas como a circunferência do 

pescoço e da cintura. 

 

Metodologia 

Estudo transversal, onde coletou-se dados de escolares do ensino médio em escolas da rede pública, com 

idade média de 16 anos. Aferiu-se a circunferência do pescoço segundo o descrito por Pereira et al., 

(2014) e da cintura preconizado por Lean et al. (1995). O estudo foi um recorte do projeto de intitulado 

Saúde na Escola: Diagnostico Situacional no Ensino Médio tendo sido autorizado pelo comitê de Ética e 

Pesquisa com Seres Humanos da UFPI, sob o Parecer 1.495.975.  

 

Resultados 

Avaliaram-se 676 escolares, dos quais 88,0% (595) estavam com circunferência do pescoço normal e 

12,0% (81) estava elevado. Para circunferência da cintura obteve-se 89,9% (608) normais, 6,5% (44) com 

risco aumentado e apenas 3,6% (24) apresentou risco muito aumentado. Entre as instituições de ensino a 

circunferência do pescoço elevada com maior porcentagem foi obtida na escola privada 16,4% enquanto 

na escola pública o a porcentagem ficou em 9,6%. Entretanto, a circunferência da cintura normal 

predominou, tanto na escola pública 90,5% como na privada 89,9%.  

 

Conclusão 

Observou-se que a maioria dos escolares apresentam medidas antropométricas dentro da faixa de 

normalidade. 

 

 

 

 

 

mailto:*robertamoc.rm@gmail.com


 

210 
O conteúdo descrito foi reproduzido conforme foi inserido no sistema pelos autores. Repetições e eventuais erros 
são de responsabilidade dos mesmos.  

Código: SP15 

Título: Avaliação antropométrica e do consumo alimentar de adolescentes em uma escola pública de 

Campo Grande (MS)  

Autores: VENDRAME, D.R.*; SOUZA, A.T.V.; FREITAS, K.C.  

Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).  

*dani_vendrame@hotmail.com 

 

Introdução 

A adolescência é uma fase de vulnerabilidade nutricional, apresentando maior necessidade energética, 

alteração do estilo de vida e padrão de dieta, com grande influência do ambiente.  

 

Objetivos 

Analisar o perfil nutricional e consumo alimentar de adolescentes matriculados em uma escola pública 

municipal de Campo Grande (MS).  

 

Metodologia 

Estudo do tipo transversal, descritivo com abordagem quantitativa e qualitativa, com adolescentes de 12 a 

20 anos de idade. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMS (CAEE nº 

75899417.0.0000.0021). Para a avaliação nutricional foram aferidos peso e estatura, com análise do 

Índice de Massa Corporal. Na avaliação dietética foi utilizado o Recordatório Alimentar de 24 horas, 

sendo os alimentos e preparações consumidas, transformadas em porções e relacionadas aos grupos de 

alimentos do Guia Alimentar, e suas adequações foram analisadas conforme as recomendações de 

Phillippi (2015).  

 

Resultados 

Participaram do estudo 86 adolescentes (52% sexo feminino e 48% sexo masculino). Da amostra 23,25% 

apresentaram sobrepeso e 10,46% obesidade. Analisando o consumo das porções dos grupos alimentares 

observou-se ingestão insuficiente dos grupos: Arroz, pães, massa, batata e mandioca; Feijões; Frutas; 

Legumes e verduras; Leite, queijo e iogurtes; Carnes e ovos, e consumo excessivo de Óleos e gorduras e 

Açúcares e doces. O consumo de alimentos ultraprocessados estava presente em mais de 80% da amostra.  

 

Conclusão 

Observou-se erro alimentar, sendo verificada a necessidade de Educação Alimentar e Nutricional na 

escola, pois se sabe que para um bom funcionamento do organismo é preciso ter uma dieta variada. 
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Introdução 

A obesidade é uma doença crônica não transmissível cuja prevalência aumentou exponencialmente nos 

últimos anos. Além de estar associada a presença de múltiplas comorbidades, atualmente também tem 

sido apontada como papel principal nos desfechos cardiovasculares, câncer, incapacidade funcional e 

mortalidade.  

 

Objetivos 

Avaliar a prevalência de doenças crônicas em pacientes com sobrepeso ou obesidade, atendidos em um 

hospital universitário de Aracaju/SE.  

 

Metodologia 

Foi realizado em estudo transversal com 632 mulheres atendidos do ambulatório de nutrição do Hospital 

Universitário de Sergipe. Foram avaliados dados pessoais, antropométricos e bioquímicos dos pacientes 

com excesso de peso. Os dados foram cedidos pelo Ambulatório de Nutrição e o projeto foi aceito pelo 

comitê de ética (CAAE: 32346214.8.00005546). A análise estatística foi realizada por análises descritivas 

(média, desvio-padrão e frequência) pelo software SPSS versão 19.0.  

 

Resultados 

A população em estudo apresentou idade média entre 18 e 80 anos (47,41 ± 13,22), com Índice de Massa 

Corporal (IMC) de obesidade grau II (36,92 ± 8,56kg/m²) e circunferência de cintura aumentada (108,01 

± 16,07cm). Apenas 13,8% das mulheres avaliadas (n=92) não apresentaram comorbidades ou patologias. 

A prevalência de esteatose hepática e dislipidemia foi 5,5% (n=37) e a de hipertensão ou diabetes de 

9,7% (n=65). Cerca de 5,4% das mulheres avaliadas apresentaram hipertensão, diabetes e dislipidemia 

associadas. Além disso, 59,9% (n=401) apresentaram alguma patologia, tais como cardiopatias, doenças 

tireoidianas, asma, doenças renais, colelitíase, osteoporose, refluxo gastresofágico, câncer e gastrite.  

 

Conclusão 

O excesso de peso é um dos principais gatilhos para alterações endócrinas, cardiorrespiratórias, 

gastrointestinais, alterações no metabolismo lipídico e glicídico e câncer, aumentando assim o risco de 

mortalidade nesta população. 
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Introdução 

O excesso de peso é causado por um desbalanço entre o consumo e o gasto de calorias, motivado também 

por um ambiente “obesogênico”, onde observa-se um padrão alimentar com alto consumo de alimentos 

ultraprocessados, pobres em diversos nutrientes essenciais.  

 

Objetivos 

Esse trabalho teve como objetivo avaliar a adequação do consumo alimentar de macronutrientes, 

micronutrientes e fibras por adultos com excesso de peso atendidos pela Atenção Básica.  

 

Metodologia 

Trata de um estudo transversal, realizado na Estratégia de Saúde da Família do município de Santo 

Antônio de Goiás. Participaram indivíduos de 20-59 anos, sedentários, com Índice de Massa 

Corporal(IMC) ≥ 25kg/m2. Foram excluídos gestantes e indivíduos com necessidades especiais. O 

consumo alimentar foi mensurado por recordatórios de 24h. As informações foram inseridas no software 

Dietpro Clínico, versão 5.8. A média da ingestão alimentar e o cálculo da estimativa da necessidade 

energética (ENE) seguiram as recomendações do Institute of Medicine. A análise estatística foi realizada 

pelo teste t-Student para variáveis paramétricas e o teste de Wilcoxon para variáveis não paramétricas.  

 

Resultados 

Dentre os 13 pacientes recrutados para esse estudo, 12 eram do sexo feminino, a idade média foi de 

44,38±9,84 anos. Todos apresentavam excesso de peso, com IMC médio de 28,4 kg/m2. Observou-se que 

o consumo de fibra (16,4±5,9 g), ferro (7,7±3,2 mg), cálcio (404,6±267,7 mg) e vitamina A [80,0 (47,5-

134,4) µg] estavam abaixo do recomendado (p<0,001). Por outro lado, a ingestão de energia, 

carboidratos, proteínas, lipídeos e vitamina C foram adequados à recomendação.  

 

Conclusão 

Os pacientes apresentaram consumo inadequado de fibras, vitaminas e minerais, o que pode ocasionar 

carências de nutrientes essenciais para a manutenção da saúde e desenvolvimento de doenças crônicas. 
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Introdução 

A população da Ilha de Cotijuba no Pará segue os princípios culturais da região norte, ingerem 

constantemente alimentos advindos da fauna e flora paraense como os peixes de água doce, camarões, 

açaí e farinha de mandioca.  

 

Objetivos  

Realizar avaliação do estado nutricional e orientar de forma individualizada, estratégias adequadas de 

hábitos alimentares, melhores métodos de consumo e informar sobre a importância de alimentos in natura 

e funcionais para manutenção da saúde.  

 

Metodologia 

Este estudo constitui-se de um relato de experiência de prestação de cuidados a saúde voltado a 

ribeirinhos a partir do atendimento nutricional a comunidade da Ilha de Cotijuba/PA na modalidade de 

ensino e serviço, realizado em 2 dias, no navio auxiliar da Marinha do Brasil, o atendimento foi realizado 

conforme a ordem de chegada dos pacientes, através de barcos auxiliares. Além das orientações 

repassadas após a avaliação nutricional, era entregue cartilhas com conteúdo técnico-cientifico sobre a 

importância do consumo de alimentos in natura, alimentos funcionais e prática de exercício físico.  

 

Resultados 

A ação contou com a participação de 131 ribeirinhos, sendo coleta de dados do peso e altura para a 

realização do cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC), dos quais 47 apresentam Sobrepeso, 22 

Obesidade, 48 Peso normal e 3 Baixo peso. Em relação ao hábito de vida, 4 são fumantes, 35 praticam 

atividade física. No que diz respeito à patologias, 19 são hipertensos, 5 são diabéticos, 21 relataram 

alergia a algum alimento e grande parte não tem conhecimento sobre a importância do consumo de 

alimentos funcionais e in natura.  

 

Conclusão 

Foi possível observar que a maioria dos pacientes atendidos encontra-se acima do peso, isto ocorre devido 

a fatores genéticos, hábitos de vida inadequados, pouco conhecimento sobre alimentação e condições 

socioeconômicas. 
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Introdução 

Crianças com síndrome de Down apresentam reduzida velocidade do crescimento e predisposição para o 

excesso de peso. Para classificação do estado nutricional, existem curvas específicas desenvolvidas no 

exterior, sendo que em 2017, Bertapelli et al. publicaram curvas usando dados nacionais.  

 

Objetivos 

Comparar a classificação do estado nutricional de crianças e adolescentes com síndrome de Down 

segundo cinco curvas de crescimento: Organização Mundial de Saúde (OMS/2006), Center for Disease 

Control and Prevention (CDC/2000), Cronk (1988), Zemel (2015) e Bertapelli (2017).  

 

Metodologia 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 75899317.3.0000.0021), sendo 

realizado em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. As variáveis foram: peso, comprimento/estatura, 

idade, sexo e calculado o Índice de Massa Corporal (IMC). Essas foram classificadas quanto aos critérios 

P/I e IMC/I, comparando-se os pontos de corte adotados segundo 5 curvas de crescimento: OMS, CDC, 

Cronk, Zemel e Bertapelli. A concordância entre as curvas foram calculadas pelo índice Kappa, 

considerando o valor de Kappa < 0,40 como concordância pobre, entre 0,40 e 0,75 satisfatória e valores 

superiores a 0,75 excelente concordância entre os instrumentos.  

 

Resultados  

A média de idade dos 59 participantes foi de 8,5±5,9 anos, totalizando 59,3% crianças e 40,7% 

adolescentes. Em relação ao índice P/I houve uma pobre concordância entre a curva OMS e as demais, 

assim como entre CDC e Bertapelli. A curva CDC apresentou uma satisfatória concordância com as 

curvas Cronk e Zemel, assim como a curva proposta por Bertapelli e as curvas Cronk e Zemel, bem como 

entre a curva Cronk e Zemel. Para o IMC, as curvas CDC e OMS e as curvas CDC e Bertapelli 

apresentaram satisfatória concordância, contudo, houve pobre concordância entre OMS e Bertapelli.  

