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Código do trabalho: AF01
Aspectos morfo-funcionais e tecnológicos da farinha do albedo de maracujá (Passiflora
edulis f. flavicarpa)
MIRANDA, L.R.; GARÇA, A.L.S.; FIGUEIRA, M.S.; ARAUJO, C.A.F.; SILVA, G.C.T.; SANTOS,
O.V.
Universidade Federal do Pará (UFPA).

O desenvolvimento industrial da fruticultura brasileira tem alavancado considerável parcela do
mercado alimentício. A forte tendência de crescimento deste segmento gera uma gama cada
vez maior de rejeitos que podem conter em suas estruturas elementos de grande qualidade
nutricional e funcional se avaliados com tecnologias adequadas. O objetivo do presente
trabalho foi avaliar os aspectos morfofuncionais e tecnológicos dos grânulos da farinha de
albedo de maracujá como forma de agregar funcionalidade a esta fonte de recurso com base
no seu potencial nutricional-funcional e tecnológico caracterizando-o como um potencial para
aplicação no segmento alimentício. As metodologias aplicadas seguem padrão da AOAC
(2010) e as normas de aplicação da microscopia eletrônica de varredura. Os resultados obtidos
na visualização dos grânulos pós-aplicação da microscopia eletrônica de varredura revelam
estruturas de aspecto irregular de característica esponjosa, com formação fibrilar dispersas em
forma de feixes e raros glóbulos de amido. Seu padrão nutricional-funcional apresentou valores
elevados em fibras totais com média de 47,43 ± 0,23 % e em fibras solúveis de 37,35 ± 0,73 %
e percentuais médios de carboidratos em torno de 30,78 % que ratificam os achados
visualizados na morfologia da farinha do albedo de maracujá. Os dados relacionados ao seu
potencial tecnológico apresentaram alta capacidade de absorção de água e óleo com médias
de 501,56 ± 75,69 % e 262,62 ±5,38 % respectivamente, característica própria para aplicações
nos segmentos industriais diretamente relacionadas à sua estrutura esponjosa dos grânulos
desta farinha. Os dados expostos tornam possível inferir que a qualidade de matrizes vegetais
para aplicações industriais deve ser avaliada sob diversas óticas, com base em parâmetros
morfológicos, nutricionais-funcionais e tecnológicos. Assim, a farinha do albedo de maracujá
mostra-se como uma vertente de aplicação de novas matérias-primas derivadas de rejeitos
agroindustriais promovendo uma interação sinérgica entre a nutrição, a funcionalidade, na
utilização para o controle dos níveis de colesterol sanguíneo ao reduzir sua absorção a nível
intestinal, e a aplicação tecnológica em paralelo com a redução de contaminantes, fruto do
descarte ambiental e a agregação de valor a novas matérias-primas no segmento
agroindustrial.

5

Código do trabalho: AF02
Avaliação do teor de fibra alimentar em farinha da banana verde comercializadas em
Fortaleza – Ceará
APOLIANO, A.P.A.; MENDES, L.S.; MARCÍLIO, R.
Instituto de Pesquisas Ensino e Gestão em Saúde (IPGS).

Atualmente, a farinha da banana verde (FBV) é utilizada como alimento funcional, estando
inserida na indústria alimentícia como uma boa fonte de fibra alimentar (FA), tendo efeitos
benéficos para a saúde. O objetivo do presente estudo foi identificar o percentual de
estabelecimentos, variedade de marcas e o teor de FA de FBV comercializadas na cidade de
Fortaleza-Ceará. A pesquisa constitui-se em um estudo descritivo, prospectivo com abordagem
quantitativa, no qual se avaliou os rótulos da FBV. As coletas ocorreram em março de 2015 e
foram visitadas apenas as lojas que comercializam a FBV. Foram analisadas as marcas de
FBV disponíveis para venda e o teor de FA. Os dados obtidos foram confrontados com a
legislação da RDC nº 54 de 12 de novembro de 2012 (BRASIL, 2012). As informações
coletadas foram tabuladas e organizadas em planilhas e gráficos. Foram identificados 25
estabelecimentos que comercializam suplementos e/ou alimentos para fins dietoterápicos em
diversos bairros da capital, destes apenas 36,0% possuíam a FBV. Neste estudo observou-se
uma variedade de sete marcas de FBV comercializadas em um total de nove lojas. Apenas um
estabelecimento (de número 3) possuía uma maior diversidade de marcas de FBV disponíveis
ao consumidor, seguida da loja 7 com três opções de marcas. Apenas nas lojas 4, 5 e 6 tinham
a disposição pelo menos duas marcas e na maioria foi encontrado apenas uma marca de FBV.
Verificou-se que o teor de fibra de cada marca tem uma variação de 7,50 a 22,00g por 100g.
Apenas uma marca (F) possui o menor teor de fibra (7,50g). A maioria das marcas (A, B, D, E e
G) possui valores entre 10,00 e 13,50 gramas. Foi verificado o maior teor de fibra em C. A
comercialização da FBV ainda é pequena na cidade estudada, não havendo uma diversidade
de marcas no mercado. Conforme RDC 54/2012, sugere-se que os produtos devem conter na
composição nutricional informação padronizada da porção com a proporção de FA, bem como
conter a medida padrão de 100 gramas conforme a legislação. A qualidade do produto fonte de
fibra como a FBV deve ser divulgada pelos profissionais da saúde, a fim de orientar e facilitar a
prescrição nutricional para os consumidores.
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Código do trabalho: AF03
Comparação da composição físico-química de três leites fermentados com grãos de
kefir: integral, semidesnatado e desnatado
RODRIGUES, M.C.N.L.; SANTANA, T.S.; SANTOS, F.O.; SANTOS JUNIOR, E.R.; MIGUEL,
M.A.L.; PEDROSA, C.; PIERUCCI, A.P.T.R.
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O kefir é obtido pela fermentação do leite com grãos de kefir, estes constituem uma associação
simbiótica de leveduras, bactérias láticas e acéticas com propriedades probióticas, em matriz
de proteínas, lipídios e polissacarídeos. Suas peculiaridades tornam complexa a padronização
da bebida fermentada, pois suas características variam com temperatura, tempo de
fermentação e população de micro-organismos. Este estudo visa comparar as características
físico-químicas de três diferentes leites fermentados com grãos de kefir e os leites que os
originaram (integral, semidesnatado e desnatado), avaliando possíveis benefícios à saúde com
o consumo desta bebida. Grãos de kefir foram divididos em três partes (uma para cada tipo de
leite), colocados em frascos de vidro, na proporção de 10% de grãos em leite UHT, e
fermentados a 25ºC/24h. Os leites fermentados foram peneirados e maturados a 4ºC/24h. Em
sequência, três lotes dos dois grupos foram analisados em triplicata quanto a: umidade (estufa
105ºC), cinzas (mufla 550ºC), proteínas (micro Kjeldahl), lipídios (Bligh-Dyer), lactose (LaneEynon), acidez total e pH. Os dados foram expressos em média e desvio padrão. A umidade do
kefir variou de 88,65 a 91,85% e do leite de 87,56 a 90,99%, em ambos o integral apresentou
menor teor de água. A proteína variou no kefir de 3,57 a 4,18% e no leite de 3,55 a 4,13, o
desnatado apresentou maior teor nos dois grupos. A fração mineral não apresentou grande
variação no kefir (0,75 a 0,80%) ou no leite (0,74 a 0,84%). O teor de gordura diferencia os
tipos de leite (0,80 a 3,86%), refletindo na variação encontrada no kefir (0,60 a 3,63%). A
lactose variou de 4,29 a 4,82% no leite, sendo, naturalmente, mais baixa no kefir (3,29 a
3,56%), por ser substrato da fermentação, resultando na redução do pH e aumento da acidez
após fermentação (pH: leite: 6,48 a 6,67; kefir: 4,03 a 4,14 / acidez: leite: 0,02 a 0,13; kefir: 0,10
a 1,03). Os resultados demonstram que as características do kefir estão relacionadas à
composição do leite usado e modificações geradas pela fermentação, como redução do teor de
lactose, são benéficas à saúde. Com base neste estudo, pode-se indicar o consumo do kefir
para indivíduos com algumas restrições alimentares: a bebida integral seria opção para
intolerantes à lactose e a desnatada para indivíduos com hiperlipidemia; pelo elevado conteúdo
proteico, o kefir poderia ser recomendado, também, para consumo de atletas, idosos e
crianças, caso não haja restrições.
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Código do trabalho: AF04
Parâmetros avaliativos e comparativos dos lipídios funcionais do óleo de patauá
(Oenocarpus bataua)
GONÇALVES, B.S.; MACEDO, C.S.; GARÇA, A.L.S.; FIGUEIRA, M.S.; SANTOS, O.V.
Universidade Federal do Pará (UFPA).

A biodiversidade da região Amazônica situa-se como uma das mais importantes fornecedoras
de recursos naturais que podem ser amplamente utilizados de forma racional pela indústria
explorando seu potencial pela aplicação de tecnologias adequadas ao rastreamento dos
potenciais de seus frutos. Seguindo esta vertente um dos maiores destaques dentre os
inúmeros grupos de espécies vegetais conhecidas por sua alta capacidade de fornecer
matéria-prima, são os conhecidos frutos oleaginosos. O objetivo do presente estudo foi avaliar
e comparar os lipídios funcionais presentes no óleo de patauá (Oenocarpus bataua), obtidos
via cromatografia gasosa e a espectroscopia no infravermelho com transformação de fourier
(FTIR). As metodologias aplicadas seguem os padrões das recomendações internacionais de
análises químicas de óleos (AOCS), com base em cromatografia gasosa e a espectroscopia no
infravermelho com transformação de fourier. Os resultados obtidos mostram um óleo dentro
dos parâmetros de qualidade e conservação exigida pela legislativa brasileira com base em
seus índices de acidez e peróxido. O perfil obtido via cromatografia gasosa mostram um óleo
com alto padrão funcional com predominância na série C18:1(ω9) com média de 71,79 %;
C18:2 (ω6) 4,72 % e C18:3 (ω3) com média de 0,51 % com um percentual total de insaturação
em torno de 78,43%. O comportamento espectral apresentado no FTIR denota grande
destaque a faixas de absorção na região do infravermelho no intervalo entre 2924 - 2855 cm-1
com picos de maior destaque relacionados a grupo funcionais com duplas ligações. Essas
composições verificadas nos resultados obtidos fornecem dados para inferirmos sobre a
funcionalidade deste óleo com base nos padrões de análises tecnológicas aplicadas, uma vez
que ambas ratificam os grupamentos funcionais contidos neste óleo, demonstrando o potencial
efeito anti-inflamatório devido ao seu perfil de instauração e fornecendo assim um incremento
no rall de matérias-primas aplicáveis nos segmentos industriais, promovendo maior
funcionalidade aos frutos das espécies amazônicas pela agregação de valor a estes e
reduzindo a prática de devastação ambiental de grandes áreas e espécies frutíferas para uso
restrito de sua madeira.
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Código do trabalho: AF05
Avaliação do perfil funcional do óleo de castanhola (Terminalia catappa L.)
GARÇA, A.L.S.; LORENZO, N.D.; FIGUEIRA, M.S.; SANTOS, O.V.
Universidade Federal do Pará (UFPA).

A busca por novos alimentos e o aproveitamento de resíduos agroindustriais visa promover o
incremento de novas matérias-primas no segmento industrial pela aplicação de fontes
alternativos, saudáveis com alto valor nutricional e funcional que auxiliem na prevenção de
agravos patológicos e na melhoria da qualidade de vida. Paralelo a estes aspectos podem
coadunar com a agregação de valor a estas fontes, auxiliar nos períodos de entre safras,
reduzir o processo de devastamento, pelo aproveitamento dos frutos gerados por estas
espécies mantendo suas matrizes de pé, além de favorecer econômica e socialmente as
populações locais com alimentos acessíveis e disponíveis. O objetivo do presente trabalho foi
avaliar o padrão de qualidade e o perfil funcional do óleo de castanhola (Terminalia catappa
Linn.). As metodologias aplicadas seguiram o padrão internacionalmente aceito (AOCS) com
base em análise de extração e determinação de perfis cromatográficos para rastrear a
qualidade nutricional e funcional do óleo da castanhola (Terminalia catappa linn.). Os
resultados obtidos mostram um fruto com uma amêndoa com teor médio de 52,85 % de
rendimento em lipídio. O padrão de qualidade apresentado por seu óleo encontra-se dentro dos
limites estabelecidos pela legislação brasileira para óleos e gorduras, com médias de 3,35 ±
0,38 para o índice de acidez e de 2,68 ± 0,83 para o índice de peróxido. O resultado do seu
perfil nutricional e funcional expresso pelo seu perfil de ácidos graxos mostra uma
predominância em ácidos graxos insaturados, com destaque para ácidos graxos oleico
(33,87%), linoleico (22,24%) e linolênico (0,068%) sendo estes conhecidos respectivamente
como ômegas 9, 6 e 3. Os dados expressos por estas análises permitem avaliar a importância
de pesquisas com frutos pouco aplicáveis na alimentação, uma vez que não considerados seus
potenciais alimentares podem estar sendo negligenciados diante da elevada importância de
seus compostos para a nutrição com base na sua ação funcional como elemento pró e antiinflamatório constituintes do sistema imunológico humano.
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Código do trabalho: AF06
Teor de compostos fenólicos e atividade antioxidante da alface (Lactuca sativa L.)
convencional e orgânica
NEGRÃO, L.D.; ARAÚJO, M.A.M.; MOREIRA-ARAÚJO, R.S.R.
Universidade Federal do Piauí (UFPI).

A alface (Lactuca sativa L.) é uma hortaliça muito comercializada e consumida no Brasil, tem
sua importância alimentar pelo seu valor nutritivo e funcional. Cultivada no sistema
convencional e orgânico, apresenta teores diferentes de compostos bioativos. A ação benéfica
de componentes bioativos, dentre eles se destacam os compostos fenólicos, onde estão
presentes os flavonoides, atuando com ação antioxidante. Segundo estudos os antioxidantes
podem agir retardando ou prevenindo processos oxidativos auxiliando na redução de radicais
livres. Os compostos bioativos dependem da estrutura química e da sua concentração no
alimento, que por sua vez, tem seus teores influenciados por fatores genéticos, condições
ambientais, sistemas de produção, além do grau de maturação e variedade da planta, entre
outros. O objetivo do presente estudo foi verificar a atividade antioxidante da alface proveniente
dos sistemas de cultivo convencional e orgânico, a fim de fornecer informações sobre seu
potencial funcional, bem como sua repercussão sobre a saúde. Foram analisadas alfaces de
cultivo convencional e orgânico. Para a realização da análise foi preparado um extrato,
utilizando como solvente para a extração dos compostos antioxidantes a acetona 80%. O
conteúdo de fenólicos totais foi determinado por espectrofotometria utilizando o reagente FollinCiocalteau. A atividade antioxidante foi determinada pelo método de captura de radicais DPPH
(2,2-difenil-1-picril-hidrazil) com os resultados expressos em μmol TEAC/100g da amostra. Os
dados obtidos foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e as médias das amostras
foram comparadas pelo Teste de médias de Turkey ao nível de 5% de significância. Observouse que as alfaces dos sistemas de cultivos analisados tiveram diferença estatisticamente
significativa (P<0,05), onde a alface de cultivo orgânico apresentou maior teor de compostos
fenólicos totais (1845,69 mg/100g) e convencional (965,36 mg EAG/100g). Na capacidade de
redução do radical DPPH a alface de cultivo orgânico apresentou a maior atividade
antioxidante (4075,28 μmol TEAC/100g) seguido do cultivo convencional (2136,88 μmol
TEAC/100g). Dentre os dois sistemas de cultivos analisados, a alface de cultivo orgânico
obteve o maior conteúdo de fenólicos totais e elevada atividade antioxidante em relação à de
cultivo convencional.
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Código do trabalho: AF07
Produto à base de yacon (Smallanthus sonchifolius) modula biomarcadores do
metabolismo ósseo em ratas ovariectomizadas?
1,2
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Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho (Unesp).