 

Conclusão 

Os dados indicam a importância de utilizar curvas específicas para síndrome de Down. A comparação da 

curva de Bertapelli e curvas específicas apresentam concordância satisfatória, trazendo ainda o índice 

IMC/I. 
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Introdução  

No Brasil a população idosa cresce 4% por ano, podendo chegar a 41,5 milhões em 2030, associando-se 

ao surgimento de doenças crônicas não transmissíveis. Os indicadores antropométricos são eficazes para 

avaliar o risco cardiovascular em idoso e fatores como tabagismo, álcool, obesidade e sedentarismo são 

relevantes para obesidade abdominal.  

 

Objetivos 

Identificar os fatores associados a obesidade abdominal de idosos em um grupo de memória da Sociedade 

Brasileira de Alzheimer São Luís – MA.  

 

Metodologia  

Estudo transversal e analítico, realizado com idosos em setembro de 2017. Foi aplicado um questionário 

contendo variáveis socioeconômicas, demográficas e estilo de vida. Foi realizado aferição da 

circunferência da cintura, peso e altura para cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). A variável 

dependente foi a obesidade abdominal, definida pela circunferência da cintura. Os dados foram analisados 

no programa Stata® versão 13.0 e para comparação entre proporções foi aplicado o teste do Qui-

quadrado. O trabalho foi aprovado pelo CEP do CEUMA (2.273.897).  

 

Resultados  

Foram entrevistados 80 idosos no qual 92,5% eram do sexo feminino e 52,7% com idade de 60 a 69 anos. 

Quanto a escolaridade, destacou-se o ensino médio completo (62,5%) e a situação conjugal, 49,37% eram 

casados. Em relação a renda familiar, 43,8% recebiam ≥ 3 salários mínimos. De acordo com o estilo de 

vida, 97,5% não eram fumantes, 80% não consumiam bebida alcoólica e 88,8% praticavam atividade 

física. Segundo as características antropométricas, 48,75% estavam eutróficos e 77,5% com risco de 

doença cardiovascular. Houve associação significativa entre a circunferência da cintura e consumo de 

álcool (p=0,011) e atividade física (p=0,05).  

 

Conclusão 

A maioria dos idosos tinha acúmulo de gordura visceral, sendo um fator de risco para doença 

cardiovascular. Portanto, é indispensável um comportamento alimentar saudável para que possa favorecer 
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um estado nutricional adequado contribuindo para a prevenção do aparecimento de doenças crônicas não 

transmissíveis. 
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Introdução 

A dieta desempenha papel central na regulação da inflamação crônica. A fim de tornar mais operacional a 

avaliação da dieta quanto seu potencial inflamatório ou anti-inflamatório, o Índice Inflamatório da Dieta 

(IID) foi desenvolvido em 2009 e reformulado em 2013.  

 

Objetivos 

Avaliar o IID de mulheres atendidas em um serviço público de prevenção do câncer de mama.   

 

Metodologia 

Estudo transversal com pacientes atendidas em uma Unidade que realiza mamografias em pacientes do 

SUS, de Junho/16 a Fevereiro/17. A ingestão alimentar foi investigada através de recordatórios 

alimentares de 24 horas (RA24h). Os dados do RA24h foram inicialmente digitados na Plataforma Brasil 

Nutri e, posteriormente, lançados no Statistical Analysis System (SAS). A ingestão alimentar habitual foi 

estimada pelo Multiple Source Method (MSM). Foi avaliado o consumo de 45 componentes alimentares 

para o cálculo do IID (Shivappa et al., 2013), envolvendo nutrientes, alimentos e fitoquímicos. A pesquisa 

foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CAAE 18054613.0.0000.5534).  

 

Resultados 

Participaram do estudo 532 pessoas. 410 mulheres (77,07%) tinham a dieta pró-inflamatória, com média 

de IID de 2,54. As demais, 122 (22,93%), tinham uma dieta anti-inflamatória, com média de IID de 0,02.  

 

Conclusão 

Este estudo ressalta a importância da avaliação deste índice, considerando que a maioria do grupo 

avaliado apresenta uma dieta de risco à saúde. 
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Introdução 

A mudança no hábito alimentar ocasionou a substituição do consumo de alimentos in 

natura/minimamente processados pelos alimentos ultra processados. Essa substituição é prejudicial à 

saúde devido ao excesso de sal, gordura e açúcar, contribuindo com o aparecimento de doenças crônicas 

não transmissíveis.  

 

Objetivos 

Avaliar o consumo de alimentos ultra processados de idosos e cuidadores atendidos no Centro de Atenção 

à Saúde do Idoso e Cuidadores (CASIC), em Niterói.  

 

Metodologia 

Foram avaliados dados gerais e comorbidades. Foi utilizado o Recordatório de 24h para avaliar a ingestão 

alimentar. A antropometria consistiu em aferição de peso (kg), estatura (m) e cálculo do Índice de Massa 

Corporal (kg/m2) e foram classificados de acordo com a faixa etária: adultos (OMS, 2000) e idosos 

(OPAS, 2002). A NOVA classificação de alimentos proposta por Monteiro et al. (2016) foi utilizada, 

considerando os grupos: in natura ou minimamente processados, ingredientes culinários, processados e 

ultra processados. O consumo destes grupos foi expresso em percentual do valor energético total (VET) 

da dieta. Foi feito o teste t Student (p<0,05).  

 

Resultados 

Foram avaliados 52 idosos e cuidadores. A hipertensão arterial teve alta frequência nos idosos (88,2%) e 

cuidadores (77,8%). O diabetes mellitus foi mais frequente nos cuidadores (44,0%) comparado aos idosos 

(29,4%). Observou-se alta frequência de excesso de peso nos cuidadores (83,3%) e idosos (50,0%). O 

consumo de alimentos in natura/minimamente processados em idosos e cuidadores foi 58,1±20,6% e 

61,8±20,4% do VET, respectivamente; ingredientes culinários representaram 7,2±7,1% e 7,3±5,0 do 

VET; os alimentos processados 20,7±16,0% e 16,0±10,8% do VET; e os alimentos ultraprocessados 

23,8±18,9% e 21,2±20,0% do VET. O consumo de alimentos processados e ultraprocessados atingiu 

cerca de 40% do VET.  

 

Conclusão 

O alto consumo de alimentos processados e ultra processados pode se associar à alta frequência de 

hipertensão arterial, diabetes mellitus e excesso de peso nos idosos e cuidadores. 
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Introdução 

Os Cuidadores de idosos são pessoas que se dedicam a realizar o ato do cuidado em toda a sua extensão 

ao idoso, entretanto, a sua saúde precisa ser avaliada em diversos aspectos entre eles, o nutricional.  

 

Objetivos 

Relacionar o perfil antropométrico e de qualidade de vida das cuidadoras assistidas no Centro de Atenção 

à Saúde do Idoso e seus Cuidadores (CASIC) da UFF em Niterói/RJ.  

 

Metodologia 

Estudo transversal realizado entre fevereiro e junho de 2018, com o número de aprovação 2.386.997 no 

Comitê de Ética do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF). As medidas antropométricas 

foram aferidas e realizado cálculo do índice de massa corporal (IMC). Foi realizada bioimpedância 

tetrapolar (Biodynamics 450) para aferição do percentual de massa magra e massa gorda. Aplicou-se a 

escala de qualidade de vida SF-36 (capacidade funcional (CF), aspectos físicos, dor, estado geral da 

saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental) em 31 cuidadoras. Foi realizado 

a correlação de Spearman, com significância de 5%, utilizando o SPSS 22.0.  

 

Resultados 

O IMC apresentou 28,98±5,52 kg/m², 67,75% caracterizado sobrepeso/obesidade, a circunferência 

abdominal (CAb) foi 96,48±10,54 cm, e 93,55% apresentaram risco elevado/muito elevado. O percentual 

de massa magra foi 68,34±6,32% e o percentual de massa gorda 32,30±6,52%. Observou-se correlação 

inversa entre a CAb e a CF (r:-0,643; p <0,001). O IMC associou-se estatisticamente com menor CF (r:-

0,544; p=0,002) e com estado geral da saúde (r:-0,335; p=0,066). O percentual de massa gorda foi 

inversamente proporcional a CF (r:-,415; p=0,020) e ao estado geral da saúde (r:-,455; p=0,010). O 

percentual de massa magra apresentou resultado oposto aos citados anteriormente (r:0,516; p=0,003 e 

r:0,359; p=0,047.  

 

Conclusão 

A adiposidade corporal foi associada com menor qualidade de vida (QV), demonstrando a necessidade do 

acompanhamento nutricional objetivando melhorar o estado nutricional e a QV. 
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Introdução 

O aumento do vegetarianismo no país poderia significar uma maior consciência alimentar pela população. 

Entretanto vem associado ao surgimento e consumo de produtos industrializados para os vegetarianos, 

podendo resultar em uma dieta pouco nutritiva assim como a onívora.  

 

Objetivos 

Analisar e comparar a composição nutricional de alimentos embutidos vegetarianos e seus equivalentes 

tradicionais, trazendo novas informações sobre o tema e incentivando possíveis novas pesquisas na área.  

 

Metodologia 

Foram analisados os rótulos de 16 produtos cárneos e 6 vegetarianos sendo eles salsichas, linguiças, 

mortadelas e presuntos. As quantidades de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, colesterol e 

proteínas foram avaliadas segundo a definição de alimento saudável da American Heart Association 

(2014) , para avaliação do conteúdo de proteínas foi realizado calculo com base na recomendação da 

RDC 360 (2003) que é de 75 gramas de proteína/dia. A densidade calórica dos alimentos foi calculada e 

classificada segundo a tabela apresentada na CDC 2005.  

 

Resultados 

A densidade calórica demonstrou-se aproximada entre os produtos ainda que menor nos produtos 

vegetarianos. Em relação ao sódio todos os produtos vegetarianos estão dentro do valor aceitável, 

enquanto a maioria dos tradicionais alcança ou ultrapassa o valor. O presunto vegetariano é o único 

produto que apresenta quantidade de gorduras totais maior que a dos produtos tradicionais, ainda assim, 

esta se encontra dentro dos valores recomendados para o alimento saudável. Os produtos cárneos tendem 

a apresentar maiores quantidades de proteína, exceto pela salsicha tradicional que não atinge o valor 

exigido.  

 

Conclusão 

A composição nutricional dos produtos vegetarianos é melhor que a dos tradicionais em relação aos 

parâmetros estudados, entretanto seu consumo deve ser reduzido, pois se trata de produtos 

ultraprocessados. 
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Introdução 

Os produtos ultraprocessados (UPP) são formulações industriais prontas para consumo, no qual incluem 

em sua composição antioxidantes, estabilizantes e conservantes. Apesar do Guia Alimentar Brasileiro 

desencorajar o consumo destes produtos, observa- se o contrário no cotidiano dos indivíduos atualmente.  

 

Objetivos 

Avaliar o consumo de produtos ultraprocessados e sua associação com o perfil lipídico de crianças pré-

púberes.  

 

Metodologia 

Estudo transversal realizado com 378 crianças de 8-9 anos matriculadas nas escolas urbanas de Viçosa-

MG, provenientes da Pesquisa de Avaliação da Saúde do Escolar (PASE). Avaliou-se o consumo 

alimentar pela média de três recordatórios 24 horas. Coletou-se amostra de sangue, a fim de se avaliar o 

perfil lipídico. Para associar o consumo de UPP com o perfil lipídico foi utilizada a regressão linear. 

Utilizou-se sexo, ingestão energética total e Índice de Massa Corporal (IMC) para ajuste do modelo. Este 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Viçosa, (n ° 663.171/2014).  

 

Resultados 

O consumo médio calórico diário foi de 1401 kcal, sendo 40,8% (571,6 kcal) atribuído ao consumo de 

UPP. Cerca de 51,3% das crianças apresentaram hipercolesterolemia, 17,8% hipertrigliceridemia e 27,7% 

valores aumentados de LDL-c. A cada aumento de uma caloria no consumo de UPP, houve aumento de 

0,01 mg/dL do colesterol total (p=0,011), 0,02 mg/dL de triglicerídeos (p=0,045) e 0,02 de LDL-c 

(p<0,001).  

 

Conclusão 

O maior consumo de UPP esteve associado ao pior perfil lipídico das crianças. São necessárias ações de 

educação alimentar e nutricional para formação de hábitos alimentares saudáveis entre as crianças. 
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Introdução 

Com o advento do “Guia alimentar da População Brasileira”, os alimentos foram categorizados conforme 

grau de processamento, do in natura ao ultra-processado. O elevado consumo de ultra-processados na 

dieta dos brasileiros, pode aumentar o risco de doenças crônicas não transmissíveis.  

 

Objetivos 

Avaliar o consumo dos alimentos, conforme nível de processamento e presença de diabetes mellitus (DM) 

e hipertensão arterial (HA) em pacientes no ambulatório de nutrição do Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Juiz de Fora.  

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo observacional transversal. Dados referentes a anamnese alimentar 

(recordatório/24h) e presença de DM e HA foram coletados a partir do prontuário vinculado ao sistema 

do HU no período de janeiro-maio/2018.  

 

Resultados 

Foram avaliados 102 indivíduos (27 homens e 75 mulheres) com média de idade de 53,6±13,9 anos. A 

média de consumo diário de alimentos minimamente processados foi de 7,3±2,4 porções; alimentos in 

natura 2,2±2,46 porções; alimentos processados 3,9±2,1 e alimentos ultra processados 3,0±2,2. Não 

houve diferença no consumo de alimentos processados, in natura, processados ou ultra processados, 

considerando sexo e doença. Houve correlação inversa (p<0,034) entre idade e consumo de alimentos 

processados. A presença de HA e DM foi observada em 47,1% e 44,1% da amostra, sendo que o sexo 

feminino apresentou maior incidência, com 74,1% e 48,1%, respectivamente.  

 

Conclusão 

Quanto maior a idade dos pacientes, menor o consumo de alimentos processados para ambos os sexos. 

Ações de educação nutricional são necessárias para redução do consumo desses alimentos precocemente. 
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Introdução 

Para uma alimentação saudável, é imprescindível uma ingestão adequada de alimentos de cada grupo 

alimentar.  

 

Objetivos 

Identificar a frequência de ingestão por grupo alimentar, confrontando com as recomendações da 

Pirâmide Alimentar, em universitários do Curso de Nutrição em Fortaleza/Ceará.  

 

Metodologia 

Foram avaliados todos os universitários do Curso de Nutrição de um centro universitário particular 

durante o segundo semestre de 2017. Foram coletados dados sociodemográficos e de ingestão alimentar 

(recordatório 24h, em 2 dias distintos e não consecutivos), com análise por grupos alimentares 

confrontando com a recomendação da Pirâmide Alimentar. Utilizaram-se os softwares Excel e SPSS, 

considerando p<0,05 como nível de significância. Pesquisa aprovada no Comitê de Ética do Centro 

Universitário Christus (66528617.3.0000.5049).  

 

Resultados 

Dos 43 universitários, 95% mulheres e 97,6% solteiros com média de 20,3±4,83 anos. Dos recordatórios 

avaliados, encontraram-se médias de 3,9±0,64 porções de cereais/dia, sem diferença entre os sexos 

(p=0939) e inferior à recomendação. As médias de hortaliças(H) e frutas(F) foram de 2,3±1,64 e 1,4±1,00 

porções/dia, respectivamente, maior em mulheres (H=2,5±1,77/F=1,5±1,09). Nos feijões, os homens 

consumiam mais (1,1±0,69 porções/dia) (p=0,035), semelhante à recomendação. Houve ingestão elevada 

de carnes/ovos (2,7±0,50 porções/dia) em ambos os sexos. Os laticínios também foram consumidos em 

quantidade inferior à recomendação (1,7±1,20 porção/dia), sendo 1,0±0,58 entre homens e 1,7±1,27 entre 

mulheres (p=0,203). A ingestão açúcares/doces foram maiores entre as mulheres (p=0,015).  

 

Conclusão 

A ingestão encontrada era insuficiente, principalmente nas mulheres, maior parte da população estudada, 

nos grupos de cereais, frutas, laticínios, e elevada de carnes/ovos e açúcares/doces. 
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Introdução 

Os alimentos foram classificados em: in natura/minimamente processados(submetidos a pequenos 

processos), processados( fabricados pela indústria com a utilização de aditivos) e os ultraprocessados 

(submetidos a uma série de processamentos, deixando-o atraente, palatável, aumentando a validade e 

prejudicando a saúde.  

 

Objetivos 

Avaliar a ingestão diária de alimentos in natura/minimamente processados, processados e 

ultraprocessados em universitários do curso de Nutrição em Fortaleza/CE.  

 

Metodologia 

A amostra foi composta por todos universitários do curso de Nutrição em 2017, tendo sido realizada 

coleta de dados durante o segundo semestre do referido ano. Foram coletados dados sociodemográficos e 

de ingestão alimentar, por meio de recordatórios 24 horas, em 2 dias distintos e nāo consecutivos, com 

classificação de acordo com o proposto pelo Guia Alimentar da Populaçāo Brasileira (2a ediçāo). Foi 

realizada dupla digitaçāo, para análise estatística, utilizando os softwares Excel (Office 2016) e SPSS 

(v.20.0), considerando o nível de significância de p< 0,05. Pesquisa aprovada no comitê de Ética do 

Centro Universitário Christus (Unichristus) (CAAE 665286173.0000.5049).  

 

Resultados 

Os alimentos que mais se destacaram na rotina alimentar desses estudantes, foram os processados 

consumidos por todos os avaliados, tendo como exemplos: arroz com 71% de consumo; feijão 60%; 

queijo 57% e frango 42%. O grupo in natura e minimamente processados também foi consumido pela 

totalidade da população estudada. Os alimentos mais consumidos foram: ovo com 65% de consumo; café 

57% e banana 50%. Os ultraprocessados foram os alimentos menos consumidos, como exemplo disso o 

biscoito se destacou com 24% de consumo.  

 

Conclusão 
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Todos os estudantes consumiram alimentos in natura/ minimamente processados e processados, com a 

ingestão reduzida de ultraprocessados, melhorando a alimentação. É um caminho para melhorar escolhas 

alimentares, obedecendo as recomendações do Guia Alimentar. 
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Introdução 

Transformações no padrão alimentar geraram mudanças no perfil de morbimortalidade, aumentando a 

prevalência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis ligadas diretamente ao estilo de 

vida/alimentação/nutrição. O nutricionista na Atenção Básica (AB) objetiva melhorar práticas saudáveis, 

reduzindo comorbidades presentes.  

 

Objetivos 

O nutricionista na AB objetiva melhorar hábitos saudáveis, prevenir doenças, auxiliar na recuperação, 

dentre outros. Verificar o quantitativo desses profissionais nutricionistas atuantes na rede de AB no Pará 

no período entre 2007 e 2015.  

 

Metodologia 

Estudo descritivo e observacional transversal, com levantamentos secundários obtidos por informações 

das Secretarias Municipais/Estaduais de Saúde por meio do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES/SUS) e consolidadas em Banco de Dados Nacional pelo Sistema de Informação e 

Informática – DATASUS, sendo analisados em dezembro de cada ano.  

 

Resultados 

Observou-se um aumento de Nutricionista no Centro de Apoio a Saúde da Família (CASF) e Núcleo de 

Apoio a Saúde da Família (NASF), Posto de Saúde, com valores de 3700% e 500%, respectivamente. O 

Centro de Saúde/Unidade de Saúde concentrou maior número absoluto. A presença do nutricionista no 

NASF passou a ser registrada em 2008, ano da criação, apresentando rápido crescimento com os anos. A 

distribuição espacial de nutricionistas no Estado por Região de Saúde de 2007 a 2015, apontou evolução 

no quantitativo de nutricionistas atuando na AB, passando de 82 para 167 no Pará.  

 

Conclusão 

Conclui-se um aumento de nutricionistas em CASF/NASF/Posto de Saúde. Na região Metropolitana, 

onde está a capital, houve menor incremento entre as regiões, no valor de 35,55%. 
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Introdução 

Os vários problemas nutricionais apresentados na infância variam entre regiões, populações rurais e 

urbanas, entre as famílias de uma comunidade e entre crianças de uma mesma família. Sendo, na maioria 

das vezes, ocasionados por várias situações socioeconômicas.  

 

Objetivos 

Traçar o perfil socioeconômico e composição corporal de crianças em uma escola pública de Belém/PA.  

 

Metodologia 

Estudo realizado na escola estadual de ensino fundamental Bento XV, no turno da tarde, com 20 crianças 

em idade escolar, sendo 10 (50%) do sexo feminino e 10 (50%) do sexo masculino, tendo idade entre 6 e 

8 anos, cursando o 1º ano do ensino fundamental, em Belém do Pará, com aferição do peso, estatura, 

idade, e IMC.  

 

Resultados 

Verificou-se maior prevalência de adequado IMC em 45% das crianças, seguido por 30% em excesso de 

peso elevado para idade, 20% se encontram em vigilância para IMC elevado para Idade, e as demais 

foram classificadas nutricionalmente como em vigilância para IMC baixo para a idade. Apesar da 

observação de incidência consideravelmente expressiva de excesso de peso e vigilância para IMC elevado 

para idade nesta pesquisa, o teste de associação estatística entre esta variável e a renda e escolaridade, não 

encontramos associação estatística significante, possivelmente devido ao pequeno universo amostral.  

 

Conclusão 

Ao final deste estudo percebemos que as crianças apresentam incidência consideravelmente expressiva de 

excesso de peso e vigilância para IMC elevado para idade. 
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Introdução 

Quando não há uma interação ativa entre pais, filhos e o ambiente escolar encontra-se uma dificuldade 

maior na realização de atividades educativas sobre alimentação. Segundo o IBGE (2010), crianças em 

idade escolar fazem alto consumo de produtos processados e ultraprocessados.  

 

Objetivo 

Realizar atividade educativa com escolares a fim de incentivar à realização de escolhas alimentares 

saudáveis.  

 

Metodologia 

Foi realizada intervenção educativa com crianças entre 5 a 10 anos em uma instituição de ensino privada 

na cidade de Caruaru-PE. Realizou-se uma exposição dialogada com utilização de flanelógrafo, mesa de 

frutas e as lancheiras como instrumentos educativos durante a intervenção. A mesa de frutas foi utilizada 

para a ação de reconhecimento dos alimentos e o flanelógrafo como instrumento, no qual os alunos 

puderam simular a montagem de lancheiras, com o intuito de incentivar a autonomia na escolha dos 

alimentos. Ao final, foram distribuídas lancheiras com vários tipos de frutas (banana, uva, goiaba, laranja, 

manga, maçã, pêra, mamão, abacaxi, melancia). 

 

Resultados 

A intervenção contou com 80 alunos, 05 professores e a coordenação. Foi encontrada uma baixa adesão 

de lanches saudáveis, mesmo havendo incentivo por parte dos professores, cuja justificativa apresentada é 

devido à falta de participação dos pais. Durante toda a intervenção, percebeu-se grande interação dos 

escolares e durante a atividade com o flanelógrafo identificou-se a importância da inserção da criança no 

processo de escolha dos alimentos, estimulando, assim, a autonomia e promovendo educação alimentar e 

nutricional. A maioria já conhecia as frutas utilizadas, a aceitação foi de 95%, 80% e 70% do 

flanelógrafo, mesa de frutas e lancheira respectivamente.  

 

Conclusão 

A EAN é essencial para formação de hábitos alimentares saudáveis, observou-se que para a efetividade 

das ações se faz necessária à participação e interação dos pais e da comunidade escolar. 
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Introdução 

A dislipidemia e a obesidade são consideradas um dos maiores problemas de Saúde Pública no Brasil. O 

excesso de peso e o acúmulo de gordura corporal na região abdominal estão entre os mais importantes 

fatores de risco para doenças cardiovasculares.  