O yacon (Smallanthus sonchifolius) é uma raiz tuberosa fonte de inulina e frutooligossacarídeos-FOS, compostos bioativos prebióticos, com efeitos favoráveis associados ao
aumento da absorção de alguns minerais como cálcio. Isto ocorre devido a diminuição do pH e
consequente solubilização de sais complexados. O objetivo do presente estudo foi avaliar o
potencial modulador de um produto a base de yacon-PBY em biomarcadores do metabolismo
ósseo em um modelo artificial de animais com osteopenia. Foram submetidas a cirurgia de
ovariectomia (OVX n=32) e celiotomia (n=32) 64 ratas da raça Wistar, com 120 semanas de
vida. Metade dos animais recebeu dieta padrão (grupo controle) e a outra metade, dieta
contendo a dose de 6,0% de FOS/inulina do PBY. Avaliou-se de acordo com protocolos
padronizados: o peso relativo do ceco (PRC); a concentração de ácidos orgânicos; a absorção,
o balanço e a retenção de cálcio; os níveis séricos de fosfatase alcalina (FA) e telopeptídeo
aminoterminal do colágeno tipo I (NTx) e propriedades biomecânicas do fêmur. Considerou-se
um nível de significância de 5% para todas as análises estatísticas, realizadas no software
SAS®. O PRC e as concentrações de acetato e lactato foram maiores no grupo que recebeu
PBY. A excreção de cálcio fecal no grupo de ratas ovariectomizadas (OVX) que recebeu o PBY
foi menor comparado ao grupo OVX que recebeu dieta controle (P<0,05) assim como a
excreção de cálcio urinário (P<0,10). De forma coerente foi observado maior absorção, balanço
e retenção de cálcio no grupo que recebeu PBY na dieta (P<0,05). Os níveis séricos de FA
foram maiores no grupo PBY comparado ao grupo controle (P<0,05). Para o NTx os níveis
séricos foram maiores no grupo controle comparado ao grupo que recebeu a dieta com PBY
(P<0,05). As propriedades biomecânicas tanto da cabeça do fêmur quanto da diáfise femural
apresentaram valores percentuais maiores no grupo PBY, o que pressupõe efeito favorável na
resistência óssea. O PBY modulou favoravelmente o metabolismo ósseo em ratas
ovariectomizadas.
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Código do trabalho: AF08
Efeitos da farinha da casca de maracujá (Passiflora edulis) sobre a resistência à insulina
de ratos submetidos a dieta enriquecida com frutose
GOSS, M.J.; OLIVEIRA, M.L.; MACHADO, I.; SANTIN, J.R.
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI).

O aumento na ingestão de frutose, principalmente sob a forma de xarope de milho em
alimentos industrializados, tem sido relacionado a diversas desordens metabólicas, como a
resistência à insulina (RI) e obesidade central. Na condição de RI, o efeito antilipolítico da
insulina está diminuído, favorecendo a síntese hepática de triglicerídeos e aumentando a
deposição de tecido adiposo. Desta forma o presente trabalho visou avaliar os benefícios da
suplementação com farinha da casca de maracujá (FCM) (Passiflora edulis Var flavicarpa) em
animais com síndrome metabólica induzida por frutose. Ratos Wistar machos foram divididos
em 3 grupos: 1) controle (ração normal + água), 2) frutose (ração normal + água com frutose
10%) e 3) Frutose + FCM (ração com FCM 30% e água com frutose 10%). Os animais foram
tratados durante 8 semanas. Durante este período, foi mensurado o peso semanalmente,
consumo de ração e de água a cada 2 dias, bem como a circunferência abdominal no início e
final do experimento. Na oitava semana foi realizado ensaio para avaliar RI. No final da oitava
semana os animais foram eutanasiados e o sangue foi coletado para avaliação de AST, ALT,
FAL, glicemia, insulina, colesterol total, HDL e triglicerídeos. Os dados obtidos demonstram um
percentual de ganho de peso maior no grupo frutose quando comparado aos demais grupos,
entretanto sem aumento equivalente na medida da circunferência abdominal, mas com maior
infiltração de lipídios na cavidade abdominal no grupo da frutose comparado aos demais. Na
avaliação sérica foi verificado aumento na glicemia e nos triglicerídeos, sendo que a FCM foi
efetiva na redução desses parâmetros. No ensaio de RI observamos resistência a ação desse
hormônio nos animais tratados com frutose, sem alteração nos demais grupos. Não houve
diferença na mensuração da insulina sérica, porém observou-se alteração no índice HOMA-IR
no grupo da frutose corroborando com os dados do ensaio de RI. Juntos, os dados obtidos
demostram que a frutose induz anormalidades metabólicas, principalmente relacionadas ao
metabolismo da glicose e insulina, sendo a FCM um produto potencial como alternativa de
inibir esse efeito seja pela ação das fibras ou devido à presença compostos bioativos.

12

Código do trabalho: AF09
Efeitos toxicológicos do bredo e da erva de touro frente à Artemia salina L.
CÂMARA, G.B.; dos SANTOS, P.P.; MACHADO, K.A.; de OLIVEIRA, T.K.B.; MARCEDO, C.S.;
BARROS, V.O.
Faculdade de Ciências Medicas de Campina Grande.

As plantas alimentícias não convencionais (PANC), nativas ou exóticas, em muitos casos são
denominadas como mato, daninhas, invasoras e até mesmo ‘nocivas’ por brotarem
espontaneamente entre as plantas cultivadas ou em locais onde não são desejadas. Em
consequência, milhares de espécies com alto valor nutritivo são negligenciadas por grande
parte da população e do poder público, deixando-se de lado o seu poder terapêutico. Calculase que anualmente são perdidos entre uma a duas toneladas por hectare de recursos vegetais
que poderiam ser empregados para alimentação. Por isso, entre inúmeras outras, a escolha da
erva de touro (Tridax procumbens L) e o Bredo (Trianthema portulacastrum) para uma análise
toxicológica, visando à sanidade e segurança alimentar para que posteriormente possamos
consumi-las sem riscos à saúde. O objetivo do presente estudo foi avaliar os possíveis efeitos
toxicológicos das plantas alimentícias não convencionais Erva-de-touro e Bredo, frente à
Artemia salina Leach. Uma quantidade de 0,3 g de cistos de A. salina foram mantidos em água
marinha sintética e incubados por 36 h, após a eclosão, 10 náuplios foram coletados e tratados
em tubos de ensaio contendo a solução do extrato de Erva-de-touro e Bredo (separadamente)
concentrações entre 50 e 1000 μgmL־¹ sobre um controle, a leitura do número de
sobreviventes e mortos foi realizada após 24 horas para a determinação da dose letal média
(DL50). Os extratos possuíram respectivamente 786,27±86,20 ugmL־¹ e 1342,36±102,10
ugmL־¹ indicando uma toxicidade moderada para a Erva-de-touro e não toxidade para o Bredo,
pois, quando são verificados valores abaixo de 500 μg mL-1 indica que o composto é tóxico,
quando os valores de DL50 que variam entre 500 e 1000 de μg mL-1 denota-se moderada
toxicidade e quando são encontrados valores acima de 1000 μg mL-1, estes, são considerados
atóxicos. A possível toxicidade da Erva-de-touro pode estar relacionada aos níveis elevados de
compostos fenólicos. Quanto o Bredo foi comprovado a não toxicidade, logo, é considerado
seguro a sua utilização tanto na culinária como também para fins medicinais. Espera-se que
este estudo possa servir como fonte para outras pesquisas.
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Código do trabalho: AF10
Avaliação do efeito protetor da farinha de casca de maracujá (Passiflora edulis) na
esteatose hepática não alcoólica induzida por frutose
GOSS, M.J.; NUNES, M.L.O.; MACHADO, I.D.; SANTIN, J.R.
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI).

A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é cada vez mais prevalente no mundo e
consiste na progressão do quadro de esteatose hepática (EH), tornando-se alvo de estudos
que visam o desenvolvimento de terapias voltadas para a reversão do quadro. O objetivo do
presente trabalho foi avaliar os efeitos da farinha da casca de maracujá (FCM) na EH. Ratos
Wistar machos com 21 dias de idade foram divididos em grupos (n=6): 1) controle (ração
normal + água), 2) frutose (ração normal + água com frutose 10%) e 3) frutose + FCM (ração
com FCM 30% + água com frutose 10%), os animais receberam os diferentes tratamentos
durante oito semanas. Durante o período foi mensurada a circunferência abdominal, peso dos
animais, consumo de água e de ração. Ao final do período experimental foi coletado sangue
para a realização de análises bioquímicas e hematológicas e os órgãos para análise
histológica. O consumo de frutose (10%) induziu aumento significativo (p <0,05) no percentual
de ganho de peso, porém sem aumento equivalente na medida da circunferência abdominal,
embora observou-se acúmulo de tecido adiposo nessa região. O consumo de frutose induziu
aumento (p <0,05) nos níveis séricos de triglicerídeos e acúmulo de colesterol e triglicerídeos
no tecido hepático, ocasionando a formação de lesões histológicas compatíveis ao quadro de
EH. No entanto, não foram encontradas variações significativas na concentração das enzimas
AST e ALT. A suplementação com FCM induziu significativa redução (p <0,05) no ganho de
peso, percentual de ganho de circunferência abdominal, peso absoluto do fígado, assim como
nos infiltrados lipídicos (colesterol e triglicerídeos) nesse órgão, diminuindo também os
triglicerídeos séricos quando comparado ao grupo da frutose. Esses animais apresentaram
aumento significativo (p <0,05) nos níveis de fosfatase alcalina e colesterol HDL. Juntos os
dados obtidos demonstram que o uso de frutose (10%) induziu EH em ratos, inferindo que seu
consumo constitui um risco para a saúde, ao passo que a suplementação com FCM mostrouse eficaz na redução de características do quadro, constituindo um interessante achado, visto
que a casca deste fruto constitui um resíduo agroindustrial, o qual pode ser utilizado visando a
sustentabilidade e aproveitamento de fibras, vitaminas, minerais e compostos bioativos
importantes para prevenção e combate de doenças como a DHGNA.
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Código do trabalho: AF11
Produto à base de yacon (Smallanthus sonchifolius) contribui favoravelmente ao
metabolismo ósseo de ratas Wistar
1,2
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PAULA, H.A.A. ; SIMÕES, A. ; MARTINO, H.S.D. ; FAVARATO, L.S.C. ; LOUZADA, M.J.Q. ;
1
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FONTES, E.A.F. ; de OLIVEIRA, T.T. , FERREIRA, C.L.L.F.
1

1

2

Universidade Federal de Viçosa (UFV); Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG);

3

Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho (Unesp).

O Yacon (Smallanthus sonchifolius) é considerado um alimento funcional com atribuições
positivas na saúde óssea. O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da intervenção
dietética com 6% de FOS/Inulina de um produto a base de yacon nas propriedades
relacionadas ao metabolismo ósseo, em ratas Wistar. Foram utilizadas 16 ratas (Rattus
norvegicus, variedade albinus, classe Rodentia), da raça Wistar, recém-desmamadas. O
experimento (90 dias) foi realizado por meio de delineamento inteiramente casualizado, sendo
administrado aos animais dieta controle (n=8) e dieta acrescida da dose de prebiótico PBY
(contendo 6% de FOS/Inulina). Foram avaliadas, de acordo com protocolos padronizados, as
variáveis: ganho de peso (GP); consumo alimentar (CA); coeficiente de eficiência alimentar
(CEA); peso relativo do ceco (PRC); pH cecal; ácidos orgânicos; densidade e conteúdo mineral
ósseo; propriedades biomecânicas do fêmur; níveis séricos de fosfatase alcalina (FA) e
telopeptídeo aminoterminal do colágeno tipo I (NTx); absorção, balanço e retenção de cálcio
corporal. O nível de significância estatística foi P<0,05 pelo teste t. O GP foi maior no grupo
controle (C); o CA, PRC, lactato foram maiores no grupo PBY (P<0,05). A força máxima e
rigidez na cabeça do fêmur foram percentualmente maiores no grupo PBY da mesma forma
que as concentrações de cálcio, fósforo e magnésio nas tíbias. Os níveis de FA e NTx não
diferiram entre os grupos (P>0,05). A excreção fecal de cálcio foi maior no grupo C (P<0,05) e
a absorção aparente fracional, absorção aparente, balanço mineral de cálcio e retenção
mineral foram percentualmente maiores no grupo PBY. A exposição de ratas a dose de 6% de
FOS/Inulina de um produto a base de yacon, por um período de 90 dias, apresentou efeitos
clínicos promissores em relação a maior produção de acetato e lactato; a menor excreção de
cálcio fecal; e maior absorção aparente fracional, maior absorção aparente (%), maior balanço
mineral e maior percentual de retenção de cálcio. Estes resultados presumem impacto positivo,
em longo prazo, no metabolismo ósseo.
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Código do trabalho: AF12
Análise físico-química do abricó de praia em diferentes estados
CÂMARA, G.B.; SILVA, D.G.B.; de OLIVEIRA, T.K.B.; MARCEDO, C.S.; BARROS, V.O.;
MACHADO, K.A.; CAVALCANTI, M.S.
Faculdade de Ciências Medicas de Campina Grande.

O Abricó da Praia (Labramia bojeri) pertence à família das sapotaceae, apresenta frutos em
forma de cápsulas esféricas com casca resistente e dura, coloração amarela contendo polpa
esbranquiçada envolvendo 1 ou 2 sementes marrons. A árvore é muito usada para
ornamentação e seu fruto apresenta características funcionais, sendo usada para vários
sintomas como a febre, dor, vermelhidão e possui ação inseticida e vermicida. Pode ser
consumido, no entanto seu consumo limita-se ao estádio maduro. O objetivo do presente
estudo foi analisar as características físico-químicas da polpa do Abricó de Praia in natura e
seca (pó). Os experimentos foram realizados no Laboratório de Bromatologia da Faculdade de
Ciências Medicas de Campina Grande – FCM/CG. Na polpa in natura e seca (pó) do fruto
foram analisadas: Teor de água pelo método oficial a 105 ºC ± 3 ºC durante 24 horas; Acidez
Total Titulável (ATT) determinada pelo método titulométrico com solução padronizada de NaOH
0,1N; pH determinado diretamente em potenciômetro previamente calibrado com soluções
tampão de pH 7,0 e 4,0 e Sólidos Totais (Brix) utilizando um refratômetro de ABBE com escala
de 0º a 92º Brix. Os seguintes resultados foram encontrados para o fruto in natura e pó,
respectivamente: Teor de Água (%): 82,71±0,55 e 6,45±0,97; Na acidez pelo processo de
titulação mostrou 0,53 e 1,37%; Os dados dos testes das análises do pH foram 5,50±0,1 e
5,28±0,1; Na leitura do Brix 1,578 e 1,582. Após essas análises foram verificados que a polpa
em pó obteve acidez maior que a polpa in natura, consequentemente demonstrou pH menor, o
teor de umidade foi relativamente elevado para in natura sendo um fruto perecível neste
estado. Conclusão: Os resultados dão um apoio científico para o uso adequado do Abricó de
Praia como alimento, demonstrando que possui características para consumo.
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Código do trabalho: AF13
Frutanos tipo inulina em um produto à base de yacon: alterações gastrointestinais e
histomorfométricas no ceco de ratas wistar
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Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho (Unesp).

O Yacon (Smallanthus sonchifolius) é considerado um alimento funcional e recentemente sua
atividade prebiótica tem sido enfatizada, considerando as concentrações elevadas de frutooligossacarídeos (FOS) e inulina. O objetivo do presente estudo foi avaliar diferentes
concentrações de FOS/inulina de um produto à base de yacon (PBY) no perfil cecal e fecal em
ratas (Rattus norvegicus, variedade albinus). O experimento teve duração de 28 dias, os
animais foram distribuídos em cinco grupos (0% - grupo controle, 5%, 6%, 7,5% e 10%) cada
grupo com três animais. Os quais possuíam 30 dias de vida e peso inicial médio de 82,6 g.
Analisou-se a concentração de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), o pH do conteúdo cecal,
umidade das fezes, peso do ceco e das fezes, o escore fecal e a histomorfometria do ceco, por
meio de protocolos padronizados. O estudo foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa
com animais da Universidade Federal de Viçosa. As análises de variância (ANOVA) e
regressão linear foram realizadas no software SAS® (Statistical Analysis System – SAS
Institute Inc., North Carolina, USA, 1989) versão 9.1 licenciado para a Universidade Federal de
Viçosa. Considerou-se um nível de significância de 5% para todas as análises. O desempenho
dos animais (medido pelo ganho de peso e o coeficiente de eficiência alimentar) não foi afetado
pelo aumento da concentração de FOS/inulina nas dietas (P>0,05). O grupo que recebeu 6%
de FOS/inulina na dieta apresentou as maiores concentrações para acetato, butirato e
propionato. A profundidade, diâmetros basal e apical das criptas do ceco, além do número de
criptas por campo microscópico não apresentaram diferença significativa entre os tratamentos
(P>0,05). As dietas contendo 7,5% e 10% de FOS/inulina induziram diarreia osmótica nos
animais e nessas concentrações observou-se maior peso relativo do ceco (0,0091 e 0,0092,
respectivamente), assim como maior umidade das fezes (55,20% e 58,15%), maior peso fecal
(3,95 g e 4,59 g) e escore fecal entre 2,0 e 3,0. A adição do PBY até a concentração de 6% de
FOS/inulina não provocou transtornos gastrointestinais e induziu modificações físicas
esperadas no ceco, sem crescimento exacerbado das criptas em ratas Wistar. Sugere-se
utilizar até esta dosagem para avaliar o efeito funcional deste novo produto.
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Código do trabalho: AF14
Avaliação da performance reprodutiva de ratas expostas diariamente a baixas doses de
Lentinula edodes (shiitake)
GENTIL, B.C.; CAETANO, E.L.A.; SPIM, S.R.V.; LAURINO, L.F.; GERENUTTI, M.
Universidade de Sorocaba (UNISO).

O Lentinula edodes (shiitake) é reconhecido por suas diversas propriedades terapêuticas e seu
emprego vem crescendo mundialmente. Muitos pesquisadores têm trabalhado para evidenciar
as potencialidades medicinais do shiitake, considerando a utilização segura deste alimento e
de seus compostos bioativos. Neste sentido, modelos de estudos que garantam a segurança
no uso de alimentos funcionais durante o período de gestação são de grande relevância
científica. O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos de baixas doses de shiitake sobre
a performance reprodutiva de ratas. O projeto foi aprovado pelo CEUA/UNISO (nº007/2012). O
shiitake foi liofilizado e moído, obtendo-se um pó fino. Foram utilizados ratos Wistar, machos e
fêmeas. Após a constatação da prenhez, as ratas foram divididas em três grupos (n=5), os
quais receberam por via oral, durante 20 dias: solução salina 0,9% (GC), shiitake 100mg/kg/dia
(SHI 100) e shiitake 200mg/kg/dia (SHI 200). Os animais receberam água e ração ad libitum.
Para a avaliação da performance reprodutiva foi realizada a cesária aos 21 dias de gestação,
observando-se: perdas pré e pós-implantação, vitalidade fetal, índice placentário, peso de
fetos, placentas e ovários. Para a avaliação de toxicidade fetal foram realizadas: a análise
bioquímica (alanina aminotransferase - ALT, aspartato aminotransferase – AST, ureia, glicose,
cálcio, HDL, em equipamento Cobas C111, Roche®) do líquido amniótico e das placentas.
Foram empregados o Teste de Qui-Quadrado ou ANOVA seguido de Teste de Tuckey-Kramer,
e p≤0,05 foi considerado significante. O grupo SHI 200 (55,07%) apresentou um aumento das
perdas pré-implantação quando comparado ao GC (33,18%); quanto as perdas pósimplantação, o grupo SHI 200 (51%) apresentou percentil elevado quando comparado ao GC
(27,07%) e SHI 100 (35,08%). Observou-se um aumento na vitalidade fetal do grupo SHI 200
(100%) em relação aos GC (92,86%) e SHI 100 (91,67%). Não foram encontradas alterações
bioquímicas no líquido amniótico e nas placentas dos grupos SHI 100 e SHI 200 quando
comparados ao GC. A dose 200 mg/Kg/dia de shiitake não é segura quando administrada
durante o período de gestação, pois, embora não tenha alterado muitos dos parâmetros
estudados, promoveu um aumento significativo das perdas pré e pós-implantação.
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Código do trabalho: AF15
Exposição

materna

ao

shiitake

(Lentinula

edodes):

avaliações

bioquímicas

e

hematológicas
CAETANO, E.L.A.; GENTIL, B.C.; SPIM, S.R.V.; LAURINO, L.F.; GERENUTTI, M.
Universidade de Sorocaba (UNISO).

Os potenciais benefícios do consumo do shiitake (Lentinula edodes) podem ser atribuídos as
suas propriedades nutricionais, medicinais e sabor agradável, tornando-se um importante
produto a ser considerado como alimento funcional. Modelos de estudos que garantam a
segurança no uso de alimentos funcionais durante o período de gestação são de grande
relevância científica. O presente estudo busca avaliar a exposição gestacional ao shiitake em
ratas, considerando suas potencialidades nutricionais e medicinais. Projeto aprovado pelo
CEUA/UNISO (nº 007/2012). O shiitake foi liofilizado e moído, obtendo-se um pó fino. Foram
utilizados ratos Wistar, machos e fêmeas. Após a constatação da prenhez, as ratas foram
divididas em três grupos (n=5), os quais receberam por via oral, durante 20 dias: solução salina
0,9% (GC), shiitake 100mg/kg/dia (SHI 100) e shiitake 200mg/kg/dia (SHI 200). Os animais
receberam água e ração ad libitum; o peso foi acompanhado diariamente. Aos 21 dias de
gestação os animais foram sacrificados. O sangue foi coletado para a análise dos parâmetros
bioquímicos (equipamento Cobas C111, Roche®): alanina aminotransferase (ALT), aspartato
aminotransferase (AST), creatinina, ureia, glicose, cálcio, colesterol total, HDL, triglicérides; e
avaliação dos índices hematimétricos através de hemograma completo (equipamento XS1000i, Roche®). Utilizou-se o teste estatístico ANOVA, seguido do Teste Tuckey-Kramer,
p<0,05 foi considerado significante. A atividade da AST no grupo SHI 200 (63,52 ± 5,08 U/L)
mostrou-se diminuída quando comparada aos GC (152,30 ± 0,01 U/L) e SHI 100 (161,65 ± 7,05
U/L), entretanto não foi observada diferença significante entre os grupos, nos níveis de ALT; os
níveis de ureia apresentaram-se aumentados no grupo SHI 200 (49,36 ± 2,26 mg/dL), quando
comparados ao GC (40,36±2,07 mg/dL). Não foram observadas diferenças significantes quanto
aos outros parâmetros bioquímicos. A análise hematológica indicou uma redução dos níveis de
hemoglobina (9,53 ± 0,65 g/dL) e hematócrito (31,6%), e um aumento de plaquetas (966,00 ±
95,64 103/μL) no grupo SHI 100 quando comparados ao GC (11,73 ± 0,97 g/dL; 37,3%; 773,00
± 9,20 103/μL). Embora o Shiitake nas doses estudadas, não tenha promovido alterações no
ganho de peso das gestantes, induziu algumas alterações hepáticas, renais e hematológicas
que podem ser indicativas de uma possível toxicidade materna.
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Código do trabalho: AF16
Avaliação da atividade biológica e caracterização química de suspensão de betaglucanos em extrato aquoso de Camelia sinensis
Sousa, V.B.; ROSA, P.C.P.; Silva, S.E.M.
Universidade Federal de Campinas (UNICAMP).
Excelentes resultados terapêuticos têm sido observados em produtos contendo β-glucanos. βGlucano é um composto bioativo conhecido por suas propriedades biológicas como anticâncer,
anti-inflamatória, e ativadora do sistema imunológico. Devido sua alta tolerabilidade e eficácia
terapêutica, os β-glucanos tem sido crescentemente usados em diferentes produtos como
medicamentos, suplementos e cosméticos, acentuando cada vez mais sua relevância como
opção terapêutica para várias patologias que hoje desafiam nossa sociedade. Porém a
bioatividade da molécula de β-glucano é dependente do processo na qual esta é obtida, com
objetivo de avaliar a bioatividade do Biovit Bioglucan o presente trabalho esta sendo
executado. BiovitBioglucan é uma suspensão de Beta glucanos de Saccharomyces cerevisiae,
obtidos a partir de processo biotecnológico exclusivo da SEMS Biofarmacêutica. Biovit
Bioglucan tem sido usado como um excelente adjuvante terapêutico no tratamento do câncer e
inflamação. O objetivo do presente estudo foi avaliar in vivo e in vitro a atividade antioxidante,
anticancerigena e citotoxicidade do Biovit Bioglucan e identificação dos componentes
majoritários por UPLC/MS. O ensaio de atividade antioxidante foi realizado através do ensaio
de DPPH determinando-se os valores de EC50. Na avaliação por ULC/MS foi usado um
Cromatógrafo UPLC Acquity acoplado com um espectrômetro de massas TQD Acquity, com
fonte de ionização por eletrospray Através do ensaio de atividade antioxidante DPPH foi
determinado EC50112,1 μg/mL para o produto liofilizado e valores de IC50 para MCF-7 (1528
ug/mL) e MACL-1 (>250ug/mL), esses dados sugerem que a produto possui um relativa
atividade antioxidante e potencial citotóxico baixo para as linhagens MACL-1 e MCF-7 em
relação ao controle Doxorrubicina e uma tividade não foi citotóxica para a HaCat e U251. Na
análise por espectrometria de massas foi observado, em modo positivo e negativo, foram
observados íons majoritários com m/z 260 e com m/z 113 respectivamente, além de outros
picos de componentes conhecidos da caméllia sinenses. Biovit Bioglucan apresentou
moderada atividade anti-oxidante, e não apresentou atividade citoxica relevante frente as
células tumorais humanas MCF-7, MACL-1, U251 e não tumoral HaCat. Esses dados
corroboram com a propriedade imuno ativadora do Biovit Bioglucan. Estudo clinico em
desenvolvimento pretende melhor entender a ação antitumoral via ativação do sistema imune.
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Código do trabalho: AF17
Perfis metabolômicos da ingestão de café (Coffea arabica L.)
GRASSELLI, C.S.M.; GOIS, T.; ROCHA, B.P.; SOUZA, F.P.; ESTEVAM, T.O.; PEREIRA, A.C.;
SANTOS, P.C.J.L.
Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG); Laboratório de Genética e Cardiologia
Molecular (InCor/HC-FMUSP).

O café é a segunda bebida mais consumida no mundo desde o século XV. No entanto, é ainda
controverso, se a sua ingestão é benéfica ou prejudicial à saúde. Seus efeitos são
dependentes de fatores individuais como sexo, idade, peso, biotransformação, componentes
da dieta e influência de genomas em resposta à dieta. Desta forma, estudos demonstram
efeitos diferentes após a ingestão de café, incluindo o seu metabolismo. O objetivo do presente
estudo foi avaliar o perfil metabólico produzido pela ingestão de café e verificar a associação
deste com dados nutricionais. Foram recrutados 35 homens saudáveis, após triagem por meio
dos critérios de inclusão e exclusão (idade, IMC, tabagismo, consumo de álcool). Foi feita
avaliação nutricional antropométrica (IMC, CC e Composição Corporal) e dietética (QFA e
recordatório 24h). Todos mantiveram dieta com baixo teor de polifenois 36h antes até o
momento final da coleta e, jejum de 12h anterior a coleta. Foi realizada coleta de sangue e
urina antes e após a ingestão de 150 ml de café preparado por infusão e filtração (Café
arábica-Prima Qualitá®) seguido de novas coletas nos tempos 6, 12 e 24 horas após a
ingestão. As amostras foram preparadas por protocolo específico e analisadas pelos métodos
de CG-MS para identificação e quantificação de metabólitos. Os indivíduos foram classificados
em dois grupos de metabolização de cafeína: 19 indivíduos apresentam cafeína até 12h após o
consumo de café e foram classificados como metabolizadores lentos, enquanto 7 indivíduos
não apresentaram cafeína em nenhum dos tempos de coleta e foram classificados em
metabolizadores rápidos. Todos estavam eutróficos de acordo com IMC, Circunferência Cintura
e % de gordura corporal. Em ambos os grupos foram observadas inadequações dietéticas, com
maior destaque para o consumo de selênio, ácido fólico e cálcio. Quando comparados os
grupos, os indivíduos não demonstraram diferença significativa no consumo de carboidratos,
lípidos, fibras, cafeína, ferro, cálcio, fósforo, potássio, zinco, selênio, sódio, vitamina C, tiamina,
riboflavina, niacina, piridoxina, folato e ingestão calórica. Foi observada diferença significativa
para o consumo de proteínas e colesterol entre os grupos. Estão sendo realizados
experimentos para avaliar excreção de cafeína na urina (grupos rápido e lento) e a
genotipagem dos principais polimorfimos da enzima CYP1A2 envolvidos com a metabolização
da cafeína.
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Código do trabalho: AF18
Estado redox de ratos com dieta hiperlipídica co-expostos ao Lentinula edodes (shiitake)
SPIM, S.R.V.; LEITE, F.G.; de OLIVEIRA, B.G.C.C.; GROTTO, D.
Universidade de Sorocaba (UNISO).

O estilo de vida têm influenciado significativamente os hábitos alimentares, favorecendo o
consumo de dietas hipercalóricas, induzindo a obesidade e patologias relacionadas. Os
cogumelos comestíveis como o Lentinula edodes (shiitake) são alimentos altamente nutritivos,
ricos em proteínas, vitaminas e minerais e com baixo teor lipídico. Avaliar o estado redox é um
importante recurso frente às desordens oxidativas celulares decorrentes do consumo excessivo
de lipídeos. O objetivo do presente estudo foi verificar o efeito da ingestão de shiitake sobre os
marcadores de estresse oxidativo em ratos alimentados com dieta hiperlipídica. O shiitake foi
seco a 38 ± 2˚C, moído até obtenção de pó fino. Ratos machos Wistar foram divididos em três
grupos (n=6 ratos/grupo): l-Controle (dieta normal); II–Dieta rica em gordura (60% de lipídeos);
III–Dieta rica em gordura + Shiitake (100 mg/Kg/dia) via gavagem, por 30 dias. O estudo foi
aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA - Uniso) nº 008/2012. Foram
analisados os marcadores de estresse oxidativo glutationa reduzida (GSH), catalase (CAT),
glutationa peroxidase (GSH-Px) utilizando sangue total e o biomarcador de substâncias
reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) utilizando o plasma. Os marcadores foram avaliadas
por espectrofotometria UV/VIS. Os dados foram expressos como média ± desvio padrão.
Utilizou-se o teste estatístico Duncan, e p< 0,05 foi considerado significante. O grupo que
recebeu somente a dieta hiperlipídica apresentou aumento significativo nos níveis de TBARS
em comparação ao grupo controle (p=0,02) e ao grupo com shiitake (p=0,006). No entanto, a
ingestão de Shiitake diminuiu a concentração de TBARS à concentração semelhante ao grupo
controle (p=0,45). Não foram observadas diferenças significativas nos biomarcadores CAT (p>
0,38), GSH (p> 0,43) e GSH-Px (p> 0,11) entre os grupos estudados. A dose de shiitake
utilizada é condizente com doses reais de consumo humano e apresentou ação antioxidante,
reduzindo a concentração de TBARS, importante marcador da peroxidação lipídica,
neutralizando os danos oxidativo nas células. As propriedades bioativas do shiitake podem ser
atribuídas às altas concentrações de β-glucanas e fibras, mostrando ser um bom contribuinte
como suplemento alimentar no desequilíbrio de agentes oxidantes e pró-oxidantes.
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Código do trabalho: AF19
Efeitos da substituição da fonte lipídica da dieta por óleo de coco virgem sobre os
parâmetros do estresse oxidativo em ratas Wistar
SIQUEIRA, N.P.; VALENTE, F.X.; de MOURA e DIAS, M.; dos REIS, S.A.; ROSA, D.D.; da
CONCEIÇÃO, L.L.; da CONCEIÇÃO, A.R.; SUHETT, L.G.; PELUZIO, M.C.G.
Universidade Federal de Viçosa (UFV).