 

Objetivos 

Relacionar variáveis antropométricas e laboratoriais em adultos, atendidos em uma clínica escola.  

 

Metodologia 

Pesquisa descritiva, realizada com base em prontuários de uma clínica escola pertencente a uma 

Universidade Particular em Santos. Foram analisados 50 prontuários de adultos, de ambos os gêneros 

atendidos de fevereiro de 2014 a dezembro de 2015. Foi realizada circunferência de cintura e abdominal e 

relacionados com as frações lipídicas.  

 

Resultados 

Houve correlação moderada entre Circunferência cintura (CC) e HDL-c, quanto maior a CC, menor o 

HDL-c (r = 0,359; p = 0,011). Já a Circunferência abdominal (CA) obteve correlação moderada com o 

HDL-c, quanto maior o CA, menor o HDL-c (r=0,336; p=0,018). Já a correlação da RCQ com CT foi 

fraca, quanto melhor a RCQ, menor o CT (r= 0,210; p= 0,042). 

 

Conclusão 

Nesta pesquisa, foi observada correlação moderada e positiva entre CC e HDL-c e CA e HDL-c, já a 

correlação entre RCQ e CT foi estatisticamente fraca. 
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Introdução 

Produtos ultraprocessados (UPP) são formulações cuja fabricação envolve diversas técnicas de 

processamento que incluem, além dos ingredientes básicos, aditivos como antioxidantes, estabilizantes e 

conservantes, tornando-os duráveis, acessíveis, convenientes, altamente palatáveis e prontos para o 

consumo. Estudos realizados no Brasil com base na aquisição domiciliar de alimentos identificaram que, 

os UPP apresentam qualidade nutricional inferior aos demais alimentos e, que o padrão “alimentos 

ultraprocessados”, está positivamente associado ao percentual de calorias provenientes de lipídios. Em 

crianças, o consumo de UPP está associado ao aumento de colesterol total e lipoproteína de baixa 

densidade (LDL-c), podendo ser considerado um determinante dietético para o desenvolvimento precoce 

de doenças cardiovasculares.  

 

Objetivos 

Avaliar o consumo de UPP por crianças pré-púberes e sua associação com a ingestão de gorduras totais.  

 

Metodologia 

Estudo transversal representativo, realizado com 378 crianças pré púberes de 8 e 9 anos, matriculadas em 

escolas urbanas da cidade de Viçosa, Minas Gerais, provenientes da Pesquisa de Avaliação da Saúde do 

Escolar (PASE), aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade 

Federal de Viçosa, segundo o parecer nº 663.171/2014. O consumo alimentar foi avaliado por meio de 3 

recordatórios 24 horas, aplicado em dias não consecutivos, sendo um referente ao final de semana. O teste 

do Qui Quadrado de Pearson foi utilizado para avaliar a associação do percentil 50 da ingestão energética 

de UPP com a prevalência de inadequação da ingestão de gorduras totais.  

 

Resultados 

Todas as crianças com maior ingestão energética de UPP apresentaram consumo inadequado de gorduras 

totais (p=0,024).  

 

Conclusão 

Indica-se, então, a necessidade de ações de educação alimentar e nutricional voltadas para o público 

infantil, para reduzir o consumo de UPP, conforme a recomendação do Guia Alimentar para a População 

Brasileira. 
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Introdução 

A introdução alimentar sofre influência de diversos fatores, entre os quais se destaca a interação materna, 

pois constitui elemento fundamental nos cuidados com o seu filho.  

 

Objetivos 

Avaliar o conhecimento das nutrizes sobre alimentação complementar.  

 

Metodologia 

Pesquisa aprovada pelo CEP da FIBRA, sob o número 2.222.339. Estudo descritivo, do tipo transversal 

de caráter quantitativo. Realizada de Março a Abril de 2018, com 100 mães atendidas na Unidade Básica 

de Saúde em Belém/PA. Foi aplicado às participantes um questionário adaptado, baseado em Martins & 

Haack (2012), composto por 12 questões objetivas.  

 

Resultados 

A média de idade das mães foi de 25,3 anos (± 6,31), 61% solteiras, 64% possuíam pelo menos o ensino 

médio completo e 68% confirmaram uma renda familiar de até um salário mínimo. Quanto ao 

conhecimento materno relacionado a alimentação complementar, 69% das mães referiram que a IA deve-

se iniciar a partir de 6 meses, contudo, 52% afirmaram que os alimentos devem ser liquidificados, 

peneirados ou triturados; 64% das mães alegaram terem recebido algum tipo de orientação sobre 

alimentação durante o pré-natal, onde apenas 27% afirmaram que o profissional nutricionista foi o 

responsável por esta orientação.  

 

Conclusão 

Constata-se a importância do nutricionista como promotor nas orientações adequadas sobre introdução 

alimentar e na formação de hábitos alimentares na infância, garantindo assim um adequado crescimento e 

desenvolvimento às crianças. 
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Introdução 

Nos últimos anos, vem ocorrendo um aumento na produção e consumo de alimentos ultraprocessados, 

sendo uma causa da atual pandemia de doenças crônicas. Estudos afirmam que a saúde e o 

comportamento físico/social dos indivíduos são influenciados pelo ambiente que vivem.  

 

Objetivos 

O comparativo do consumo excessivo de ultraprocessados com a correlação ao índice inflamatório da 

saúde de jovens e adultos do curso de Nutrição de um centro universitário particular em Fortaleza/CE.  

 

Metodologia 

Foram avaliados todos os estudantes universitários do curso de Nutrição matriculados no curso em 2017, 

com coleta de dados de setembro a novembro do referido ano. Foram coletados dados sociodemográficos 

e de ingestão alimentar, por meio de dois recordatórios alimentares 24 horas, nāo consecutivos, com 

classificação de ultraprocessados de acordo com o proposto pelo Guia Alimentar da Populaçāo Brasileira 

(2a ediçāo). Foi realizada dupla digitaçāo, para análise estatística, utilizando os softwares Excel (Office 

2016). Foi aprovada no comitê de Ética do Centro Universitário Christus (Unichristus) (CAAE nº 

665286173.0000.5049).  

 

Resultados 

De acordo com a análise a ingestão alimentar em dois dias distintos, identificou-se que 93% dos 

entrevistados consumiam alimentos ultraprocessados (que passaram por técnicas de processamentos com 

alta quantidade de sal, açúcar e gorduras) o que impacta negativamente favorecendo o desenvolvimento 

das doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs). Os alimentos mais ingeridos pela população estudada 

foram: o pão integral, com 26% de consumo; leite em pó (desnatado e integral), 25%; e biscoito 

(recheado, água e sal, salgados, etc), 24%.  

 

Conclusão 

Conclui-se que atualmente ainda há um grande consumo de alimentos ultraprocessados entre estudantes, 

por serem mais práticos e de fácil transporte. 
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Introdução 

O professor universitário é um profissional cuja atividade se caracteriza por múltiplos empregos, diversas 

jornadas e horários irregulares de trabalho. Assim, esta rotina pode refletir na alimentação, propiciando 

maus hábitos alimentares, com isso o aumento das chances de desenvolver DCNT.  

 

Objetivos 

Caracterizar o perfil nutricional e o consumo alimentar dos docentes de uma Faculdade particular de 

Belém/PA.  

 

Metodologia 

Pesquisa aprovada pelo CEP da FAMAZ sob o número de parecer 2.427.828. Trata-se de um estudo 

descritivo, transversal com abordagem quantitativa, realizado no período de Fevereiro a Março de 2018, 

com docentes dos cursos da área da saúde. Foi aplicado um questionário com perguntas fechadas sobre o 

perfil socioeconômico e nutricional. As perguntas sobre o consumo alimentar foram construídas baseadas 

no novo Guia Alimentar para População Brasileira, elaborado pelo Ministério da Saúde (2014). As 

variáveis antropométricas utilizadas neste estudo foram o IMC e Circunferência da Cintura.  

 

Resultados 

Participaram 46 docentes, sendo 65% do sexo feminino e 76% com idade entre 25 a 40 anos. Constatou-

se que 61% dos docentes apresentaram excesso de peso, segundo o IMC, 59% apresentaram risco 

aumentado para desenvolvimento de doenças cardiovasculares, segundo a CC, com prevalência para o 

sexo feminino. Do total dos docentes, 52% afirmaram não realizar nenhuma atividade física. Quanto ao 

consumo alimentar, apenas 36% afirmaram consumir alimentos in natura ou minimamente processado 

cinco vezes ou mais durante a semana, em contrapartida, 64% e 57% consomem regularmente alimentos 

processados e ultraprocessados, respectivamente.  

 

Conclusão 

Constatou-se que a maioria dos docentes está com excesso de peso, evidenciando que ações preventivas à 

saúde devam ser planejadas e aplicadas futuramente na instituição de ensino. 
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Introdução 

A vitamina D é um pré-hormônio produzido principalmente pela exposição aos raios ultravioletas (UVB), 

contudo, fontes alimentares também contribuem, em menor proporção, nas concentrações séricas desse 

micronutriente.  

 

Objetivos 

Verificar a relação entre o status da 25-hidroxivitamina D e a frequência no consumo de alimentos fontes 

em adolescentes escolares.  

 

Metodologia 

Estudo transversal, com adolescentes escolares de 10 a 19 anos, de ambos os sexos na região nordeste do 

Brasil (CAAE 43097115.2.0000.5188). Utilizou-se um Questionário de Frequência Alimentar (QFA) 

validado e adaptado, com classificação da frequência em: nunca, às vezes (1-3x/semana) e 

frequentemente (≥ 4x/semana) para o consumo de alimentos fontes de vitamina D (ovos, sardinha, leite 

integral, manteiga e queijo). Analisaram-se as concentrações da 25(OH)D, por quimioluminescência. 

Realizaram-se análises descritivas e aplicou-se o teste kruskal-Wallis para verificar a relação entre o 

consumo de alimentos fontes e as concentrações séricas de 25(OH)D.  

 

Resultados 

Dos 211 adolescentes, 63% eram do sexo feminino. A média da 25(OH)D foi 29,6 (8,3) ng/mL, 

identificando-se, 56,9% de hipovitaminose D. Registrou-se elevada frequência (≥ 4x/semana) no 

consumo de manteiga (73%), leite integral (42,7%) e queijos (37,9%), sem relação direta com o status da 

25(OH)D. Os adolescentes com consumo de sardinha ≥ 4x/semana (6%), apresentaram 25(OH)D maior 

(30,9 ng/dl) do que aqueles que consumiam 1-3x/semana (29,7 ng/dl). Os adolescentes com maior 

frequência (26,5%) no consumo de ovos (≥ 4x/semana) apresentaram valores de 25(OH)D maiores (30,3 

ng/dl) do que os que consumiam as vezes (29,7 ng/dl) ou nunca (26,4 ng/dl) (p=0,169).  

 

Conclusão 

A hipovitaminose D foi elevada entre os adolescentes. Maiores médias das concentrações séricas da 

25(OH)D foram registradas nos adolescentes com maior frequência no consumo de ovos e sardinha. 
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Introdução 

As doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) são as principais causas de mortes no Brasil, e em 2013 

foram aproximadamente 72,6%. Portanto, a prevenção e o diagnóstico precoces são importantes para 

promoção da saúde e redução de morbimortalidade.  

 

Objetivos 

Avaliar o estado nutricional de servidores e docentes de uma instituição pública federal no Rio Grande do 

Norte.  

 

Metodologia 

Estudo transversal, quantitativo, realizado entre o mês de abril a junho de 2018. O estudo foi 

desenvolvido pela instituição, através do projeto de qualidade de vida multiprofissional “IF na Medida” 

dividido em duas etapas. A primeira etapa consistiu na autorização pela instituição, explanação do projeto 

e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos participantes. A segunda 

etapa consistiu na avaliação nutricional antropométrica. A classificação do estado nutricional foi realizada 

através do Índice de Massa Corporal (IMC), sugerido pela World Health Organization. A pesquisa foi 

realizada dentro dos parâmetros da Resolução nº 466/MS.  