O óleo de coco virgem (Cocos nucifera L.) possui composição diferenciada dos demais óleos.
Rico em ácidos graxos saturados, dos quais a maior proporção é representada pelos ácidos
graxos de cadeia média, o consumo desse óleo pode levar a alterações metabólicas que
podem conferir benefícios à saúde. O objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos da
substituição da fonte lipídica da dieta por óleo de coco virgem, em relação aos parâmetros do
estresse oxidativo, em ratas Wistar. Para tanto, foi realizado um estudo experimental
controlado, no qual 32 ratas fêmeas foram randomicamente divididas em quatro grupos (n=8).
Esses animais receberam dietas normolipídicas, com substituição da fonte lipídica por óleo de
coco virgem, de forma que se mantivessem isocalóricas: G1 – grupo controle; G2 – 10,4% de
óleo de coco; G3 – 50% de óleo de coco; G4 – 95% de óleo de coco. Após 10 semanas, os
animais foram eutanasiados e o tecido hepático foi excisado. Nesse tecido, foram
determinadas as concentrações das enzimas antioxidantes superóxido dismutase (SOD) e
catalase (CAT) e de malondialdeído (MDA), marcador da peroxidação lipídica. A quantidade de
proteína também foi determinada, para normalização dos resultados. Observou-se elevação da
concentração de CAT nos grupos que consumiram óleo de coco, independente da quantidade,
quando comparados ao grupo controle (p<0,001), apesar de não ter sido observada diferença
nas concentrações de SOD (p>0,05). Além disso, foi possível observar redução dos valores de
MDA em G3, em comparação a G1 (p=0,021). Esses resultados leva-nos a supor que haja
redução da produção de espécies reativas de oxigênio e, consequentemente, menores danos
oxidativos em lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, sendo que este efeito protetor pode ser
justificado pela maior quantidade de fitoquímicos, como polifenois, tocoferois e fitoesterois,
presentes no óleo de coco. Assim, conclui-se que o consumo de óleo de coco foi capaz de
reduzir o estresse oxidativo em animais, aumentando a atividade da CAT. Além disso, também
é possível afirmar que a substituição de 50% do total de lipídeos por óleo de coco apresenta
melhores efeitos sobre esses parâmetros, pela concomitante redução da peroxidação lipídica.
Contudo, os mecanismos que justificam a redução de MDA apenas nesse grupo ainda não
estão completamente esclarecidos e, portanto, mais estudos se fazem necessários para a
extrapolação dessa recomendação de ingestão.
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Código do trabalho: AF20
Caracterização do perfil lipídico fecal de ratas Wistar alimentadas com óleo de coco
virgem (Cocos nucifera L.)
de MOURA e DIAS, M.; SIQUEIRA, N.P.; VALENTE, F.X.; da CONCEIÇÃO, L.L.; SUHETT,
L.G.; ROSA, C.O.B.; de OLIVEIRA, L.L.; PELUZIO, M.C.G.
Universidade Federal de Viçosa (UFV).

O óleo de coco é um óleo vegetal que apresenta como diferencial sua composição lipídica rica
em ácidos graxos de cadeia média (AGCM), destacando-se os altos teores de ácidos láurico e
mirístico. Devido a essa composição, estudos sugerem que o óleo de coco pode gerar
benefícios para quem o consome como melhora do perfil lipídico sérico e a redução do
perímetro da cintura. Além disso, acredita-se que o óleo de coco se diferencie dos demais
quanto aos processos de digestão, absorção e metabolismo, o que pode resultar em diferenças
no conteúdo fecal excretado. O objetivo do presente estudo foi caracterizar o perfil lipídico fecal
de ratas alimentadas com óleo de coco virgem. Durante 10 semanas, 32 ratas fêmeas Wistar
foram divididas em 4 grupos experimentais (n=8), sendo 1 grupo controle (100% da fonte
lipídica da dieta proveniente de óleo de soja) e 3 grupos testes (10,4%, 50% e 95% da fonte
lipídica da dieta proveniente de óleo de coco, respectivamente). Os óleos testes foram
fornecidos adicionados à dieta. As fezes dos animais foram coletadas na primeira e na última
semana de experimentação. Quanto à excreção de ácidos graxos saturados totais observou-se
menor excreção, após o tratamento, no grupo que recebeu dieta com 50% da fonte lipídica
proveniente de óleo de coco (p=0,046). Contudo, não se observou diferença entre os
tratamentos. Isoladamente, observou-se menor excreção do C14:0 no grupo que consumiu
95% da fonte lipídica da dieta proveniente de óleo de coco quando comparado ao grupo que
consumiu óleo de soja (p=0,027). Para os ácidos graxos poli-insaturados observou-se queda
na excreção deste ácido após o consumo de óleo de soja (p=0,001), bem como após o
consumo de 10,4% (p=0,007), 50% (p<0,001) e 95% (p=0,007) da dieta proveniente de óleo de
coco. Novamente, contudo, não foram observadas diferenças entre os tratamentos.
Isoladamente, observou-se menor excreção do C14:1 no grupo que consumiu 95% da fonte
lipídica da dieta proveniente de óleo de coco quando comparado aos demais tratamentos
(p<0,001). Para a Observou-se diferença entre os tratamentos apenas para os ácidos graxos
C14:0 e C14:1, quando houve consumo de 95% de óleo de coco como fonte lipídica dietética, o
que sugere que o consumo de menores concentrações de óleo de coco apresenta metabolismo
semelhante ao óleo de soja.
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Código do trabalho: DNP01
Molho de tomate e melancia: desenvolvimento e caracterização físico-química
da SILVA, N.C.; de LIMA, L.G.; GOMES, J.A.; OLIVEIRA, A.P.; FARIAS, R.K.C.; MONTE,
C.A.M.; de SOUSA e SILVA, L.S.; SOARES, I.F.; de CARVALHO, J.A.; MEDEIROS, S.R.A.;
PORTELA, J.V.F.
Universidade Federal do Piauí (UFPI).

No Brasil, nota-se uma grande tendência de mercado para produtos alimentícios de baixo
custo, fácil preparo e de possibilidade de consumo instantâneo bem como de baixo custo,
sendo estas características de molhos de tomate que são comumente encontrados na mesa do
brasileiro. Somado a isto, o consumidor torna-se cada vez mais exigente no que diz respeito a
alimentos que apresentem, além de alta qualidade nutricional e sensorial, benefícios
associados à saúde, fazendo surgir a necessidade de novos ingredientes e produtos que
possam atendê-los. Sendo assim, o setor alimentício está envolto em um ambiente altamente
dinâmico regido pôr constantes mudanças dos padrões de consumo. O tomate destaca-se
principalmente por conter um significativo teor de compostos bioativos e de possuir uma alta
aceitabilidade, adicionar ao molho de tomate ou substituí-lo no molho por outro fruto como a
melancia que possui características semelhantes ao mesmo poderá agregar sabor e valor aos
produtos já existentes no mercado ampliando o leque de opções no mercado. O objetivo do
presente estudo foi desenvolver formulações de molho de melancia e tomate em diferentes
proporções de forma associada e separada e caracteriza-los físico-quimicamente. Na produção
dos molhos utilizaram-se: alho, azeite, folha de louro, sal, cebola e polpa de tomate e/ou
melancia. Inicialmente, refogaram-se a cebola e o alho com posterior adição das polpas e dos
demais ingredientes e submeteu à cocção com homogeneização constante por 3 minutos. As
formulações foram acondicionadas em recipientes de vidro previamente esterilizados. e
posteriormente feita a caracterização físico-química. Para cinzas foram encontrados valores de
2,01±0,001 a 1,07±0,01%; para umidade de 83±0,025 a 87,05±; de 4,6±0,02 a 5,4±0,001 de pH
e de 0,75±0,1 a 1,73±0,028% de acidez. Todas as formulações do molho apresentaram
características físico-químicas satisfatoriamente adequadas à legislação vigente, mostrando-se
apto ao consumo e à comercialização, considerando sua caracterização e sua formulação que
agrega ingredientes de alta funcionalidade.
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Código do trabalho: DNP02
Desenvolvimento de bebida simbiótica sabor morango rica em antocianinas
NUNES, L.H.; BOUSFIELD, I.C., MURARO, T.
Instituto Superior e Centro Educacional Luterano Bom Jesus (IELUSC).
O desenvolvimento de bebidas funcionais fermentadas por culturas probióticas e acrescidas de
prebióticos representa opção interessante para consumidores que buscam alimentos
saudáveis, livre de corantes e produtos lácteos, ricos em antioxidantes e que beneficiem a
microbiota intestinal. O objetivo do presente estudo foi desenvolver bebida fermentada à
base de leite de coco, biomassa e hibisco, utilizando os probióticos Lactobacillus acidophilus,
Bifidobacterium BB-12 e Streplococcus thermophilus e Lacotobacillus bulgaricum. Trata-se de
um estudo experimental, observacional e analítico, realizado no Laboratório de Tecnologia de
alimentos e Técnica Dietética da Faculdade de Nutrição da Associação Educacional Luterana
Bom Jesus/ IELUSC. Foram utilizados biomassa de banana verde e leite de coco produzidos
pela pesquisadora. À estes foram adicionados açúcar demerara e goma xantana para dar
consistência à bebida e material para fermentação. Foram acrescentados então os probióticos
e incubada à 45ºC até atingir pH 4,4. Foram posteriormente adicionados morango e hibisco
variedade cannabinus, rica em antocianinas. As análises físico-químicas foram realizadas em
triplicata (determinação do pH, gorduras, proteínas e quantificação das antocianinas) e análises
microbiológicas ( contagem dos probióticos). Os dados obtidos foram tabulados com auxílio do
software GraphPad Prism® versão 5.0. O produto otimizado foi submetido a uma determinação
da vida de prateleira, apresentando-se em condições de consumo por um período de 21 dias a
5 ºC e com viabilidade do cultivo probiótico em torno de 108 UFC/mL de microrganismos
probióticos por porção diária de 100 ml, atendendo a legislação vigente para produtos
probióticos. A composição centesimal foi de 2,5% de proteínas, 3,0% de gordura, pH 4,4 ±0,05
e quantidade de antocianinas totais 174,8 +- 0,76 mg.100 g-1. A bebida à base coco, biomassa
e hibisco apresenta potencial como um novo alimento simbiótico não-lático, rico em
antocianinas.
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Código do trabalho: DNP03
Elaboração de picolé contendo alimentos funcionais de ação antidiabética e
cardioprotetora
SILVEIRA, J.A.; SANTOS, J.V.R.; de HOLANDA, N.V.; BESSA, L.F.; de ARRUDA NETO, C.L.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.

O Diabetes Mellitus é uma doença crônica, progressiva e caraterizada por elevados níveis de
glicose no sangue, sendo responsáveis por 1,5 milhão de mortes em 2012 (WHO, 2016).
Segundo os dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, estima-se que em 2035 existirão 11,9
milhões de pessoas, na faixa etária de 20 a 79 anos com diabetes no Brasil. A hiperglicemia é
uma característica comum em todos os tipos de diabetes, e é responsável por complicações
micro e macrovasculares. Estudos recentes relatam que a hiperglicemia crônica reduz a
atividade da enzima óxido nítrico sintetase (NOS) existente no endotélio, cuja função é produzir
óxido nítrico (NO), o qual possui ação vasodilatadora importante na homeostasia circulatória e
vascular. De acordo com eles, o uso de antioxidantes, presentes em alimentos funcionais, é
eficaz no tratamento e prevenção das lesões vasculares. O objetivo do presente estudo foi
elaborar um picolé adicionado de alimentos funcionais ricos em compostos antioxidantes,
antidiabéticos e cardioprotetores. Para a elaboração do picolé foram utilizados leite de
amêndoa em substituição ao leite integral, água, café diluído (ricos em ácidos clorogênicos,
magnésio e várias lignanas, implicadas na melhora do metabolismo de glicose), cacau em pó
(rico em alguns polifenois, como o flavonol quercetina e os flavanois catequina e epicatequina,
além de carotenoides e vitaminas C e E, que apresentam elevada atividade antioxidante). A
preparação também contém açúcar de côco, que além de contribuir para maior aceitabilidade
ao sabor do produto, possui um baixo índice glicêmico, fazendo com que possa ser consumido
por pacientes diabéticos. Todos estes ingredientes foram escolhidos com base nas suas
propriedades funcionais, após pesquisa em bases de dados PUBMED, NATURE, SCIELO e
BIREME. O produto formulado é isento de lactose, açúcar cristal, adoçantes artificiais e
gordura animal. Apresentou coloração marrom, textura semelhante a dos picolés convencionais
e sabor agradável, pois não remeteu muito o sabor acentuado do café. É um alimento saudável
e nutritivo para consumo e que tem a capacidade de fornecer um maior aporte de nutrientes,
fitoquímicos, antioxidantes e compostos antidiabéticos e cardioprotetores. Desta forma, o picolé
apresenta-se como uma ótima opção de gelado comestível, principalmente para os diabéticos,
devido ao baixo índice glicêmico e suas propriedades funcionais.

28

Código do trabalho: DNP04
Determinação de compostos bioativos de sucos integral e misto de acerola (Malpighia
glabra) e caju (Anacardium occidentale)
de SOUSA e SILVA, L.S.; de OLIVEIRA, A.P.; ALVES, J.C.; SOARES, I.F.; da SILVA, N.C.;
FARIAS, R.K.C.; MONTE, C.A.M.; PORTELA, J.V.F.
Universidade Federal do Piauí (UFPI).

Os sucos tropicais de frutas são fontes de vitaminas, carotenoides, compostos fenólicos e
outros componentes importantes, dentre os quais apresentam funcionalidade benéfica na
saúde humana. Representam produtos obtidos pela dissolução, em água potável, da polpa de
duas ou mais frutas polposa de origem tropical, por meio de processo tecnológico adequado.
No setor de produção de bebidas, cada vez mais são lançadas uma grande diversidade de
sucos ou néctares mistos, compostos principalmente de frutas tropicais. E, paralelamente, temse a tendência da adição de fitoquímicos com alegações funcionais, visando a elaboração de
uma bebida de frutas com efeitos benéficos à saúde. O objetivo do presente estudo foi elaborar
e determinar compostos bioativos presentes em suco integral e misto de acerola (Malpighia
glabra) e caju (Anacardium occidentale). Foram desenvolvidas cinco formulações de sucos
mistos, padronizando a quantidade de açúcar (10g) e água (50ml) e diferenciando-os nas
concentrações de polpa de acerola e caju. Desta forma, tem-se: F1 (75 g de acerola e 25 g de
caju), F2 (50 g de acerola e 50 g de caju), F3 (25g de acerola e 75 g de caju), F4 (suco integral
de acerola) e F5 (suco integral de caju), processados no Laboratório de Tecnologia de
Alimentos do Campus Senador Helvídio Nunes de Barros da Universidade Federal do Piauí. Os
sucos mistos foram avaliados com relação compostos bioativos: carotenoides expressos em β–
caroteno e licopeno, flavonoides e antocianinas. Os resultados foram expressos em µg/1000g
Resultados: Verificou-se ausência de carotenoides expressos em β–caroteno nas formulações
F2, F4 e F5, já os valores encontrados em F1 e F3 foram respectivamente 2,31 µg/1000g e
17,04 µg/1000g. Enquanto que todas as formulações apresentaram valores significativos para
licopeno,

a

saber:

F1(2,31µg/1000g),

F2(26,00µg/1000g),

F3(17,04µg/1000g),

F4(34,44µg/1000g) e F5(22,14µg/1000g). O teor de flavonoides e antocianinas foram
respectivamente: F1(0,17µg/1000g e 0,52µg/1000g), F2(0,21µg/1000g e 0,67µg/1000g),
F3(0,13µg/1000g e 0,43µg/1000g), F4(0,29µg/1000g e 1,28µg/1000g) e F5(0,10µg/1000g e
0,08µg/1000g) para cada formulação. Conclusão: Os sucos tropicais estudados revelam boas
quantidades de compostos bioativos, destacando-se o teor de carotenoides expresso em
licopeno. Com isso, podemos considerá-los como boa opção de alimento fonte de substâncias
benéficas para saúde humana, sendo esse produto bastante prático e aceito pela população
em geral.
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Código do trabalho: DNP05
Desenvolvimento e avaliação de barra de cereais fortificada com adição de cenoura
(Daucus carota L.) e beterraba (Beta vulgaris L.) desidratados
da SILVA, N.C.; NORÕES, A.R.L.; SILVA, L.A.A.; de OLIVEIRA, A.P.; FARIAS, R.K.C.;
MONTE, C.A.M.; de SOUZA e SILVA, L.S.; SOARES, I.F.; de CARVALHO, J.A.; PORTELA,
J.V.F.; MEDEIROS, S.R.A.
Universidade Federal do Piauí (UFPI).

As barras de cereais estão presentes na rotina e hábitos alimentares da população e, por ser
preparação que permite diversidade na variedade de combinações de ingredientes, estudos
buscam a utilização de ingredientes que agreguem valor nutritivo e funcional. O objetivo do
presente estudo foi elaborar e avaliar barra de cereais com adição de cenoura e beterraba
desidratadas. Cinco

formulações

foram

elaboradas, padronizando

a proporção

dos

ingredientes: cereais (47%), açúcares (açúcar e mel) (33%), estabilizante (goma Caesalpinia)
(2%), margarina light (2%) e água (2%), diferindo nas concentrações de cenoura e beterraba
desidratas, resultando nas formulações: F1 (100% beterraba); F2 (75% de beterraba; 25% de
cenoura), F3 (50% de cenoura; 50% de beterraba); F4 (25% de cenoura; 75% de beterraba) e
F5 (100% beterraba). As amostras foram avaliadas com relação aos sólidos totais, cinzas,
acidez total titulável, teor de lipídios, fibra e sódio. Determinou-se a cor por colorimetria pelos
parâmetros *L, *a, *b. Além disso, as formulações foram analisadas quanto à aceitação e
intenção de compra, utilizando-se a escala hedônica de nove pontos. Os dados foram
submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste Tukey, adotando-se nível de 5% de
probabilidade. As formulações mais escuras foram F1 e F4 ao apresentarem *L e *b com
valores mais baixos, significando, portanto, uma taxa de escurecimento menor. O conteúdo de
cinzas variou de 0,33 a 2,29%. Quanto à análise de acidez, obteve-se uma variação de 0,19 a
0,39%. Com relação ao teor de sólidos totais das barras formuladas, encontraram-se valores
de 74 à 78%. Em relação ao conteúdo de lipídios, observou-se que as amostras analisadas
apresentaram valores de 6,08 a 11,08%. O teor de sódio encontrado nas cinco formulações do
presente estudo, foi em média 15,39mg/ 25g do produto. O valor de fibras encontrado variou
de 4,36 à 4,88% /100g. Desta forma, F2 e F5 foram submetidas à análise sensorial e intenção
de compra (CAAE:49392515.0.0000.5214) devido apresentarem melhores resultados para a
colorimetria. Não houve diferença estatística entre os escores médios de intenção de compra e
de aceitação. As barras de cereais elaboradas apresentaram características físico-químicas
adequadas, sendo que a adição de diferentes proporções de cenoura e beterraba favoreceu a
aparência das amostras pela coloração, bem como proporcionou sabor diferenciado e
incrementou o valor nutricional aos produtos elaborados.
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Código do trabalho: DNP06
Determinação de compostos bioativos de biscoitos tipo cookie enriquecido com bagaço
do pseudofruto do caju (Anacardium occidentale L.) isento de lactose
de SOUZA e SILVA, L.S.; SOARES, I.F.; de CARVALHO, J.A.; de OLIVEIRA, A.P.; da SILVA,
N.C.; FARIAS, R.K.C.; MONTE, C.A.M.; PORTELA, J.V.F.
Universidade Federal do Piauí (UFPI).

A abrangência da substituição de subprodutos agroindustriais vem se

destacando

grandiosamente como alternativa alimentar. A região nordeste do Brasil é mundialmente
reconhecida como um grande produtor de caju (Anacardium occidentale L.), gerando, em torno,
40% do bagaço do pseudofruto após obtenção do suco e que apresenta características
nutritivas e de compostos bioativos relevantes para a manutenção da saúde. Com isso, a
aplicação de subprodutos agroindustriais a produtos alimentícios que possuem uma grande
aceitabilidade, tal como biscoito tipo cookie, permite agregar valor e apoiar políticas de
segurança alimentar. O objetivo do presente estudo foi elaborar e determinar os compostos
bioativos presentes nos biscoitos tipo cookies enriquecidos com bagaço do pseudofruto do caju
(Anacardium occidentale L.). Os cookies foram elaborados conforme método n°10-50D
AMERICAN ASSOCIATION OF CEREAL CHEMISTS 1995, no Laboratório de Tecnologia de
Alimentos (LTA) do Campus Senador Helvídio Nunes de Barros da Universidade Federal do
Piauí (CSHNB/UFPI). Desenvolveram-se três formulações: CI (substituição de 25% da farinha
de trigo pela farinha de coco e a adição de 25g de bagaço de caju), CII (substituição de 50% da
farinha de trigo pela farinha de coco e a e a adição de 50g de bagaço de caju) e CIII
(substituição de 100% da farinha de trigo pela farinha de coco e a adição de 100g de bagaço
de caju). Nas três formulações houve a substituição do leite pelo suco de caju. Os cookies
foram avaliados com relação compostos bioativos: carotenoides expressos em β–caroteno e
licopeno, flavonoides e antocianinas e os resultados foram expressos em μg/1000g. As
formulações não apresentaram expressão de β-caroteno. Enquanto que para licopeno
apresentaram os seguintes teores: CI: 94,81 μg/1000g, CII: 47,75 μg/1000g e CIII: 61,79
μg/1000g. Os resultados para flavonoides e antocianinas foram, respectivamente, para cada
formulação: CI, 0,04 μg/1000g e 0,01 μg/1000g, CII: 0,20 μg/1000g e 0,02 μg/1000g, enquanto
que a formulação CIII: apresentou 0,69 μg/1000g e 0,005 μg/1000g. Os biscoitos elaborados
apresentam boas concentrações de compostos bioativos, principalmente no que diz respeito ao
licopeno. Desta forma, os cookies elaborados apresentam-se como ótima opção para o
consumo humano, pela sua praticidade, acessibilidade, composição funcional, bem como por
ser positivo na etapa de agregar valor à matéria prima regional.
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Código do trabalho: DNP07
Acidez titulável do composto hidrossolúvel fermentado de castanha do Pará
desengordurada
RIBEIRO, W.N.U.; FLEURY, F.E.; da CUNHA, V.A.B.
Universidade Federal do Pará (UFPA).

Cada 100 gramas de castanha do Pará (Bertholletia excels) contém 676,3 calorias, compostas,
em média, por 65% de lipídios, 18% proteína, 4% de carboidratos e 5% de fibras alimentares.
Verificou-se que o leite de castanha desengordurada continha, em média, 22% de proteína e
5% de lipídios. Possibilitando a produção de uma bebida de alto teor proteico, com calorias
reduzidas. O objetivo do presente estudo foi determinar a acidez total do composto
hidrossolúvel de castanha do Pará após sua fermentação por um consórcio de bactérias
(Cultura de L. acidophilus LA-5, Bifidobacterium BB-12 e S.thermophilus), por meio de titulação
ácido base. Uma amostra da castanha foi usada para análises da atividade de água, umidade
por infravermelho, umidade por estufa e quantificação de cinzas e lipídios. A amostra
preparada para testes, continha 250 mL, sendo obtida a partir das castanhas desengorduradas
por prensagem. Após a prensagem, a amostra foi homogeneizada em liquidificador com água
aquecida a 50 ºC, na proporção de 1:6, respectivamente. Após ser filtrada, a amostra foi
armazenada em erlenmeyers, e passou por pasteurização em banho maria à 72 ºC por 20
minutos. Em seguida, foram adicionados 3 gramas da cultura mista de Lactobacillus
acidophilus LA-5® (1.106UFC/g), Bifidobacterium BB-12® (1.106UFC/g) e Streptococcus
thermophilus (concentração não especificada) da marca Bio Rich®. A titulação foi feita
utilizando-se como indicador a fenolfetaleína e como base neutralizadora, a solução aquosa de
NaOH 0,1 mol/L. A titulação começou no tempo 0, logo após a adição da cultura e foi repetida
a cada 30 minutos, durante sete horas, neste período a amostra permaneceu em estufa
aquecida por ventilação a 40ºC, sendo retirada apenas durante os processos de titulação.
Como resultados das análises, foram obtidos: atividade de água de 4,98%; umidade por
infravermelho de 4,74%; umidade por estufa de 5,66%; cinzas de 3,88% e 70,60% de lipídios.
Os resultados de acidez em solução molar por cento v/m foram: 1,76%; 2,52%; 2,52%; 5,04%;
5,04%; 5;29%; 5,29%; 5,54%; 5,80%; 6,05%; 7,06%; 7,06%; 7,31%; 8,32%; 9,58%, sendo o
primeiro no tempo 0 e o último no tempo 7 horas. A fermentação do composto hidrossolúvel de
castanha do Pará é possível, verificando-se que houve aumento da acidez total da amostra,
por aumento da quantidade de ácido lático produzido pelas bactérias fermentadoras.
Possibilitando a formulação de um produto funcional fermentado sem lactose.
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Código do trabalho: DNP08
Teor de fenólicos totais, carotenoides e aceitação de geleia de cajuí (Anarcadium humile
ST. Hill)
NEGRÃO, L.D.; ARAÚJO, M.A.M.; MOREIRA-ARAÚJO, R.S.R.
Universidade Federal do Piauí (UFPI).

A espécie Anarcadiu humile A. ST. Hill, conhecida popularmente como cajuzinho-do-cerrado,
cajuí e cajuzinho-do-campo, é nativa do Cerrado brasileiro, sendo encontrada nos estados da
Bahia, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí e São
Paulo. As geleias constituem-se importante alterativa para o processamento, aproveitamento e
consumo de frutas. O desenvolvimento de alimentos tem grande importância não só para a
indústria de alimentos, como também para elevar a qualidade da alimentação e nutrição da
população. Os compostos bioativos, dentre eles os compostos fenólicos, atuam com ação
antioxidante. Segundo estudos os antioxidantes podem agir retardando ou prevenindo
processos oxidativos auxiliando na redução de radicais livres. O objetivo do presente estudo foi
desenvolver uma geleia a base de cajuí, visando a aplicação na indústria, tornando uma nova
opção no mercado de consumo, destinada a consumidores de alimentos funcionais, bem como
um produto com alto teor de compostos fenólicos. Foram desenvolvidas 8 geleias de cajuí, de
500mL cada, e foram armazenadas a 37ºC. Para a realização das análises foi preparado um
extrato, utilizando como solvente para a extração dos compostos antioxidantes a acetona 80%.
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). Para a análise sensorial utilizou-se o teste de escala
hedônica estruturada de nove pontos, com 113 assessores sensoriais não treinados, de ambos
os sexos, com idade entre 18 e 45 anos, recrutados na Universidade Federal do Piauí - UFPI.
As análises de fenólicos totais e carotenoides foram realizadas em triplicatas, para a análise
estatística utilizou-se o software SPSS versão 13.0, onde obteve-se médias e desvio padrão. A
geleia de cajuí desenvolvida apresentou alto teor de fenólicos totais (1977,56± 20,87 mg
EAG/100g) e de carotenoides (983,10 ± 9,85 mg-&#946;-carot.kg-1). No teste sensorial a geleia
desenvolvida apresentou 95,6% de aceitação pelos assessores sensoriais. O desenvolvimento
da geleia de cajuí pode ser utilizado para sua comercialização, visto a grande aceitação do
produto frente aos consumidores, além de ser uma opção de um produto com alto teor de
fenólicos totais que fornecem benefícios à saúde bem como a prevenção de doenças crônicas
não transmissíveis.
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Código do trabalho: DNP09
Análise sensorial de cuscuz enriquecido com farinha de banana verde
NONATO, E.F.; SANTOS, D.F.C.; de CARVALHO, M.G.; de OLIVEIRA e SILVA, A.M.; LILIANE
VIANA PIRES, L.V.
Universidade Federal de Sergipe (UFS).

A banana verde tem ganhado destaque pela presença de substâncias com características
funcionais para a saúde, dentre estas, o amido resistente, o qual possui propriedades
semelhantes aos da fibra alimentar. Dessa forma, a farinha da banana verde (FBV) tem sido
empregada na melhoria da qualidade nutricional e tecnológica de produtos alimentícios em
substituição parcial de outras farinhas, sem prejuízos da qualidade sensorial dos produtos. O
objetivo do presente estudo foi avaliar a aceitação da adição da FBV, como alternativa de
alimento funcional, na preparação de cuscuz de milho, alimento amplamente consumido na
região nordeste do Brasil. Foram utilizadas bananas verdes, da variedade prata (Musaspp),
para o preparo da FBV, as quais foram higienizadas, descascadas, cortadas em rodelas (cerca
de 0,5cm), dispostas em bandejas de aço inox e mantidas em forno doméstico sob 180ºC, por
140 minutos. Após este processo, as bananas foram trituradas em liquidificador, peneiradas e
acondicionadas em sacos de polietilenos de alta densidade. Para a formulação do cuscuz com
a FBV, utilizou-se farinha de milho flocada, água potável, sal e a FBV. O percentual da FBV
das formulações foi de 10, 20 e 40%. A avaliação sensorial foi realizada a partir da escala
hedônica estruturada de nove pontos (9: gostei muitíssimo a 1: desgostei muitíssimo) quanto a
aceitabilidade do sabor, textura, cor, aparência e impressão global. Tais variáveis foram
avaliadas por 70 provadores não treinados, selecionados de forma aleatória. Os resultados
foram submetidos ao teste de Hartley, seguido da ANOVA, sendo as médias dos tratamentos
comparadas pelo teste de Kruscal-Wallis, considerando significativo p< 0,05. As formulações
com 10 e 20% de FBV não apresentaram diferenças significativas entre os escores médios
obtidos na análise sensorial nas variáveis sabor, textura, cor, aparência e impressão global.
Contudo, a formulação com 40% de FBV foi a menos apreciada quanto à textura, embora não
tenha apresentado diferença significativa da formulação com 20% de FBV, no entanto,
apresentou diferença estatística em todos os parâmetros sensoriais avaliados se comparada à
formulação com 10% de FBV. A adição da FBV ao cuscuz mostrou-se viável, pois resultou em
um produto com boa aceitabilidade sensorial. O fácil acesso à banana e a possibilidade de
obtenção da FBV em nível doméstico mostra que é possível a elaboração de um novo produto
com baixo custo e com alegação funcional.
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Código do trabalho: DNP10
Elaboração de bolo de chocolate com leite de inhame: uma alternativa para intolerantes
à lactose
AMICHI, K.R.; VIEIRA, A.C.L.; NICO, A.S.; de AQUINO, A.D.; SILVA, J.C.; ZOPPI, L.;
FERREIRA, T.M.F.; MATTAR, M.
Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo.

Atualmente, há crescente preocupação com as deficiências de digestão de alimentos, havendo
um aumento expressivo do número de estudos desses casos. Pensando nesse quadro, este
estudo teve a proposta de elaborar um alimento que contribua para a inserção social de
pessoas impossibilitadas de consumir produtos alimentícios com lactose, por serem
intolerantes a esse dissacarídeo, visando produzir um bolo de chocolate que ofereça condições
sensoriais agradáveis proporcionando-lhes bem estar sem comprometer suas necessidades
especiais devido a impossibilidade de metabolizar este carboidrato. O estudo pautou-se na
portaria que regulamenta os alimentos para fins especiais e foi desenvolvido no laboratório de
Técnica e Dietética da Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo, utilizando-se dos
utensílios culinários dispostos no laboratório. A receita do bolo de chocolate convencional foi
adaptada, utilizando como ingredientes: farinha de trigo integral, ovos, açúcar cristal, cacau em
pó solúvel (100% cacau), fermento químico em pó, azeite virgem e o leite foram substituídos
por extrato de inhame. O extrato de inhame foi obtido por meio da adição do inhame
descascado e batido com água potável por 3 minutos e logo após peneirado (0,5mm). As
amostras do bolo com extrato de inhame foram submetidas ao teste de aceitação e avaliadas
por 70 provadores não treinados. Realizaram-se testes na Escala hedônica para os atributos:
aparência, cor, sabor, textura, aroma e aceitação global de 5 pontos, variando de gostei muito,
gostei pouco, não gostei nem desgostei, desgostei pouco e desgostei muito. As características
organolépticas de sabor, aroma e textura obtiveram 96% de aprovação pelos participantes da
análise do produto. O resultado da análise de aceitação global foi extremamente satisfatória,
não havendo nenhuma avaliação negativa da preparação, mostrando que este produto venha a
ser uma alternativa viável para o de tratamento e acompanhamento nutricional de indivíduos
intolerantes a lactose, como forma de oferecer-lhes melhor qualidade de vida, visto que as
dietas dos mesmos por muitas vezes podem ser muito rígidas e de alto custo para as famílias.

35

Código do trabalho: DNP11
Elaboração de paçoca de amendoim com adição de inulina: avaliação físico-química e
sensorial entre escolares
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REBEQUI, F. ; RAMIRO, M.M. ; WALKER, J.C.L. ; de ANDRADE, O.F. ; dos SANTOS, E.F. ;
NOVELLO, D.

1

1

Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO);

2

Universidade Federal de Mato

Grosso do Sul (UFMS).