 

Resultados 

Amostra de 18 servidores, sendo 66,7% (n=12) do sexo feminino, idade média de 38 anos. Na avaliação 

antropométrica, observou-se através do IMC: 62% com sobrepeso; 33% com obesidade grau I e 5% 

eutróficos. Perfazendo um percentual de 95% de sobrepeso/obesidade. Na Relação Cintura/Quadril, 

observou-se 39% e 44% de risco moderado e alto risco, respectivamente. Tais resultados caracterizam o 

processo de transição nutricional que, no Brasil, vem representado por prevalência de excesso de peso. 

Observou-se uma associação direta entre o estado nutricional e o alto risco de acometimento por doenças 

cardiovasculares.  

 

Conclusão 

Portanto, a prevalência de sobrepeso e obesidade encontrada foi considerada elevada. É necessária 

implantação de programas de promoção à saúde que visam mudanças de hábitos alimentares e estilo de 

vida. 

  

mailto:nathalialimap@outlook.com


 

236 
O conteúdo descrito foi reproduzido conforme foi inserido no sistema pelos autores. Repetições e eventuais erros 
são de responsabilidade dos mesmos.  

Código: SP39 

Título: Prevalência de síndrome metabólica em mulheres adultas do município de anajás situado no 

arquipélago do Marajó-PA 

Autores: Costa, D.J.A.; Miranda, A.C.M.*; Ataíde, B.R.B.; Miranda, R.N.A.  

Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA). 

* anaclara.mmiranda@gmail.com 

 

Introdução 

A síndrome metabólica (SB) se caracteriza pela ocorrência de pelo menos três dos seguintes fatores: 

dislipidemia, obesidade, hipertensão arterial, hiperglicemia e resistência à insulina. Na América Latina a 

SB ocorre com maior frequência em mulheres (TEIXEIRA et al., 2014).  

 

Objetivos 

Investigar a prevalência de síndrome metabólica em mulheres adultas residentes do município de Anajás-

PA.  

 

Metodologia 

Estudo transversal, realizado em Anajás-PA, entre setembro de 2012 e abril de 2013. Participaram 105 

mulheres, de 20 a 59 anos, selecionadas por demanda espontânea. As participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética do Centro de Hemoterapia e 

Hematologia do Pará, parecer N° 0003.0.324.000-10, em 14/07/2010. A síndrome metabólica foi 

diagnosticada pela presença de pelo menos três dos seguintes parâmetros: glicemia de jejum > 100mg/dL 

, triglicerídeos > 150mg/dL, HDL colesterol < 50mg/dL, pressão sistólica > 130mmHg e/ ou pressão 

diastólica >85mmHg e circunferência abdominal > 88cm (TEIXEIRA et al., 2015).  

 

Resultados 

Da população estudada apenas 8% (n=8) apresentaram glicemia de jejum alterada e 7% (n=7) 

encontravam-se com triglicerídeos elevados. O HDL estava abaixo da normalidade em 61% (n=64) das 

mulheres estudadas, já a pressão arterial mostrou-se alterada em 34% (n=36) das mesmas. A 

circunferência da cintura estava aumentada em 32% (n=34) das mulheres. Do grupo estudado, 18% 

(n=19) foi diagnosticado com Síndrome Metabólica.  

 

Conclusão 

Poucas mulheres apresentaram síndrome metabólica, porém, foi identificado significativo percentual para 

baixo HDL, pressão arterial elevada e circunferência da cintura aumentada, considerados fatores de risco 

para desenvolvimento de síndrome metabólica. 
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Introdução 

O consumo de alimentos ultraprocessados apresenta-se maior nos países emergentes como o Brasil 

(Datamonitor Consumer, 2015). Concomitantemente observa-se aumento na prevalência de doenças 

crônicas não transmissíveis, relacionadas e associadas diretamente à alimentação inadequada (FAO, 

2015).  

 

Objetivos 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa transversal que avaliou a disponibilidade dos alimentos 

ultraprocessados (UP) e in natura (IN) em três supermercados do município de Juiz de Fora, MG.  

 

Metodologia 

Foram realizados os procedimentos éticos e metodológicos necessários para a coleta de dados, ao longo 

de 4 meses e não há conflito de interesses por parte dos pesquisadores. Nos supermercados (M1, M2 e 

M3) foram analisadas a distribuição dos produtos ultraprocessados e in natura segundo a classificação do 

Guia Alimentar para a População Brasileira (2014). As prateleiras, gôndolas, refrigeradores e 

congeladores foram medidos (altura, comprimento e profundidade) de maneira individual, por meio de 

uma fita métrica inelástica.  

 

Resultados 

Foram encontrados para M1: área total (AT) de 1500m², 270m² (18%) de UP e 60m² (4%) de IN, M2: AT 

de 765m², 172,8m² (22,6%) de UP e 86m² (11,3%) de IN e M3: AT de 700m², 205,4m² (29%) de UP e 

66m² (9,5%) de IN. O M1 obteve menor porcentagem (18%) e o M3 maior porcentagem (29%) de 

alimentos ultraprocessados. É necessário a promoção de uma alimentação saudável, voltada para produtos 

menos processados, movimentos como o slowfood, confortfood estão em consonância com o Guia 

Brasileiro e os benefícios de uma alimentação prevalente em alimentos in natura.  

 

Conclusão 

Neste sentido, torna-se necessária uma conscientização dos supermercados e o remanejamento e aumento 

da oferta de seus produtos in natura, promovendo a saúde e a qualidade de vida da população. 
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Introdução 

A dificuldade apresentada pelos pais no reconhecimento do estado nutricional das crianças pode agravar 

os quadros de extremos nutricionais. Entre os principais limitantes para a percepção adequada estão: 

escolaridade e idade materna, trabalho fora do lar, classe socioeconômica, sexo e idade da criança 

(CHUPROSKI, 2009; FREITAS et al., 2015).  

 

Objetivos 

Estimar a concordância entre o estado antropométrico infantil aferido e o percebido pelas mães, e analisar 

os fatores associados a esta concordância em uma coorte em Rio Branco, Acre.  

 

Metodologia 

Estudo transversal com 843 binômios mãe/filho não gemelar da área urbana de Rio Branco, Acre da 

coorte de nascidos vivos de 2015. A coleta de dados ocorreu em visitas domiciliares, quando as crianças 

tinham entre seis meses a um ano de idade. O desfecho do estudo foi a concordância entre o estado 

antropométrico percebido pela mãe e o aferido pela equipe por meio do índice peso para estatura do 

referencial WHO (2006). Os dados foram analisados utilizando o software SPSS 22.0 e o estudo foi 

aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal do Acre (31007414.0.0000.5010).  

 

Resultados 

Em nosso estudo, 2,5% das crianças estavam com baixo peso, 89,7% em eutrofia e 7,8% em excesso de 

peso. Quanto a percepção materna, 14,5% das mães classificaram os filhos como magros ou muito 

magros, 72,4% como peso adequado e 13,2% como gordos ou muito gordos. A prevalência da 

concordância entre o estado antropométrico infantil aferido e o percebido pelas mães neste estudo foi 

72,6% (IC95%: 69,8% – 75,6%), e esteve associada a idade da criança. Do total de avaliações 

concordantes, 45,3% foram em crianças menores de 9 meses e 54,7% em 9 meses ou mais (p = 0,047).  

 

Conclusão 

A prevalência da concordância entre o estado antropométrico infantil aferido e o percebido foi 72,6%, e 

esteve associada a idade da criança. 
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Introdução 

A obesidade é uma desordem nutricional com acumulo excessivo de gordura corporal, considerada um 

fator de risco cardiovascular pela Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como a circunferência da 

cintura aumentada, dislipidemias, tabagismo, hipertensão arterial e inatividade física.  

 

Objetivos 

Avaliar a prevalência de fatores de riscos cardiovasculares em escolares adolescentes do município de 

São Gonçalo do Amarante, RN.  

 

Metodologia 

Estudo transversal, quantitativo, realizado entre abril a junho de 2018. O estudo foi desenvolvido pela 

instituição, através do projeto multiprofissional “IF na Medida” dividido em etapas. A primeira etapa 

consistiu na autorização pela instituição, explanação do projeto e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) pelos participantes. A segunda etapa consistiu na avaliação nutricional 

antropométrica através do Índice de Massa Corporal (IMC) pelo escore-z proposto pelas curvas de 

crescimento da Organização Mundial da Saúde e circunferência do braço.  

 

Resultados 

Amostra de 23 adolescentes escolares, sendo 54% (n=13) do sexo feminino, com idade média 15 anos. Se 

constatou na avaliação antropométrica de IMC/Idade 60% de eutrofia, 20% de sobrepeso e 20% de 

obesidade. Resultando 40% de sobrepeso/obesidade. De acordo com a avaliação da circunferência do 

braço, observou-se 17% de sobrepeso, 13% obesidade, 39% de eutrofia e 26% com desnutrição leve. 

Observou-se predominância de IMC eutrófico, no entanto, perfazendo um percentual 

sobrepeso/obesidade de 40%. Em relação a circunferência do braço se predomina a eutrofia, com 

participação considerável de sobrepeso/obesidade e presença de desnutrição, ou seja, caracterizado pelo 

processo de transição nutricional.  

 

Conclusão 

Conclui-se que a prevalência de sobrepeso/obesidade encontrada foi considerada elevada. De modo, 

ressalta a importância de programa de promoção da saúde visando a prevenção e redução desses fatores 

de risco. 
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Introdução 

O planejamento dos cardápios de um Serviço de Nutrição e Dietética (SND) deve ser considerado como 

uma importante ferramenta de trabalho para o nutricionista. Sendo assim, os aspectos sensoriais das 

preparações e as formas de preparo quando aliadas às questões higiênico-sanitárias conferem qualidade às 

refeições produzidas. Por sua vez, a Avaliação Qualitativa das Preparações dos Cardápios (AQPC) é 

considerada uma das técnicas empregadas para avaliar a qualidade dos cardápios ofertados em serviços de 

alimentação.  

 

Objetivos 

Avaliar os cardápios ofertados por um SND de um hospital de referência em oncologia do Estado do Pará 

utilizando-se o método AQPC.  

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo, qualitativo realizado em um SND de um hospital de 

referência em oncologia. Foram analisados 12 cardápios oferecidos no turno do almoço aos pacientes no 

período de junho e julho de 2018, selecionados de forma aleatória. O método adotado para avaliar a 

qualidade dos cardápios foi o método AQPC (Veiros, 2002), a partir da observação do percentual de 

ocorrência dos integrantes das preparações.  

 

Resultados 

Verificou-se a presença de frutas e a ausência de carnes gordurosas em 100% dos cardápios avaliados. 

Com relação aos folhosos estavam presentes em 33%, os alimentos ricos em enxofre em 67%, as frituras 

em 42% e os alimentos em conserva em 25%. Constatou-se monotonia de cores em 42%, porém sem 

repetição das técnicas de preparo em 100% e com relação aos doces estavam presentes em 8% dos 

cardápios analisados. Embora os cardápios analisados apresentem alta oferta de frutas, ausência de 

alimentos gordurosos e percentual reduzido de alimentos em conserva e doces, os cardápios apresentavam 

baixo teor de folhosos, alto teor de alimentos ricos em enxofre, além da monotonia das cores das 

preparações. Com relação às preparações fritas, embora presentes, são servidas como prato proteico 

opcional, devido ao perfil dos pacientes atendidos no hospital, os quais são, em sua maioria, oriundos de 

cidades interioranas do Estado do Pará, cujo hábito alimentar regional é do consumo de peixe frito.  
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Conclusão 

A análise das características sensoriais das preparações ofertadas nos cardápios, na fase de planejamento, 

através da adoção do método AQPC auxilia o nutricionista na promoção da saúde, no aporte nutricional e 

na aceitação do paciente o qual está em tratamento oncológico e que possui alterações significativas no 

seu padrão de consumo alimentar em virtude da agressividade da doença e/ou tratamento submetido. 
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Introdução 

A educação alimentar e nutricional pode ser definida como uma experiência planejada para facilitar uma 

melhor adesão de hábitos alimentares corretos ou de qualquer comportamento relacionado a alimentação 

que conduza a saúde e ao bem-estar.  