A inulina é classificada como uma fibra alimentar e vêm sendo empregada como forma de
melhorar o perfil nutricional de diversas preparações, inclusive aquelas voltadas para o público
infantil. O objetivo do presente estudo foi elaborar paçocas de amendoim com adição de inulina
e avaliar sua aceitabilidade sensorial entre crianças, bem como analisar a composição físicoquímica do produto padrão e daquele com maior teor de inulina e aceitação semelhante ao
padrão. Foram elaboradas 5 formulações de paçoca de amendoim, sendo: F1 padrão (0%) e
as demais adicionadas de 3,25% (F2), 6,5% (F3), 9,75% (F4) e 13% (F5) de inulina.
Participaram da avaliação sensorial 60 provadores não treinados, com idade entre 9 a 10 anos.
Foram analisados os atributos de aparência, aroma, sabor, textura e cor, com auxílio de uma
escala hedônica facial estruturada mista de 7 pontos variando de 1 (“super ruim”) a 7 (“super
bom”). Além disso, os provadores avaliaram a aceitação global e intenção de compra dos
produtos por meio de uma escala estruturada de 5 pontos (1 “desgostei muito”/ “não compraria”
a 5 “gostei muito”/ “compraria com certeza”). Na análise físico-química laboratorial foram
analisados os teores de umidade, cinzas, proteínas e lipídios. Já, os conteúdos de
carboidratos, calorias e fibra alimentar foram avaliados por meio de cálculo teórico. Não houve
diferença estatística (p>0,05) entre as formulações para todos os atributos avaliados, assim
como para a aceitação global e intenção de compra. Todas as amostras apresentaram índice
de aceitabilidade acima de 70%, classificando-as como boa aceitação sensorial. A amostra F5
foi aquela com maior adição de inulina e aceitação semelhante à padrão. Não foi verificada
diferença estatística entre os conteúdos médios de cinzas (1,42 g.100g-1), proteínas (12,32
g.100g-1) e lipídios (24,88 g.100g-1) comparando-se F1 com F5. Apesar disso, F5 obteve
valores inferiores (p<0,05) de carboidratos (50,51±0,18 g.100g-1) e calorias (420,84±0,45
kcal.100g-1), bem como valores superiores de umidade (10,34±0,05 g.100g-1) e fibra alimentar
(16,84 g.100g-1), quando comparada a F1 (53,04±0,15 g.100g-1; 451,00±0,25 g.100g-1;
8,87±0,03 g.100g-1 e 4,23 g.100g-1, respectivamente). Um nível de adição de até 13% de
inulina em paçoca de amendoim foi bem aceito pelos provadores, obtendo-se uma aceitação
sensorial semelhante ao produto padrão e com boas expectativas de comercialização.
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Código do trabalho: DNP12
Elaboração de geleia com capacidade antioxidante
PIOVESAN, T.P.; PINHEIRO, T.F.; VOLKWEIS, D.S.H.; SODER, T.; SANTOLIN, M.B.;
BENETTI, F.
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI).

Substâncias antioxidantes são aquelas capazes de inibir e reduzir lesões causadas por radicais
livres nas células, destacando-se na atualidade o resveratrol, o qual está presente em
abundância nas cascas das uvas. Com base no crescente interesse da população por
alimentos considerados antioxidantes, bem como na relação do resveratrol no combate de
radicais livres, foi desenvolvida uma geleia artesanal com propriedades funcionais. Foram
utilizados 500 mL de suco de uva integral envasado comercialmente, 250 g de açúcar
mascavo, 3 ml de pectina artesanal líquida e 1 mL de vinagre de álcool. Os ingredientes foram
misturados em uma panela e levados à cocção em fogo baixo. Após 20 minutos foi iniciado o
processo de fervura e a seguir foi utilizado o termômetro para identificar a temperatura e o
ponto de geleia (105 graus Celsius), acondicionando então a amostra em um frasco de vidro
hermeticamente fechado para posterior avaliação. O experimento resultou em um produto
saudável, com consistência apropriada e rico em fibras e minerais na sua composição devido a
utilização do açúcar mascavo. Foi utilizada a pectina artesanal obtida pela cocção do albedo da
laranja, a qual proporcionou à receita maior poder de gelatinização e no sabor um leve gosto
cítrico. Verificou-se que a geleia apresentou uma consistência parcialmente firme,
palatabilidade muito agradável, e coloração marrom. A legislação em vigor preconiza que é
tolerada a adição de acidulantes e de pectina para compensar qualquer deficiência no
conteúdo natural da pectina ou de acidez da fruta. O cheiro e a cor devem ser próprios da fruta
de origem, assim como o sabor deve ser doce ou semiácido. O açúcar mascavo possui uma
alta quantidade de fibras trazendo muitos benefícios se acrescentado a alimentação. O mesmo
difere do açúcar refinado principalmente por apresentar um percentual menor de sacarose e
pela sua coloração mais escura, a qual proporcionou a tonalidade marrom da geleia obtida. O
desenvolvimento de uma geleia artesanal de uva com açúcar mascavo buscou trazer uma
alternativa para obtenção de produto que facilite a ingesta de resveratrol, para que os
consumidores possam usufruir dos benefícios da uva sem ser somente ingerindo vinho, uva ou
seu suco. A união dos ingredientes utilizados proporcionou a obtenção de um alimento nutritivo
e funcional.
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Código do trabalho: DNP13
Bolo funcional com baixa carga glicêmica e rico em antioxidantes
THOMAZ, R. L.; DA COSTA, G. F.
Universidade Veiga de Almeida (UVA).
O termo “Alimentos Funcionais” é usado quando o alimento, além de suas funções básicas,
trazem benefícios fisiológicos ao indivíduo e reduzem o risco de doenças crônicas. Dentre
estes alimentos, açúcar de coco possui baixo índice glicêmico, devido à presença da inulina e
tem sido apontado como um substituto saudável do açúcar refinado. No óleo de coco destacase o ácido fenólico que possui ação antioxidante e promove melhora da circulação sanguínea,
prevenindo a dislipidemia. As amêndoas são fontes de ácidos graxos mono e poli-insaturados,
proteínas e compostos bioativos, como fitosterois. Já o cacau é fonte de compostos fenólicos e
gorduras monoinsaturadas e tem sido apontado como protetor cardiovascular, por aumentar a
síntese de óxido nítrico e diminuir a inflamação. A farinha de arroz integral é uma alternativa
indicada no tratamento da doença celíaca e intolerância não celíaca ao glúten. O objetivo do
presente estudo foi desenvolver bolo com ingredientes funcionais e de baixa carga glicêmica.
Foram utilizados ingredientes funcionais como: farinha de arroz integral, cacau em pó, óleo de
coco, açúcar de coco, bebida vegetal a base de amêndoas e ovos. A análise sensorial contou
com 48 pessoas não treinadas, ambos os sexos, de 18 a 61 anos, que receberam 19g do bolo
e preencheram questionário avaliativo com escala hedônica onde variou de “desgostei
muitíssimo” com escore 1 e “gostei muitíssimo” com escore 9, para os critérios: “aparência”,
“textura”, “sabor” e “avaliação geral”. Avaliou-se também a intenção de compra, Índice de
Aceitabilidade e elabrou-se o rótulo nutricional. Comitê de Ética em Pesquisa (UVA) número
15049213.4.0000.5291. Uma amostra de 100g forneceu 355kcal e custou R$4,90. O perfil de
provadores eram 81% mulheres, 73% com idade entre 18 e 25 anos. Dos avaliados, somente
2% não tinham hábito de consumir bolo. Os quesitos aparência e avaliação geral receberam as
melhores pontuações, alcançando médias de 7,9, seguidos por textura, 7,8, e sabor, 7,5. O
bolo obteve Índice de Aceitabilidade de 88%, ultrapassando os 70% mínimos para que um
produto seja considerado aceito pelo público. A intenção de compra registrada foi de 96%.
Conclusões: Apesar do alto valor energético, a preparação tem benefícios nutricionais e
funcionais sendo efetiva na manutenção da saúde e de hábitos alimentares saudáveis. A
aceitação expressa pelos provadores sugere a comercialização do novo produto, sendo este
uma opção mais saudável e nutritiva.

38

Código do trabalho: DNP14
Desenvolvimento e análise físico-química de um produto panificável à base de farinha de
semente de Araucária angustifolia (pinhão)
SCHMIGUEL, A. BOUSFIELD, I.C.
Instituto Superior e Centro Educacional Luterano Bom Jesus (IELUSC).

O pinhão é a semente da planta Araucária angustifólia, considerado alimento nutritivo e muito
utilizado na culinária do sul do país. Caracteriza-se por ser rico vitaminas e minerais e possui
propriedades benéficas para a saúde tais como diminuição do risco de câncer, controle do
colesterol e diabetes, além outras funções importantes. Sua principal qualidade nutricional é a
grande quantidade de amido resistente, que quando fermentado no intestino grosso pelas
bifidobactérias, aumenta a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, diminui ph intestinal e
melhora absorção de nutrientes. O objetivo do presente estudo foi desenvolver um pão à base
de farinha de pinhão (Araucária angustifólia) e subsequente realização das análises físicoquímicas do mesmo. Estudo experimental, observacional e analítico desenvolvido no
laboratório de Técnica dietética da Faculdade Bom Jesus (IELUSC), localizado em JoinvilleSC. Os pinhões foram submetidos à cocção por calor seco à baixa temperatura e em seguida,
transformados em farinha para produção do pão. Foram realizados testes prévios para escolha
da melhor formulação. O método utilizado para preparo da massa foi o direto e manual
(protocolo 10-10B da AACC) sendo substituído 25% de farinha de trigo total da receita pela
farinha de pinhão. Foram utilizados como ingredientes: farinha de trigo comum, farinha de
pinhão, água, sal, óleo de girassol e fermento biológico instantâneo. Foram realizadas análises
físico-químicas em triplicata referentes à pH, acidez titulável, determinação de gorduras totais,
determinação das cinzas, determinação de amido resistente. Os dados obtidos foram tabulados
com auxílio do software GraphPad Prism® versão 5.0.. Os resultados revelaram pH 5,47±0,07,
Acidez titulável (mg/g) 2,520±0,21; Cinzas (%)4,27±0,38; Amido resistente (%) 24,22±0,66; e
Gordura total (%)0,87±0,06. Conclusão: Sob o ponto de vista nutricional, o pão produzido com
adição de farinha de pinhão é uma alternativa viável e uma opção nutritiva e rica em amido
resistente, podendo contribuir para o aporte deste importante nutriente que contribui para a
melhora da qualidade do microbioma intestinal.
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Código do trabalho: DNP15
Elaboração e composição centesimal de biscoito tipo cookie com bagaço de cerveja e
saborizado com castanha de baru
SILVA, G.T.; CORREA, L.R.; JORDÃO, C.C.; GUIMARÃES, R.C.A.
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

O bagaço do malte é o resíduo resultante do processo inicial da fabricação de cervejas. Sua
utilização gera um subproduto, que pode ser utilizado como fonte de matéria-prima, na
estratégia de se combater o desperdício. O fruto baru (Dipteryxalata Vog.) é uma espécie típica
da região do Cerrado com gosto semelhante ao amendoim. Ambos possuem alto valor
nutricional, e principalmente elevado teor de fibras e proteínas, podendo ser utilizados na
formulação de diversos produtos alimentícios. O objetivo do presente estudo foi elaborar um
biscoito tipo cookie a base de bagaço de cerveja e saborizado com amêndoa do baru e avaliar
a composição química do produto, visando contribuir socioeconomicamente e nas questões
ambientais, além de promover a valorização dos frutos do Cerrado e Pantanal. Os ingredientes
utilizados para a formulação base do biscoito tipo cookie foram, manteiga com sal (17,24%),
açúcar refinado(23%), açúcar mascavo (15%), ovo (8,62%), farinha de trigo(18,67%), fermento
em pó (3,73%), essência de baunilha (3,73%), bagaço de cerveja (10,05%) e depois da massa
pronta, foi acrescentado 10% de castanha de baru. Para as análises físico-químicas utilizou-se
na determinação de umidade, o método gravimétrico de volatilização através de secagem em
estufa a 105°C; para cinzas, o método gravimétrico por incineração na mufla a 550°C até a
obtenção de resíduo mineral fixo; proteína bruta foi determinada através do método de Kjeldahl
clássico; lipídios foi efetuado pelo método de extração direta em Soxhlet e carboidratos foi
utilizado o método Lane-Eyon para glicídios redutores. As análises químicas revelaram: 2,3%
de umidade; 1,74% de cinzas; 20,99% lipídios; 10,8% proteínas; 58,19% carboidratos e 6% de
fibras. Os cookies apresentaram quantidades elevadas de fibras e proteínas, podendo ser
caracterizado em g/100g como produto de fonte proteica e rico em fibras. O biscoito tipo cookie
com bagaço de cerveja e saborizado com baru se apresentou como um produto diferenciado
no mercado alimentício, com alto valor nutricional e com apelo funcional, devido ao seu
elevado teor de fibras. A utilização do bagaço da cerveja contribui ainda para redução do
impacto ambiental causado pelo excesso de resíduo desprezado no meio ambiente, além de
promover maior competitividade entre as indústrias.
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Código do trabalho: DNP16
Composição centesimal e efeitos funcionais do bolo de chocolate sem glúten e lactose
com biomassa da banana verde
AMORIM, M. S.; OLIVEIRA, L. C. P.; NETO, J. V.; RODRIGUES, E. C.; FARIA, R. A. P. G.;
DANTAS, F.D.G.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.

A banana é um alimento popular da mesa do brasileiro, de fácil acesso e baixo custo. Além do
seu valor nutritivo, pode ser consumida verde ou madura, crua ou processada. A biomassa da
banana verde (BBV) é obtida do cozimento do fruto ainda verde, assim a polpa pode ser usada
na panificação, confeitaria, alimentos infantis e para fins especiais, pois não promove alteração
de sabor, aumenta o teor de fibras, minerais e o rendimento do produto. Hoje, produtos sem
glúten e lactose são necessidades de mercado para os portadores de doença celíaca e
intolerância à lactose. O objetivo do presente estudo foi desenvolver um bolo de chocolate sem
glúten e lactose, utilizando a BBV, determinar a composição centesimal do produto elaborado e
compará-lo a um bolo de chocolate de massa comercial (industrializada). As amostras do bolo
de chocolate com BBV e do bolo de chocolate comercial foram submetidas às análises físicoquímicas em triplicata, seguindo a metodologia da Association of Official Analytical Chemists
(2012) para determinação de umidade e lipídeos. Já para cinzas, proteínas e fibras seguiram
as normas do Instituto Adolfo Lutz (2008). O teor de carboidrato foi calculado por diferença.
Resultados: Os resultados obtidos das análises do bolo com BBV foram: 50,43% de umidade;
5,75% de cinzas; 66,70% de carboidratos; 8,37% de proteínas; 2,15% de lipídeos; 319,63 kcal;
5,56g de fibras. Já no bolo de chocolate padrão: 27,45% de umidade; 3,34% de cinzas; 51,03%
de carboidratos; 7,68% de proteínas; 12,56% de lipídeos; 347,88 kcal; 3,58g fibras. Desta
forma, se destacam os valores mais altos para umidade, cinzas, carboidrato, proteína e fibras
no bolo de chocolate com BBV, que ocorre devido à ausência da farinha de trigo que está
relacionada com a baixa coesividade da massa, à fibra que possui a propriedade de reter e
manter água em sua estrutura durante o processo de cocção, e aos minerais estarem em
quantidades maiores nos frutos verdes, do que nos maduros. Quanto ao teor de fibras, o bolo
desenvolvido classifica-se como “fonte de fibras”, baseado nos parâmetros da legislação
brasileira, pois apresenta a quantia de 5,56g de fibras em 100g de produto. Já o teor de
lipídeos é maior no bolo comercial, devido à presença da gordura vegetal hidrogenada, leite
UHT integral, manteiga e ovos na formulação. Verificou-se neste estudo, que a aplicação da
BBV no bolo de chocolate sem glúten e lactose é eficaz, por aumentar o valor nutricional da
preparação.
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Código do trabalho: DNP17
Pudim de açaí funcional com ação prebiótica
AGUIAR, R. C. M. ; ZIANI, M. ; MORAIS, T. N. F. D. ; SILVA, S. V.
Universidade Potiguar (UnP).

A alimentação desempenha um papel fundamental na manutenção da integridade intestinal,
afetando de forma direta os aspectos nutricionais no organismo, qualidade de vida do indivíduo
e o desenvolvimento saudável do mesmo. Nos últimos anos, houve significativos avanços no
desenvolvimento de alimentos funcionais, que auxiliam na manutenção da integridade da
microbiota, dentre os quais se destacam os prebióticos. Definidos como carboidratos não
digeríveis que beneficiam o hospedeiro no sentido de estimular seletivamente o crescimento e
atividade de bactérias benéficas no cólon. Diante disso, pode-se afirmar que a utilização
desses alimentos em conjunto pode ser benéfica na prevenção de carências nutricionais, além
de auxiliar no tratamento de Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) e disbiose intestinal. O
objetivo do presente trabalho foi elaborar um “pudim” adicionado de alimentos com
funcionalidade prebiótica, rico em fibras, vitaminas e minerais. Para a elaboração foram
utilizada biomassa de banana verde (desenvolvido pela própria autora), que apresenta um teor
excelente de amido resistente e com ação semelhante à das fibras. Utilizamos polpa natural de
açaí, por ser uma fruta tipicamente brasileira, antioxidante, rica em ácidos graxos essenciais,
fonte de Vitamina C, B1 e B2, além de minerais como, Fósforo, Ferro e Cálcio. A polpa foi
descongelada e misturada ao leite condensado, feito à base de biomassa e leite de amêndoas,
rico em cálcio, ferro magnésio, potássio, ômega 6, zinco e em vitaminas E, A e D, obtendo uma
textura semelhante ao leite condensado. Todos estes ingredientes foram escolhidos com base
nas suas propriedades funcionais, após pesquisa em bases de dado SCIELO, PUBMED,
LILACS. O produto formulado é isento de glúten, lactose e açúcar, apresentou textura
semelhante à de um pudim tradicional com coloração roxa provinda do açaí. Foi desenvolvido
um pudim com textura semelhante à um pudim comum, rico em fibras provenientes da
biomassa de banana verde, além de ser rico vitaminas e minerais, como uma opção mais
saudável e nutritiva para consumo diário, fornecendo um bom aporte de nutrientes, com
funcionalidade prebiótica, auxiliando no tratamento de DII e disbiose intestinal.
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Código do trabalho: DNP18
O pão que compartilho: somando história à nutrição
da SILVA, L.F.; BERTIN, R.L.; SPRADA, G.B.
Universidade Federal do Paraná (UFPR).

O pão é um alimento que é produzido e consumido desde milhares de anos atrás e atualmente
é considerado um alimento essencial no cotidiano das pessoas. O farelo de aveia, alimento
fonte de beta-glucana, tem sido utilizado para auxiliar no tratamento de hipercolesterolemia
devido a sua característica funcional de reduzir o colesterol total (CT) e a lipoproteína de baixa
densidade (LDL-C). Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma formulação de pão com
farelo de aveia tornando viável o consumo da quantidade recomendada de beta-glucana para a
redução do colesterol sanguíneo (40 g dia que contém de 3 – 6 g de beta-glucana). Em
laboratório, desenvolveu-se a formulação do pão com farelo de aveia, e para analisar a sua
composição e verificar se a quantidade de fibra solúvel estava adequada, foi realizada a
análise físico-química de acordo com os métodos sugeridos pelo Instituto Adolfo Lutz (2008) e
pela Association of Official Analytical Chemists – AOAC (2005). O resultado da análise de pH
foi de 5,91 e de acidez foi 3,61%. Em relação a composição centesimal obteve-se o valor para
umidade igual a 33,81%, para cinzas 2,00 g, para proteína 9,89 g, para lipídios 2,88 g, para
carboidratos 47,71 g e para fibras totais 5,72 g, sendo que 3,00 g são solúveis e 2,72 g são
insolúveis, sendo assim, o pão formulado é classificado como fonte de fibras (5,72 g de fibras
totais em 100 g). O custo total do pão foi de R$5,67 e a fatia custou R$0,50. Os resultados
revelaram que uma fatia de 108,9 g de pão formulado com farelo de aveia possui 6,26 g de
fibras totais, sendo 3,22 g de fibras solúveis. A literatura indica que o consumo de 40 g de
farelo de aveia que contém de 3 – 6 g de beta-glucana é suficiente para reduzir o colesterol
sanguíneo, portanto, considera-se que o resultado obtido é satisfatório e está dentro do
indicado pela literatura cientifica, além disso, o pão formulado com farelo de aveia possui um
preço acessível a maior parte da população, sendo viável a produção do mesmo na residência
dos indivíduos. O consumo do pão formulado com farelo de aveia deve ser estimulado e
indicado, e não apenas para pessoas com hipercolesterolemia ou que querem evitá-la, mas
também para aumentar o consumo de fibras diária na busca uma alimentação equilibrada e
saudável.
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Código do trabalho: DNP19
Desenvolvimento de pasta de soja enriquecida com FOS e cálcio com alegação de
propriedades funcionais
RAMOS, J.B.M.; AVERBUG, P.C.; NOGUEIRA, L.C.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro.

Os alimentos funcionais estão em evidência mundial devido ao fato de estarem associados à
manutenção da saúde. Dados epidemiológicos mostram que o consumo de alimentos ricos em
compostos antioxidantes contribui para a redução do risco de câncer, através da proteção
frente ao acúmulo de radicais livres. A maior parte dos compostos fenólicos vem recebendo
considerável atenção como potenciais antioxidantes ou fatores de proteção contra doenças
crônicas (catarata, degeneração macular, doenças neurovegetativas, e diabetes mellitus do
tipo II), câncer e doenças cardiovasculares em humanos. Este trabalho teve como objetivo
desenvolver uma pasta à base de grãos de soja enriquecida com cálcio e frutooligossacarídeos (FOS), direcionada aos consumidores preocupados com a saúde e que não
consomem proteínas animais em sua dieta, às pessoas com intolerância à lactose e aos
celíacos. A soja é considerada um alimento funcional com alto valor proteico, sendo também
rica em fibras, vitaminas, minerais e isoflavonas. O desenvolvimento de um produto isento de
lactose e glúten e rico em fibras, permitirá uma maior opção de produtos alimentícios
destinados aos indivíduos intolerantes à lactose bem como os celíacos. Além deste grupo, os
consumidores que restringem proteína animal de sua dieta e que buscam produtos mais
saudáveis, também podem ser beneficiados com esta pasta de soja. Foram testadas diferentes
formulações com o intuito de garantir a aceitabilidade por parte do consumidor. Os ingredientes
utilizados como base para a receita foram: grãos de soja, extrato de soja rico em proteínas,
fécula de mandioca, aditivos e posteriormente processados para uma boa homogeneização,
conferindo as características específicas do produto, além das formulações com FOS e com
FOS e cálcio. Foram avaliados até o momento os parâmetros físico-químicos quanto ao teor de
proteínas e lipídeos das formulações. De acordo com os resultados obtidos até o momento,
verificamos que, ao comparar a informação nutricional com as pastas de soja já existentes no
mercado do Rio de Janeiro, as formulações desenvolvidas possuem maior teor de proteínas e
menor teor de lipídeos na composição. Em relação aos parâmetros avaliados até o momento,
concluímos que as pastas desenvolvidas no estudo conseguiriam atender à atual demanda dos
consumidores que estão à procura de um alimento mais saudável devido ao maior teor de
proteína e baixo teor de lipídeos presentes.
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Código do trabalho: DNP20
Desenvolvimento de cupcakes adicionados de farinha de casca e polpa de baru:
características físico-químicas e sensoriais
LOUBET FILHO, P.S.; MARCELINO, G.; COLETA, I.T.; CANDIDO, C.J.; dos SANTOS, E.F.
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

O baru (Dipteryx alata Vog.) é uma espécie vegetal arbórea encontrada nas regiões do
Cerrado, Cerradão e Mata Seca e pode ser conhecido por diversos nomes. A polpa assim
como a casca são as partes menos aproveitadas do fruto, podendo apresentar expressivo
desperdício. O desperdício se torna ainda mais relevante, considerando que a casca e polpa
do baru é um subproduto com valores consideráveis de proteínas, fibra alimentar e compostos
fenólicos, principalmente taninos e baixo teor de lipídeos. O objetivo do presente estudo foi
elaborar cupcakes com adição da farinha da casca e polpa do baru (FCPB) como ingrediente
em substituição à farinha de trigo e avaliar a composição físico-química e aceitação sensorial.
Foram elaboradas quatro formulações de cupcakes com diferentes concentrações de farinha
da casca e da polpa de baru, F1: formulação padrão (0% FCPB), F2 (20%), F3 (30%) e F4
(40%) de FCPB em substituição à farinha de trigo. Realizou-se a composição centesimal
(umidade, cinzas, proteínas, lipídios, carboidratos, fibras e valor calórico total). O trabalho foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMS, parecer número nº981.843/2015. O
teste de aceitabilidade foi aplicado em 100 acadêmicos, não treinados, da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Campo Grande, MS, Brasil. Foram aplicados os testes
de aceitação global, intenção de compra e julgamento sensorial (aparência, aroma, sabor,
textura e cor). Os dados foram analisados com o auxílio do Software SPSS (versão 22.0),
através da análise de variância (ANOVA) pelo teste de Tukey. Através da análise físico-química
observou-se que a F3 obteve aumento nos valores de: umidade, minerais e fibras e menores
valores de carboidratos e calorias comparados à F1. O resultado da análise sensorial definiu
que a formulação F1 apresentou notas superiores em todos os atributos comparados com o as
demais amostras. A formulação mais aceita com adição da FCPB foi F3. Todas as formulações
atingiram o índice de aceitabilidade de 70%. A substituição da farinha por 30% de casca e
polpa de baru em cupcakes enriqueceu o valor nutricional destes, podendo desta forma
atender ao público como uma opção de alimento saudável e estimular a valorização e
utilização dos frutos regionais.
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Código do trabalho: NC01
Tratamento com tintura das folhas da oliva Olea europaea L. em mecanismos
bioquímicos de ratos diabéticos
GUEX, C.G.; REGINATO, F.Z.; LOPES, E.M.; HÜBSCHER, G.H.; BAUERMANN, L.F.
Universidade Federal Santa Maria (UFSM).

O diabetes mellitus 2 (DM2) é uma doença metabólica caracterizada por hiperglicemia,
resistência à insulina e outros marcadores. O tratamento com plantas medicinais é uma prática
comum. A oliva (Olea europaea L.) apresenta importantes atividades biológicas, como
hipoglicemiante e anti-inflamatória. O objetivo do presente estudo foi induzir um modelo
experimental de DM2 através de dieta hipercalórica e baixa dose de estreptozotocina (STZ)
para investigar o efeito da tintura das folhas de oliva no metabolismo de ratos Wistar através de
marcadores sanguíneos. Ratos machos Wistar (100–150g) submetidos à dieta de alta
densidade energética durante todo o período (ração comercial + gema ovo, manteiga e
sacarose) inicialmente/quatro semanas, após, receberam injeção intraperitoneal (i.p.) de STZ
de 35 mg/kg/peso, dissolvida em veículo, o grupo controle(GI) recebeu ração padrão comercial,
e i.p somente o veículo. Todos os animais tiveram água ad libitum. Os animais foram
considerados diabéticos glicose jejum acima 200 mg/dL. A tintura das folhas de oliva (TOL - v/v
51%) obtida da empresa Flores e Ervas Com. Farm. Ldta. (Brasil). Os animais divididos em 5
grupos (n=5/grupo).Grupos etanol(GII),TOL:GIII-200mg/kg/peso e GIV-400mg/kg/peso, GVmetformina-250mg/kg/peso,

via

oral

(gavagem),

diariamente/10semanas.

Posterior

eutanasiados até anestesia profunda, sangue coletado por punção cardíaca para a
análise:glicose, insulina, hemoglobina glicada(A1C), citocinas (IL-6, IL-10, TNF-α e IFN-γ) ,
leptina, adiponectina. Aprovado pelo CEUA nº 121/2014. Análise de variância (ANOVA) duas
vias, seguida por Tukey como teste post-hoc. Valores de p<0,05 considerados estatisticamente
significativos. Os animais diabéticos apresentaram elevado nível de glicose e os tratamentos
GIII, GIV e GV reduziram seus níveis comparado ao GII (p<0,001) mostrando a eficácia do
modelo. A insulina e A1C apresentaram-se alterados nos animais diabéticos, mas tratamentos
não mostraram mudanças entre os grupos. A IL-6, TNF-α e IFN, leptina aumentaram nos
animais diabéticos (GII) em relação ao GI (p<0,001),e diminuíram nos GIV e GV (p<0,001), o
inverso ocorreu com IL-10 e adiponectina, diminuíram no GII e elevaram no GIV e GV
(p<0,001). O tratamento da TOL evidencia a atividade anti-diabética da planta Olea europaea
L. ao modular mecanismos bioquímicos de glicose, citocinas, leptina, adiponectina, que poderá
ser um coadjuvante de fármacos no quadro metabólico da DM2.
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Código do trabalho: NC02
Índice de Massa Corporal pré e pós-operatório de pacientes submetidos à Gastroplastia
Redutora em Y-de-Roux
GURJÃO, M.H.R.; BEZERRA, P.F.M.; GOMES, B.R.G.; LUNA, P.F.; OLIVEIRA, D.A.; LIMA,
S.S.B.; MARTINS, V.C.; da COSTA, A.V.
Universidade Federal do Pará (UFPA).

A obesidade é uma doença não transmissível, causada pelo excesso de gordura no organismo,
de origem genética e metabólica, ligada a fatores socioambientais, culturais, econômicos. De
proporções epidêmicas, mais de um bilhão de adultos têm sobrepeso e destes mais de 300
milhões são obesos. No Brasil, mais de 52% da população está acima do peso, desses 17%
são obesos. Apesar de invasiva, a intervenção cirúrgica alcança resultados positivos, com
redução superior a 50% do excesso de peso, tais benefícios são mantidos em longo prazo. A
Gastroplastia Redutora em Y-de-Roux (GRYR) é a cirurgia mais realizada em pacientes
obesos, reduzindo da capacidade gástrica, levando a uma menor ingestão energética e
redução na absorção de nutrientes. O objetivo deste estudo foi comparar as alterações de
Índice de Massa Corporal (IMC) no pré e pós-operatório de pacientes submetidos a GRYR.
Estudo transversal, retrospectivo, descritivo e analítico, realizado com indivíduos adultos
submetidos a GRYR, atendidos no programa de cirurgia bariátrica de um hospital público
referência em cirurgia bariátrica em Belém, Pará. A coleta de dados foi realizada em 2014,
sendo os dados pré-operatórios dos prontuários e os dados pós-operatórios do questionário na
entrevista. Calculou-se o IMC em cada fase, classificando conforme a OMS. Todas as
informações obtidas foram tabulados no programa Excel e analisadas no programa estatístico
BioEstat (versão 5.0). Foi realizado o teste t de Student pareado para avaliar a existência de
diferenças do IMC pré-cirúrgico em relação ao IMC pós-cirúrgico. Dos 66 indivíduos
submetidos a GRYR, apenas 51 participantes apresentaram tempo de pós-operatório maior ou
igual a seis meses. A maioria era mulheres com idade média de 41 anos. Mais de 50% dos
indivíduos convivia sem companheiro(a) e que a maioria possuía baixa escolaridade. Os
valores de IMC antes e após a cirurgia foram em média de 50 e 31 Kg/m2, respectivamente, os
pacientes pós-cirurgia apresentaram em média 18,88 Kg/m2 a menos que antes da cirurgia.
Antes da cirurgia todos os indivíduos apresentaram obesidade (grau II ou III). Concluímos que
no decorrer do estudo ouve uma redistribuição no IMC dos indivíduos submetidos a cirurgia de
GRYR. Com os resultados e a melhora considerável no IMC destes pacientes este método
cirúrgico é considerado positivo, permanecendo entre os métodos cirúrgicos mais indicados
para esses pacientes.
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Código do trabalho: NC03
Análise individual qualitativa do consumo de zinco pela EAR e RDA em pacientes
portadores da Síndrome de Berardinelli-seip em Fortaleza-CE
SILVINO, R.C.A.S.; PORTELA, J.D.R.; da RESSUREIÇÃO, L.S.; PAZ, M.Y.G.; ARAÚJO,
C.O.D.; MAIA, C.S.C.; SOARES, R.L.G.; MONTENEGRO, A.P.D.R.; MONTENEGRO JUNIOR,
R.M.; FERNANDES, V.O.; MENDES, L.S.
Universidade Estadual do Ceará (UECE).