 

Objetivo 

Descrever uma experiência de educação alimentar e nutricional como alternativa para estimular a adesão 

de hábitos alimentares saudáveis.  

 

Metodologia 

Relato de experiência, descritivo e qualitativo, realizado com usuários assistidos por um Centro de 

Referência de Assistência Social, situada em Sobral-CE, durante o período de junho de 2018. Foi 

elaborada uma intervenção didática educativa baseada em um diagnóstico situacional prévio realizado por 

meio de visitas a 11 crianças de 7 a 12 anos na unidade. Foi-se implementado uma gincana, que a partir 

da mesma as crianças foram interagindo e conhecendo acerca das frutas. As brincadeiras expositivas 

foram: “bola quente”, corrida de saco, pula corda, amarelinha, basquete, etc. Toda a intervenção foi 

baseada no II Caderno de Educação Popular em Saúde.  

 

Resultados 

Todas as crianças mostraram ter conhecimento acerca das frutas, apenas relataram não ter o hábito de 

consumir frequentemente. A minoria demonstrou recusa durante a degustação das frutas, porém cada uma 

compreendeu seus benefícios que foram expostos ao fim da gincana.  

 

Conclusão 

A partir dessa intervenção, notou-se que as crianças se sentiram motivadas a aumentarem o consumo de 

frutas e melhorarem seus hábitos alimentares. 
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Introdução 

A população idosa é um dos grupos etários de maior risco à desnutrição e deficiências nutricionais. Dessa 

forma é necessário a caracterização das práticas alimentares e seus determinantes nesta população, com 

vistas à prevenção dos distúrbios nutricionais e doenças relacionadas.  

 

Objetivos 

Avaliar se a ingestão de macronutrientes nesta população estão de acordo com as recomendações e 

verificar se as variáveis antropométricas tem relação com o consumo dos mesmos.  

 

Metodologia 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina/UFF sob o nº de 

aprovação 2.237.614. Trata-se de um estudo transversal com 35 pacientes de ambos os sexos. Foram 

realizadas medidas antropométricas: Índice de massa corporal (IMC), circunferência abdominal 

(CA),pescoço (CP),cintura (CC) e quadril (CQ). Para investigar o consumo alimentar utilizou-se o 

recordatório de 24 horas. As variáveis contínuas foram apresentadas como média ± desvio padrão. Para 

análise de correlação foi utilizado o coeficiente de Pearson ou Spearman quando apropriado, com 

significância de 5%, utilizando o software GraphPadPrism.  

 

Resultados 

A média de IMC foi 28,4 kg/m², o que caracteriza sobrepeso. Em relação aos macronutrientes eles se 

encontraram adequados em relação ao valor energético total (VET), sendo proteínas (21,38%), 

carboidratos (51,93%), e lipídios (26,66%). O consumo de cálcio entre as mulheres apresentou um 

porcentual de adequação de 41,66% semelhante ao dos homens que foi 41,84% e apresentou uma 

correlação negativa significativa com a CP(r:-0,366; p<0,046). Em relação a vitamina D encontramos 

12,66% de adequação para ambos e uma correlação negativa significativa entre o baixo consumo um 

maior valor de CA (r:-0,643; p<0,001), IMC (r:-0,401; p<0,018), CP (r:-0,403; p<0,017).  

 

Conclusão 

O consumo de macronutrientes e micronutrientes estavam inadequados em relação as recomendações 

atuais. E o baixo consumo de cálcio e vitamina D se encontrou inversamente associada aos parâmetros 

antropométricos investigados. 
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Introdução 

A vitamina D é um hormônio lipossolúvel, que se incorpora ao organismo por meio da alimentação e 

exposição solar. As avitaminoses D podem sofrer múltiplas influências. Sua participação na regulação da 

homeostase corporal ressalta sua importância fisiológica.  

 

Objetivos 

Esclarecer e orientar acerca da importância da vitamina D para a saúde, além de sugerir formas de 

prevenção de sua carência no organismo, através de hábitos mais saudáveis para os alunos da E.M.E.F. 

Anita Trigueiro do Valle.  

 

Metodologia 

A Semana da Alimentação Saudável constitui uma atividade pedagógica, na qual discentes e docentes da 

UFPB realizam palestras educativas versando sobre temas relacionados à alimentação, saúde e qualidade 

de vida. Na presente edição, foi debatido um tema de grande repercussão na atualidade: A Importância da 

Vitamina D. No decorrer da explanação, foram referidas medidas simples, práticas e saudáveis para evitar 

a hipovitaminose D, como exemplo, a realização de caminhadas em horários adequados, com roupas 

apropriadas, além dos cuidados para uma alimentação equilibrada, em quantidade e qualidade, por 

refeição.  

 

Resultados 

A intensa participação, não só dos alunos, mas também de professores e funcionários da escola durante a 

intervenção, vislumbrou um resultado positivo quanto ao papel da vitamina D para a saúde. Ao final, 

muitos referiram um maior esclarecimento sobre formas de prevenção da carência de vitamina D, a partir 

de atitudes relacionadas à prática de atividade física, manutenção de hábitos alimentares e da exposição à 

luz solar de forma consciente e, não menos importante, do contínuo monitoramento de suas concentrações 

no sangue com a realização de exames laboratoriais e avaliação por profissionais da saúde habilitados.  

 

Conclusão 

A hipovitaminose D, considerada um problema mundial de saúde pública, requer a implementação de 

medidas educativas para veicular informações e esclarecer a população quanto à sua importância para 

saúde. 
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Introdução 

As frutas, verduras e legumes (FLV) são indispensáveis para uma alimentação saudável e equilibrada, 

pois o consumo insuficiente está relacionado a deficiências nutricionais e excesso de peso.  

 

Objetivos 

Verificar a relação entre o estado nutricional e o consumo de FLV por pacientes atendidos em 

ambulatório de nutrição no município de São Luís -MA.  

 

Metodologia 

Estudo retrospectivo e analítico, realizado em junho de 2015, no ambulatório de nutrição da clínica escola 

vinculada a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais com 339 prontuários de adultos que 

continham dados socioeconômicos, estilo de vida e antropométricos. Foi utilizado o Questionário de 

Frequência Alimentar do SISVAN para avaliar o consumo de FLV. O Stata®, versão 12.0, foi utilizado 

para análise dos dados. O teste Qui-Quadrado verificou associação entre as variáveis considerando p valor 

< 0,05. Aprovação do CEP do UNICEUMA, parecer nº 976.916.  

 

Resultados 

Predomínio de mulheres com 82,6%, idade entre 30-39 anos (26,8%), não viviam com companheiro 

57,5% e possuíam renda de 1 salário mínimo 48,5%. Em relação ao estilo de vida, 97,4% não eram 

fumantes, 75,3% não consumiam bebidas alcoólicas e 72,8% não praticavam atividade física. Quanto às 

medidas antropométricas, 83,5% tinham excesso de peso de acordo com o IMC e segundo a CC, 86,4% 

tinham risco de DCV. 27,8% consumiam salada crua regularmente, 17,2% tinham consumo regular de 

legumes e verduras e 53,9% consumo regular de frutas. Verificou-se que o consumo de FLV entre 

pacientes eutróficos foi baixo (19,1%), sendo maior em pacientes com sobrepeso e obesidade (34,2% e 

46,7% respectivamente) (p<0,03).  

 

Conclusão 

Verificou-se elevado percentual de pacientes com excesso de peso e baixo consumo de FLV, necessitando 

do nutricionista para auxiliar na redução do excesso de peso e incentivar o consumo de alimentos 

saudáveis e assim, melhorar o estado de saúde desse público, promovendo medidas preventivas de 

educação alimentar. 
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Introdução 

Imagem corporal refere-se a como o indivíduo percebe o tamanho e a forma do próprio corpo. A 

satisfação ou não com a própria imagem pode ser influenciada por fatores sociais, biológicos, 

psicológicos, comportamentais e por experiências vivenciadas pelo indivíduo.  

 

Objetivos 

Avaliar a associação entre satisfação com a imagem corporal (IC) e prática de atividade física (AF) entre 

servidores de uma universidade pública do Ceará.  

 

Metodologia 

Realizou-se estudo transversal com servidores da Universidade Estadual do Ceará em 2017. Aplicou-se 

questionário sociodemográfico com questões sobre prática de AF e a escala de silhuetas de Kakeshita 

para avaliação da satisfação com a IC. Foram aferidos peso (kg), altura (m) e calculado IMC (Índice de 

Massa Corporal). Considerou-se que o indivíduo estava insatisfeito com a IC quando escolheu uma 

silhueta diferente da correspondente à sua silhueta real, e satisfeito quando esta correspondia. Fez-se uma 

análise estatística (Qui-quadrado de Pearson) para avaliar a associação entre prática de atividade física e 

satisfação com a IC. Considerou-se p ≤ 0,05 como significativo.  

 

Resultados 

A amostra foi composta por 156 servidores, sendo predominantemente feminina (62,2%), com idade 

média de 36 (±10,4) anos. A média de IMC foi de 26,8 (±4,7) kg/m2 para mulheres e 27,0 (4,0) kg/m2 

para homens, ambos caracterizados como sobrepeso. Ao analisar a associação entre satisfação com a IC e 

a prática de AF, foi visto que 105 (67,3%) indivíduos apresentaram insatisfação com a IC desejando 

diminuir a silhueta e, dentre estes, 53 (34,0%) afirmaram nunca praticar AF. Apesar do resultado 

numérico, a análise não foi significativa (p = 0,054).  

 

Conclusão 

 Não foi observada associação significativa entre as variáveis. Este resultado pode dever-se pelo tamanho 

da amostra, portanto uma ampliação desta talvez fosse capaz de confirmar tal associação. 
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Introdução 

As dietas mudaram criticamente no mundo, gerando a dieta ocidental, caracterizada pela alta ingestão de 

alimentos industrializados. Os alimentos industrializados ou processados têm, em suma, baixa qualidade 

nutricional. São pobres em fibras e ricos em açúcares e gorduras.  

 

Objetivos 

Avaliar o conhecimento e consumo de alimentos industrializados por idosos.  

 

Metodologia 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do Itajaí, sob parecer 

2.212.062. O conhecimento foi verificado por meio de questionário elaborado a partir do Guia Alimentar 

para a População Brasileira (GAPB); o consumo alimentar foi obtido pelo Formulário de Marcadores do 

Consumo Alimentar, adaptado do Ministério da Saúde.  

 

Resultados 

Dos 90 idosos avaliados, 63% relataram saber o que são alimentos industrializados, contudo, não sabiam 

explicar, mas deram exemplos de alimentos industrializados. Quanto ao conhecimento sobre alimentos in 

natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados a maioria não soube o que os termos 

significavam. Quando questionados sobre a influência da alimentação na saúde e a relação entre doença e 

alimentação, 93% e 87%, respectivamente, relataram existir uma conexão entre os dois fatores, 

associando-os a alguma doença existente. Ainda, observou-se baixo consumo de industrializados entre o 

grupo, e alto consumo de alimentos in natura e minimamente processados.  

 

Conclusão 

Diante disso, cabe aos profissionais de saúde que atuam nas áreas de saúde coletiva e assistência social, a 

introdução do assunto por meio de estratégias de educação alimentar e nutricional. 
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Introdução 

O consumo de alimentos processados e ultraprocessados, ricos em componentes inflamatórios, podem 

aumentar o risco de câncer. Sendo o câncer de próstata a segunda principal causa de morte por câncer em 

homens.  

 

Objetivos 

Analisar o consumo de alimentos processados e ultraprocessados como coadjuvante na instalação do 

quadro cancerígeno em homens.  

 

Metodologia 

Estudo transversal realizado com 100 pacientes em tratamento de câncer de próstata no Centro Regional 

Integrado de Oncologia – CRIO, em Fortaleza-CE. A coleta de dados foi realizada no período de março a 

novembro de 2017. Foram coletados informações sobre o consumo de alimentos processados e 

ultraprocessados. A análise dos dados foi feita por média simples e percentuais.  

 

Resultados 

Dos pacientes entrevistadas, (89,25%) não souberam distinguir a correta especificação de alimentos in 

natura, minimamente processado, processado e ultraprocessado referentes ao Guia Alimentar da 

População Brasileira. Contudo, referente ao comportamento alimentar, apenas (31,3%) dos entrevistados 

fazia um uso excessivo de alimentos ultraprocessados, levando-se à acreditar que após o inicio do 

tratamento, houve uma significativa mudança nos hábitos alimentares desses pacientes, mediantes as 

recomendações de saúde oferecidas durante o tratamento.  

 

Conclusão 

No grupo estudado, é importante que se investigue afundo o consumo alimentar de cada indivíduo, para 

melhor remanejamento do tratamento e melhor prognóstico do paciente. 
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Introdução 

O aumento no consumo de alimentos ultraprocessados pode estar associado à elevação do risco de câncer 

(FIOLET et al, 2018).  

 

Objetivos 

Avaliou-se o consumo habitual de alimentos ultraprocessados e o aparecimento de diferentes tipos de 

cânceres em pacientes atendidos em um hospital de oncologia.  

 

Metodologia 

Foi conduzido um estudo caso-controle, transversal, randomizado, uni-cego, prospectivo, com amostra 

não probabilística. Os indivíduos foram divididos em dois grupos: Grupo Câncer (n= 144), englobando os 

pacientes portadores de diferentes tipos de cânceres, atendidos nos hospital no momento do estudo, e 

grupo Controle (n=144), compreendendo os indivíduos saudáveis pareados ao primeiro grupo, em termos 

de idade e condição sócio-econômica. Aplicou-se um questionário de frequência alimentar qualitativo 

composto por alimentos em diferentes níveis de processamento, que foram divididos em dois grupos: 

alimentos in natura e alimentos ultraprocessados. Para análise estatística foi aplicado o teste Qui-

Quadrado, considerando significância estatística quando p<0,05.  

 

Resultados 

O consumo de temperos/caldos concentrados na forma de tablet ou pó na maior frequência (2-3 vezes ao 

dia) foi de 14,6% e 4,2% para os Grupos Câncer e Controle; e na menor frequência (Nunca) de 40,3% e 

54,9% para os grupos Câncer e Controle, respectivamente (p<0,048). O Consumo de molhos prontos 

industrializados apresentou associação positiva com o câncer, estando presente, na maior frequência de 

consumo (2-3 vezes ao dia) apenas no Grupo Câncer (2,1%) e na opção sem consumo (Nunca) foi de 

44,4% para o grupo Câncer e 51,4% para o grupo Controle (P<0,039).  

 

Conclusão 

Conclui-se que o consumo habitual de temperos/caldos concentrados na forma de tablet ou pó e molhos 

prontos possui associação com o câncer na amostra estudada. 
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Introdução 

A prevalência mundial de sobrepeso e obesidade tem sido caracterizada como epidemia mundial e, a 

educação nutricional se mostra como uma importante estratégia para o enfrentamento de problemas 

alimentares e nutricionais.  

 

Objetivos 

Avaliar o efeito da orientação nutricional em grupo sobre a qualidade da dieta e do estado nutricional 

antropométrico de indivíduos adultos com excesso de massa corporal.  

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo experimental quali-quantitativo. A execução das ações contemplou a etapa 

diagnóstica por meio da coleta de dados antropométricos, utilizou-se peso, estatura, IMC (OMS 

1995;1997), razão Cintura/Estatura (RCE) e percentual de gordura corporal (BIA); Na avaliação dietética 

utilizou-se o recordatório 24 horas e o questionário de frequência alimentar (QFA). A intervenção 

nutricional consistiu na execução de quatro rodas de conversa acompanhadas por oficinas culinárias, por 

um período de dois meses. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Unifal-MG (CAAE 

64221817.4.0000.5142).  

 

Resultados 

Amostra composta por 29 participantes. 65,5% do sexo feminino. Antes da intervenção 58,62% 

apresentaram sobrepeso, 17,24% obesidade GrauI, 17,24% obesidade GrauII e 6,9% obesidade GrauIII. 

Risco de doenças cardiovasculares, 90% nos homens (RCE≥0,52) e 63,16% nas mulheres (RCE ≥0,53). O 

percentual de gordura corporal foi de 27,33% (SD±7,67) nos homens e 34,60% (SD±4,85) nas mulheres. 

Após intervenção, houve redução dos percentuais de gordura corporal em 6,96% nas mulheres e 0,7% nos 

homens; RCE em ambos os sexos não teve redução não significativa. O padrão dietético revelou 

alterações na composição de macronutrientes e alguns micronutrientes, sem significância estatística.  

 

Conclusão 

Os resultados não indicaram melhoras significativas, porém houve uma boa adesão dos participantes nas 

rodas de conversa/oficinas culinárias, revelando a importância dessas práticas como estratégia para 

mudança do consumo dietético. 
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Introdução 

As plantas alimentícias não convencionais (PANC), são aquelas que uma ou mais partes podem ser 

utilizadas na alimentação humana, além de ser potenciais fontes de nutrientes. A taioba pertence à família 

ARACEAE, rica em antioxidantes como a vitamina C.  

 

Objetivo 

O objetivo deste estudo foi avaliar a aceitabilidade da Taioba na alimentação de escolares na cidade de 

Itanhaém, através da elaboração de uma preparação culinária, desenvolvida com as folhas da taioba como 

principal ingrediente.  

 

Metodologia 

O presente estudo consistiu na elaboração de uma preparação com as folhas de taioba, e a avaliação de 

sua aceitabilidade, na alimentação de escolar em uma escola particular do município de Itanhém/SP, foi 

realizada utilizando escala hedônica de expressão facial. A amostra foi composta por 49 alunos com idade 

entre 6 e 10 anos, devidamente matriculados na rede de ensino.  

 

Resultados 

A preparação teve índice de aprovação de 100%, sendo 83% na categoria adorei e 17% na categoria 

gostei, totalizando assim mais de 85%, índice preconizado pelo Manual de teste de aceitabilidade do 

PNAE. Demonstrando assim forte potencial de inserção da hortaliça no hábito alimentar de escolares, 

potencializando os agricultores locais e resgatando um alimento regional que está em desuso pela 

população da região.  

 

Conclusão 

Conclui-se que a aceitação da taioba pelos escolares foi significativa. Há necessidade de valorizar os 

conhecimentos sobre PANC, e incentivar o consumo dessas hortaliças, favorecendo o resgate da cultura 

local. 
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Introdução 

Atualmente estima-se que 2,1 bilhões de pessoas apresentem excesso peso/obesidade. Dados de estudo 

com vários grupos etários mostrou que a força de trabalho mundial está se tornando cada vez mais obesa.  

 

Objetivos 

Avaliar a relação entre jornada de trabalho semanal e o estado nutricional entre docentes universitários.  

 

Metodologia 

Estudo analítico e aberto com docentes universitários. Sessenta voluntários foram divididos em 4 grupos 

com quinze voluntários em cada grupo. Grupo 1 (G1), Grupo 2 (G2), Grupo 3 (G3) e Grupo 4 (G4), os 

quais foram preenchidos com servidores que cumpriam carga horária semanal de 20, 30, 40 e mais que 40 

horas semanais, respectivamente. O estado nutricional foi verificado através de métodos antropométricos 

Índice de Massa Corporal (IMC) e do Percentual de Gordura (PC). A análise estatística incluiu o teste 

ANOVA. Esse estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa, CAAE: 48149315.6.0000.5171.  

 

Resultados 

Os valores médios para o IMC em cada grupo foram: G1 24,5kg/m2; G2 23,1kg/m2; G3 28,7kg/m2; e G4 

28,9kg/m2. E para o PC os valores médios foram: 17,6%, 18,5%, 27,3% e 25,8%, respectivamente, para 

G1, G2, G3 e G4. Pode-se observar que os grupos 3 e 4, ou seja, aqueles os quais os docentes trabalham 

40h ou mais que 40h semanais, respectivamente, apresentaram os maiores valores médios tanto para o 

IMC quanto para o PC. Houve diferença significativa entre os grupos evidenciando que a maior carga 

horária semanal de trabalho tem impacto negativo no estado nutricional dessa população.  

 

Conclusão 

É evidente a necessidade de uma abordagem terapêutica sobre estado nutricional nessa população, 

elencando temas como alimentação saudável e outras atitudes e práticas saudáveis, como a prática de 

exercício físico. 
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Introdução 

Estudos indicaram que o padrão alimentar pode estar associado às condições demográficas e econômicas, 

o que pode interferir na acessibilidade e disponibilidade domiciliar de alimentos em determinadas regiões 

geográficas do país.  

 

Objetivos 

Verificar os fatores sociodemográficos associados aos padrões alimentares de mulheres. 

 

Metodologia 

Estudo transversal realizado com mulheres de 12 a 49 anos, de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. A 

coleta de dados foi realizada através de questionário previamente validado, por meio da busca ativa nos 

domicílios. O padrão alimentar foi avaliado através do questionário de frequência alimentar qualitativo, 

em frequência de consumo anual. Consideraram-se os fatores sociodemográficas: sexo, cor da pele, idade, 

escolaridade, renda familiar per capita e condição de segurança alimentar e nutricional.  

 

Resultados 

Das 322 mulheres, a maioria tinha entre 20 e 49 anos (59,3%), era de cor branca e parda (90,4%), possuía 

acima de 8 anos de estudo (24,8%). Observou-se que as mulheres mais velhas (≥40 anos) apresentaram 

um maior consumo de alimentos do padrão Saudável, quando comparado às mais jovens (< 20 anos). 

Constatou-se que quanto menor a escolaridade (<4 anos), maior a frequência de consumo do padrão 

alimentar Comum Típico Brasileiro. Observou-se ainda, que as mulheres que apresentavam insegurança 

alimentar e nutricional moderada e grave tinham menor probabilidade de consumir mais alimentos do 

Padrão Saudável.  

 

Conclusão 

Observou-se que a idade, a escolaridade e a condição de segurança alimentar e nutricional apresentaram 

associação significativa com os diferentes padrões alimentares. 
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Introdução 

Um estilo de vida desfavorável, caracterizado por uma elevada prevalência de consumo de bebidas 

alcoólicas, tabagismo e inatividade física pode favorecer o consumo do padrão alimentar inadequado, 

acarretando no aparecimento de obesidade.  

 

Objetivos 

Verificar a associação entre estilo de vida e padrões alimentares em mulheres de Pernambuco.  

 

Metodologia 

A população alvo deste estudo foi constituída por mulheres em idade reprodutiva, 12 a 49 anos, que 

residiam na área urbana do município, localizado na Zona da Mata Sul do Estado de Pernambuco. O 

estilo de vida foi avaliado através de um questionário validado, com as seguintes variáveis: uso de tabaco; 

consumo de bebida alcoólica e prática de atividade física vigorosa e excesso de peso. O excesso de peso 

foi categorizado pelos valores de sobrepeso e obesidade, segundo o Índice de Massa Corporal para as 

mulheres maior ou igual a 20 anos.  

 

Resultados 

Verificou-se que 6,2% das mulheres estudadas (N=322) eram tabagistas, 19,9% ingeriam bebida alcoólica 

e apenas 7,1% realizavam atividade física vigorosa. No entanto, o uso de tabaco, o consumo de álcool e a 

prática de atividade física vigorosa não foram estatisticamente associados aos diferentes padrões 

alimentares. Verificou-se ainda que 60,9% (IC95%: 55,3-66,2) das mulheres apresentavam excesso de 

peso (sobrepeso e obesidade), sendo uma prevalência de 33,9% (IC95% 28,8–39,3) para o sobrepeso e de 

27,0% (IC95% 22,3–32,3) para obesidade. Apesar de mais da metade da amostra apresentar excesso de 

peso, não foram encontradas associações significativas com os diferentes padrões alimentares.  

 

Conclusão 

Não foi observada associação entre uso de tabaco, consumo de bebida alcoólica, atividade física vigorosa 

e índice de Massa Corporal com diferentes padrões alimentares em mulheres de Pernambuco. 
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Introdução 

A anemia pode ser ocasionada pela baixa ingestão de ferro e de outros micronutrientes como o folato e a 

vitamina B12. Diante disso, identificar os padrões alimentares associados a anemia pode contribuir para 

elaboração de programas de saúde.  

 

Objetivos 

Verificar a associação entre anemia ferropriva e padrões alimentares em mulheres de idade reprodutiva de 

Vitória de Santo Antão.  

 

Metodologia 

Estudo transversal com mulheres de 12 a 49 anos, que residiam na área urbana de Vitória de Santo Antão. 

Pernambuco. A anemia foi diagnosticada com base na concentração de hemoglobina, sendo considerada 

Hemoglobina <12 g/dL para mulheres adultas não grávidas. A depleção dos estoques de ferro foi avaliado 

pela ferritina sérica <15 ng/mL, através do método de ensaio automatizado por quimioluminescência. A 

coleta de sangue foi realizada mediante punção venosa periférica e retirada de aproximadamente 10 ml de 

sangue venoso das mulheres. A variável dependente deste estudo foi o padrão alimentar, acessado através 

do questionário de frequência alimentar qualitativo. CAAE: 04216212.6.0000.520.  

 

Resultados 

Das 322 mulheres investigadas, verificou-se que 59,3% tinha entre 20 e 49 anos, 53,7% possuíam uma 

renda per capita inferior a 0,25 salários mínimos, aproximadamente 20,0% apresentaram situação de 

insegurança alimentar moderada e grave no domicílio., 18,6% das mulheres apresentavam anemia pela 

avaliação da hemoglobina sérica, e 11,8% apresentavam redução dos estoques de ferro, pela avaliação da 

ferritina sérica. Observou-se-se ainda, que as mulheres que não apresentavam anemia tinham uma maior 

probabilidade de consumir mais alimentos do Padrão Alimentar Padrão Alimentar Comum Típico 

Brasileiro do que as mulheres anêmicas.  

 

Conclusão 

Verificou-se que o nível de hemoglobina sérica apresentou associação inversa com o consumo maior de 

alimentos do Padrão Alimentar Comum Típico Brasileiro. 
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Introdução 

O excesso peso é causado, principalmente, por um desbalanço entre o consumo e o gasto calórico, e o 

exercício físico auxilia na sua reversão.  

 

Objetivo 

Avaliar o efeito de um programa supervisionado de exercício físico sobre a prevalência de obesidade 

entre adultos com excesso de peso.  

 

Metodologia 

Estudo experimental realizado em 2017 com moradores do município de Santo Antônio de Goiás. Foram 

incluídos adultos com Índice de Massa Corporal (IMC) ≥ 25kg/m², sedentários e com liberação médica 

para participação. Durante 12 semanas, o exercício físico consistiu em 3 sessões semanais de 60 minutos 

cada, sendo divididas em 4 etapas: aquecimento, treinamento aeróbio, treinamento contra resistido e 

alongamento. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFG (protocolo nº 

784.446/2014). Foram aferidas a massa corporal (kg) e a estatura (m), calculando-se o IMC (kg/m²). O 

percentual de gordura corporal (%GC) foi obtido por meio da bioimpedância. Foram coletados, antes e 

após o período de exercício físico, três recordatórios de 24h. As variáveis paramétricas foram 

apresentadas em média, e as não paramétricas em mediana. Realizou-se o Qui-quadrado de Pearson e o 

teste t-Student para amostras pareadas no software SPSS, versão 21.0 (p < 0,05).  

 

Resultados 

Dos 32 participantes, 13 participaram até o final do protocolo, sendo 92,3% do sexo feminino. A média 

da idade foi 44,38±9,84 anos, e da estatura 1,57±0,06m. As medianas da massa corporal, IMC e %GC 

antes da intervenção foram 71,3 kg, 28,4 kg/m
2 

e 39,9%, respectivamente, e após 72,8 kg, 28,7 kg/m
2 

e 

37,1%, respectivamente. Após a intervenção houve uma redução na prevalência de obesidade, 

identificada pelo %GC (46,2% para 23,1%) (p = 0,033), sem diferença no consumo calórico (p ≥ 0,05).  

 

Conclusão 

A prática supervisionada de exercício físico foi capaz de reduzir a prevalência de obesidade no grupo 

avaliado. 
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Introdução 

Uma alimentação adequada e saudável na infância pode prevenir doenças a longo prazo e é fundamental 

no desenvolvimento infantil. Dessa forma, deve-se ensinar as crianças a ter uma alimentação adequada, 

para um desenvolvimento mais saudável.  

 

Objetivos 

Descrever uma experiência de alimentação adequada com mães e crianças.   

 

Metodologia 

A intervenção ocorreu no Centro de Referência da Assistência Social localizado em Sobral-CE. Durante a 

intervenção, detectou-se a baixa frequência do consumo de frutas pelas crianças, e ausência do 

conhecimento das mães. Levando isso em consideração, foi desenvolvido o teatro das frutas, em que cada 

fruta explanava seus benefícios. Logo após, realizou-se a oficina de “mini-chef”, na qual foram utilizados 

aventais, toucas, pratos, luvas e frutas para cada criança, e foi solicitado que com a ajuda das mães 

fizessem obras de artes com as frutas em seus pratos e por fim cada um pôde experimentar tudo que havia 

no prato.  

 

Resultados 

Percebeu-se uma motivação das mães em participar e cuidar da alimentação de seus filhos, bem como 

compreender melhor os benefícios das frutas. Já as crianças aguçaram seus paladares para o consumo de 

frutas, tendo em vista que muitas não tinham contato com tanta freqüência e variedade. Quanto a 

alimentação adequada e saudável, as mães identificaram sua relação com a garantia da segurança 

alimentar e nutricional no desenvolvimento saudável de seus filhos, na medida que complementava a 

alimentação da criança de forma qualitativa, promovendo uma educação alimentar e nutricional ao longo 

de toda vida.  

 

Conclusão 

Observou-se uma melhora na qualidade alimentar e nutricional das crianças e as mães, pois as crianças 

começaram a ingerir mais frutas ao longo dos dias, sendo isto relatado pelas mães. 
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Introdução 

O sobrepeso e obesidade são um importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, 

incluindo as DCV, e atualmente sabe-se que o risco está igualmente relacionado a obesidade geral e à 

forma de distribuição da gordura.  

 

Objetivos 

O objetivo do estudo foi de verificar a correlação entre índice de massa corporal (IMC) e os indicadores 

antropométricos de risco cardiovascular em adultos residentes em um aglomerado urbano subnormal.  

 

Metodologia 

Foi realizado um estudo transversal, realizado com 653 adultos, com idades entre 20 e 59 anos. Avaliou-

se o IMC, circunferência da cintura (CC), razão cintura estatura (RCE) e índice de conicidade (IC). A 

análise dos dados foi efetuada com a utilização do pacote estatístico SPSS para Windows (versão 10.0) e 

a associação entre o IMC e os indicadores antropométricos de risco cardiovascular foram avaliadas 

segundo o teste de correlação de Spearman. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, número de protocolo 

4017-1. 

 

Resultados 

O excesso de peso encontrado, de acordo com o IMC, foi de 69,7%. De acordo com os resultados dos 

indicadores antropométricos, a maioria da amostra possuía RCV segundo a CC (67,1%), RCE (68,3%) e 

IC (70,0%). Quanto ao IMC e os indicadores antropométricos observou-se correlação significativa entre a 

CC (p< 0,001, r= 0,903), RCE (p<0,001, r=0,901) e IC (p< 0,001, r=0,548). Quando avaliados entre si, 

todos os indicadores antropométricos apresentaram associação, estando fortemente relacionados.  

 

Conclusão 

Apesar dos resultados encontrados, ainda não há um consenso na literatura sobre qual o melhor indicador 

antropométrico a ser utilizado, havendo a necessidade da realização de mais estudos. 
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Introdução 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) se destaca como uma condição clínica multicausal caracterizada 

por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA), com valores de PA maiores ou igual a 140/90 

mmHg.  

 

Objetivos 

Determinar a prevalência da HAS e caracterizar segundo variáveis socioeconômicas, biológicas, 

comportamentais, antropométricas e bioquímicas os hipertensos adultos residentes em um aglomerado 

urbano subnormal.  

 

Metodologia 

Estudo transversal, com amostra foi composta por 663 adultos, com idades entre 20 e 59 anos.A PA foi 

medida duas vezes utilizando-se tensiômetro automático. Indivíduos com a PA sistólica ≥140 mmHg e/ou 

PA diastólica ≥90 mmHg e/ou sob utilização de medicamento anti-hipertensivo, foram considerados com 

HAS. A análise descritiva dos dados foi efetuada com a utilização do pacote estatístico SPSS para 

Windows (versão 10.0). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do 

Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, número de protocolo 4017-14.  

 

Resultados 

A idade média da amostra foi de 40,43 anos (desvio-padrão=10,92), sendo 65,3% do sexo feminino. A 

prevalência de HAS encontrada foi de 36,9%. Dentre os hipertensos, 38% pertenciam às classes sociais D 

e E, 40% eram analfabetos ou tinham o ensino fundamental I incompleto, 43% eram insuficientemente 

ativos, 82% tinham excesso de peso, 37% relataram consumo inadequado de sal e 63% tinham a glicemia 

de jejum alterada.  

 

Conclusão 

A prevalência da HAS nesse estudo foi maior do que a apresentada na maioria dos estudos nacionais. 

Contudo, faz-se necessário à realização de mais estudos nessa população. 
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Introdução 

As doenças cardiovasculares (DCV) são umas das maiores causas de morte no mundo, foram registrados 

mais de 18 milhões de morte em 2008, e mais de três milhões ocorreram antes dos 60 anos segundo a 

Organização Mundial de Saúde. O uso dos indicadores antropométricos tem crescido, pois é simples, de 

baixo custo e eficaz para avaliação do risco cardiovascular.  

 

Objetivos 

Descrever os indicadores de risco cardiovascular de usuários de uma unidade mista de São Luís - MA.  

 

Metodologia 

Estudo realizado com adultos de ambos os sexos atendidos em uma Unidade Mista. Foi aplicado um 

questionário socioeconômico, demográfico e estilo de vida e realizado avaliação antropométrica (peso, 

altura e circunferência da cintura). Os indicadores de risco cardiovascular utilizados foram: circunferência 

da cintura e do pescoço, RCEst e RCQ. Para análise dos dados foi utilizado o programa Stata® versão 

13.0. O trabalho foi aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade CEUMA sob o número 

2.531.863.  

 

Resultados 

Foram entrevistados 62 pacientes, sendo 80,7% eram do sexo feminino, 80,7% tinham idade de 40 a 59 

anos, 53,2% eram casados, 59,7% tinham o ensino médio completo e incompleto e 64,5% não praticavam 

atividade física. Quanto as características antropométricas, 66,1% estavam com excesso de peso, 54,8% 

com risco muito aumentado para DCV segundo a CC, 38,7% com risco de DCV de acordo com a CP, 

72,6% com risco de DCV conforme a RCEst e 64,5% com risco de DCV segundo a RCQ.  

 

Conclusão 

Conforme observado a maioria dos adultos estavam com excesso de peso e com risco de DCV. Faz-se 

necessário um acompanhamento e estratégias que promovam saúde e qualidade de vida, com vista a 

reduzir os riscos cardiovasculares. 

mailto:estersoares2008@gmail.com