A síndrome de Berardinelli-Seip (SBS) é definida como uma síndrome rara de herança
autossômica recessiva e de frequente consanguinidade paterna tendo uma prevalência de um
caso para dez milhões de pessoas e a cada quatro casos apenas um é relatado. Em FortalezaCE, concentra-se a segunda maior população do Brasil de indivíduos acometidos pela SBS. O
tecido adiposo branco produz e secreta leptina e funciona como depósito de energia na forma
de triacilglicerol. A leptina atua em receptores expressos no hipotálamo promovendo saciedade
e regulando o balanço energético. Na SBS ocorre à deficiência de leptina, por isso ocorre
aumento do peso corporal, da ingestão alimentar e diminuição do gasto energético nesses
indivíduos. O Zinco (Zn) exerce uma função importante relacionado à SBS, controla o apetite
através da modulação do sistema da leptina e o metabolismo dos neurotransmissores
hipotalâmicos. Este mineral pode levar a produção de interleucina2 e do fator de necrose
tumoral α; citocinas que levam ao aumento da produção de leptina. O objetivo do presente
estudo foi realizar a análise individual qualitativa do consumo de Zn pela EAR e RDA em
pacientes com a SBS que são acompanhados no ambulatório de lipodistrofia em Fortaleza-CE.
O estudo foi realizado em 2015 de março a outubro. Participaram 14 pacientes do sexo
masculino e feminino (crianças, adolescentes e adultos) cadastrados no ambulatório de
lipodistrofia do Hospital Universitário Walter Cantídeo. Para a realização desse procedimento
foi feito a análise do consumo alimentar de Zn através do método recordatório 24 horas
coletados em dois dias da semana não consecutivos e um no final de semana. A análise dos
valores de Zn presente nos alimentos foi avaliada conforme os dados de Zn das tabelas TACO
e USDA. Na interpretação dos resultados, utilizou-se como parâmetro: Média de ingestão de
Zn< EAR ou >EAR e < RDA = Ingestão inadequada, Média de ingestão de Zn = RDA ou> que
a RDA= Ingestão adequada. Os valores da RDA e EAR foram considerados de acordo com o
sexo e idade de cada participante. A análise mostrou que dos 14 indivíduos, dois apresentaram
ingestão inadequada de Zn e 12 apresentaram ingestão adequada. O consumo de Zn está
adequado na maioria desses indivíduos segundo a análise individual qualitativa do consumo de
zinco pela EAR e RDA. Porém, a análise de outros biomarcadores de zinco é necessário
nesses participantes para assim confirmar esses resultados.
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Código do trabalho: NC04
Avaliação pré-cirúrgica de pacientes oncológicos de um hospital universitário
BEZERRA, P.F.M.; GURJÃO, M.H.R.; GOMES, B.R.G.; L.M.
Universidade Federal do Pará (UFPA).

A sobrevivência do ser humano depende do seu sistema imunológico e da sua capacidade de
resposta a esses estímulos. A desnutrição é a causa mais frequente de imunodeficiência
secundária, interferindo praticamente em todos os mecanismos responsáveis pela manutenção
do estado imunológico. A intervenção cirúrgica representa um alto grau de estresse, podendo
comprometer a evolução do paciente. A situação se torna mais grave quando ocorre um agravo
nutricional, causado tanto pela doença que levou à operação, como também por outras
comorbidades associadas, hábitos alimentares e condições socioeconômicas inadequadas. A
avaliação nutricional tem como objetivo principal definir o grau de desnutrição, identificar os
pacientes em risco de desenvolver complicações decorrentes de déficits nutricionais e
monitorar o suporte nutricional, competência imunológica (linfocitometria), para complementar a
avaliação do estado nutricional. O diagnóstico de desnutrição é realizado na maioria das vezes
por meio de medidas antropométricas e bioquímicas. Em cirurgia, a desnutrição tem papel de
destaque pela sua influência como valor prognóstico nas infecções e no risco de complicações
pós-operatórias. O objetivo deste estudo foi avaliar o estado nutricional pré-operatório de
pacientes oncológicos, na ala cirúrgica de um hospital universitário. Trata-se de um estudo
clínico, com pacientes oncológicos com idade entre 20 a 74,9 anos internados na ala cirúrgica
de um hospital universitário. A pesquisa foi feita no período de janeiro a maio de 2016, o estado
nutricional foi avaliado por meio de parâmetros antropométricos como peso, índice de massa
corpórea, circunferência do braço, prega cutânea tricipital e a circunferência muscular do braço.
Dos indivíduos que participaram da pesquisa 41,6% eram idosos e adultos 58,3%. Idosos com
baixo peso/ magreza foram 70%, eutróficos 30%, adultos eutróficos foram 42,85%, 50% com
sobrepeso e 7,15% apresentaram obesidade de acordo com a OMS/ Frizancho. Concluímos
que a desnutrição é frequente em pacientes oncológicos pré-operatórios. Sendo de grande
importância a identificação precoce de perda ou ganho de peso para que ocorra uma cirurgia
sem intercorrências e uma boa recuperação pós-cirurgia ao paciente oncológico, cuidando
assim da desnutrição por meio de uma dieta adequada para o ganho de peso desse indivíduo,
e se necessário auxiliando essa dieta com terapia nutricional oral.
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Código do trabalho: NC05
Associação entre variante genético do receptor de vitamina D e retinopatia em
portadores de diabetes mellitus tipo 2 no nordeste brasileiro
do NASCIMENTO, R.A.F.; EVANGELISTA, I.W.Q.; MODESTO FILHO, J.; GOMES, C.N.A.P.;
SILVA, A.S.; NUNES, M.K.S.; GOMES, A.B.; DIAS, C.M.C.; PERSUHN, D.C.
Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

A retinopatia diabética (RD) é uma complicação microvascular que constitui importante causa
de cegueira adquirida entre diabéticos. Fatores clínicos como glicemia não controlada, idade e
tempo de diabetes estão relacionados ao risco para RD, em adição, diversos marcadores têm
sido investigados como fatores genéticos candidatos, dentre eles, polimorfismos no gene que
codifica o receptor de vitamina D (VDR) responsável por mediar os efeitos da forma ativa da
vitamina (1,25(OH)2D) no organismo. Há evidências de que nível adequado de vitamina D
resulta na melhora do perfil glicêmico e atenuação de marcadores inflamatórios, entretanto se
observa variações individuais em resposta à suplementação. Polimorfismos que afetem os
níveis de atividade do VDR podem exacerbar mecanismos implicados na patogenia da RD. O
impacto do polimorfismo rs1544410 sobre a RD foi testado em alguns grupos étnicos, mas os
resultados ainda são inconclusivos. O objetivo do presente estudo foi analisar a relação entre o
polimorfismo rs1544410 com a presença de RD em portadores de diabetes mellitus do tipo 2
(DM2) com 5 a 10 anos de diagnóstico. Foi feito estudo transversal em amostra de 125
indivíduos que após realização de fundoscopia foram categorizados em grupo afetado (n=55)
ou grupo não afetado (n=106). O DNA genômico foi extraído de células do epitélio bucal de
todos os participantes e os dados genéticos foram obtidos pela técnica PCR-RFLP onde os
alelos ancestral e polimórfico foram identificados como B e b, respectivamente. Coleta de
sangue foi feita em 70 pacientes para dosagem de proteína C-reativa, colesterol total e frações,
triglicerídeos, hemoglobina glicada, creatinina sérica, malonaldeído e capacidade antioxidante
total. O alelo b e o grupo genotípico Bb+bb foram mais frequentes no grupo afetado,
apresentando significância: [OR 1,8 (95% IC 1.11-2.89) p=0,017] e [OR 0,3 (95% IC 0.10-0.76)
p=0,012] respectivamente. Nenhuma das variáveis clínicas esteve associada com qualquer dos
polimorfismos embora uma tendência para valores maiores de proteína C-reativa em
portadores do alelo b tenha sido identificada, mas sem significância estatística (p=0,095). Na
amostra estudada o polimorfismo rs1544410 do VDR esteve relacionado ao risco de RD, mais
estudos são necessários para estabelecer essa associação afim de propor uma abordagem
nutrigenética capaz de otimizar a terapia com indivíduos portadores de DM2.
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Código do trabalho: NC06
Dieta hiperlipídica e seus efeitos clínicos e bioquímicos em modelo animal
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Universidade Católica Dom Bosco; Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Os modelos experimentais de obesidade são reproduzidos pela alta composição de carboidrato
ou lipídeos em dieta hipercalórica, de cafeteria ou high fat (HF), modelo que reflete de forma
mais fiel às alterações metabólicas da obesidade humana. A alta ingestão lipídica pode induzir
obesidade, distúrbios no metabolismo da glicose e hiperlipidemia em roedores, o que mimetiza
a síndrome metabólica no homem, fator este de risco de desenvolvimento de doença
cardiovascular. Isso demonstra que o aumento do consumo de carboidratos e lipídeos contribui
para a prevalência de síndrome metabólica, obesidade e diabetes mellitus 2. O presente
estudo objetiva avaliar os efeitos de uma dieta HF palatável sobre o consumo alimentar, ganho
de peso corporal, acúmulo do tecido adiposo e parâmetros bioquímicos em rattus norvegicos
Wistar. Foram estudados 10 animais distribuídos em dois grupos: Controle (GC) que recebeu
ração comercial padrão com distribuição calórica de 32,16% de proteína, 58,42% de
carboidrato e 9,4% de lipídeo, totalizando 2.869,50 Kcal/kg e Intervenção (GI) alimentados com
dieta HF, com distribuição calórica de 10,47% de proteína, 31,36% de carboidrato e 57,20% de
lipídeo e totalizando 5.350,00 Kcal/kg, ao longo de 16 semanas. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética da Universidade Católica Dom Bosco, sob o número de protocolo nº 001/2015.
Avaliou-se o consumo alimentar mediante cálculo do resto-ingesta; o ganho de peso corporal
foi mensurado no início e final do estudo; determinou-se o acúmulo de tecido adiposo após
eutanásia dos animais, seguida de extração e pesagem do tecido gorduroso; e os parâmetros
bioquímicos foram avaliados pelo método enzimático-colorimétrico. Os dados obtidos foram
avaliados por teste estatístico t-student com nível de significância de 5 %. Foi possível notar
que o GC apresentou maior consumo de dieta. Quanto ao ganho de peso corporal não houve
diferença significativa entre os grupos que consumiram dieta padrão e HF respectivamente;
apesar do GC ter consumido maior quantidade de ração (p<0,05). Os animais com obesidade
induzida tiveram um aumento significativo da gordura epididimal, perirenal e mesentérica
(p<0,05). Houve diferença significativa entre os grupos quanto ao colesterol total, LDL-c, HDLc, triglicerídeos e glicose (p<0,05). A dieta HF induziu a obesidade e diabetes, demonstrando a
necessidade de intervenção dietética a partir de alimentos funcionais, reduzindo o risco do
desenvolvimento de síndrome metabólica.
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Código do trabalho: NC07
Impacto de agente cancerígeno de câncer colo retal sobre a microbiota intestinal de
camundongos
MENDONÇA, L.A.B.M.1; FERREIRA, R.S.1; GUIMARÃES, R.C.A.2; OLIVEIRA, R.J.3,
CALÇAS, N.C.1; de CASTRO, A.P.1; CARVALHO, C.M.E.1
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Universidade Católica Dom Bosco; Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS);
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Centro de Estudos em Células Tronco, Terapia Celular e Genética Toxicológica.

O câncer colo retal é uma importante causa de morbimortalidade, vista como um dispendioso
problema de saúde pública e privada mundial. A doença possui história natural prolongada,
pluralidade etiológica, e é caracterizada pela presença de desorganização do processo de
divisão celular. O envolvimento do câncer colo retal com a microbiota intestinal está cada vez
mais evidente, uma vez que a doença caracteriza-se por um conjunto de espécies celulares
tumorais, não tumorais e ainda de diferentes micro-organismos. O papel da microbiota torna-se
relevante devido à importância da sua modulação, já que a disbiose intestinal é uma das
principais justificativas etiológicas do câncer colo retal. Sob esta ótica, o objetivo do presente
estudo foi avaliar o impacto de um agente cancerígeno (DMH – dimetilhidrazina) de câncer colo
retal sobre a microbiota intestinal de camundongos Swiss. Foram utilizadas análises
moleculares para a extração de DNA metagenômico das fezes de 9 animais distribuídos em
três grupos (Grupo Controle Negativo (CN), Grupo Dose 1 (GD1) (30 mg/Kg) e Grupo Dose 2
(GD2) (35 mg/Kg)). O estudo foi conduzido após aprovação da Comissão de Ética no Uso de
Animais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul sob o número de protocolo nº
767/2016. O período experimental durou 14 semanas, sendo que os animais receberam duas
doses do agente cancerígeno por semana durante as duas primeiras semanas. Ao longo do
período experimental os animais foram alimentados com ração comercial padrão e água ad
libitum. As extrações de DNA fecal dos camundongos foram realizadas por meio de
metodologia modificada, na qual o DNA foi empregado para analisar a replicação do gene 16S
rDNA bacteriano. Em seguida foi realizada eletroforese em gel de agarose (0,8%). O processo
de extração permitiu verificar que GD1 e GD2 apresentaram particularidades que sugerem que
o agente cancerígeno proporcionou alterações nas características físicas das fezes. Além
disso, por meio da eletroforese foi possível observar bandas representativas de DNA
bacteriano. O processo indutório do câncer colo retal permitiu verificar a relevância da
neoplasia. Verificou-se também a necessidade de formas alternativas nutricionais por
compostos bioativos capazes de atuar na prevenção e/ ou retardo da doença com a finalidade
de obter melhores prognósticos, assim como a melhoria da qualidade de vida dos portadores,
por meio dos benefícios atribuídos à modulação da microbiota intestinal.
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Código do trabalho: NC08
Adequação do consumo alimentar de macronutrientes com base no percentual da AMDR
em portadores da Síndrome de Berardinelli-Seip em Fortaleza-CE
PORTELA, J.D.R.; SILVINO, R.C.A.S.; da RESSUREIÇÃO, L.S.; PAZ, M.Y.G.; ARAÚJO,
C.O.D.; MAIA, C.S.C.; SOARES, R.L.G.; MONTENEGRO, A.P.D.R.; MONTENEGRO JUNIOR,
R.M.; FERNANDES, V.O.
Universidade Estadual do Ceará (UECE).

A síndrome de Berardinelli-Seip (SBS) ou lipodistrofia congênita generalizada pode ser descrita
clinicamente pela redução extrema da quantidade de tecido adiposo. Tem como características
a hipertrofia muscular, acantose nigricans, hepatomegalia, hipertrigliceridemia, esteatose
hepática, resistência à insulina, intolerância à glicose ou diabetes melitus e aterosclerose
precoce. Também faz parte da gênese dessa doença à deficiência do hormônio leptina, por
isso os portadores da SBS costumam apresentar apetite voraz. Com isso, avaliar o consumo
alimentar nesses pacientes é de extrema importância para que assim seja feita uma
intervenção nutricional adequada com objetivo de oferecer uma melhor qualidade de vida para
estes. Vale ressaltar que em Fortaleza concentra-se a segunda maior população do país de
portadores dessa síndrome. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi analisar a adequação
do consumo alimentar de macronutrientes com base no percentual da AMDR (Acceptable
Macronutrient Distribution Range) em pacientes portadores da SBS em Fortaleza-CE.
Participaram dessa pesquisa 10 pacientes portadores da SBS (crianças, adolescentes e
adultos) acompanhados no ambulatório de Lipodistrofia no Hospital Universitário Walter
Cantídeo em Fortaleza-CE. Foram coletados em outubro de 2015 os dados do consumo
alimentar através do método recordatório 24 horas, sendo dois dias da semana e um do final
de semana, totalizando três recordatórios. A análise do consumo alimentar de macronutrientes
foi feita no software AVANUTRI® versão 4.0. Para interpretação dos resultados foi considerada
média do consumo alimentar de macronutrientes referente aos três dias e considerou-se o
intervalo de consumo adequado quando: Carboidrato: 45 a 65%, Proteína: 10% a 15%,
Lipídeos: 20% a 35%, o consumo está insuficiente quando estiver abaixo desse intervalo e
excessivo quando estiver acima. Observou-se consumo de proteína excessivo em todos
indivíduos, variando de 17,96% a 31,87; consumo de lipídeos estava adequado em oito
pacientes, porém um apresentou consumo excessivo (32,32%) e outro consumo insuficiente
(15,29%). Em relação aos carboidratos, todos apresentaram consumo adequado, variando de
45,06% a 61,85. Concluiu-se nesse estudo, que de acordo com a AMDR, o consumo de
proteínas está em excesso podendo acarretar desbalanços nutricionais e metabólicos com o
tempo. Por isso, faz-se necessário uma intervenção nutricional adequada e individualizada
para cada indivíduo desse grupo.
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Código do trabalho: NC09
Fatores associados ao índice de massa corporal de portadores de diabetes mellitus
atendidos em uma organização não governamental
DIAS, L.C.; MARTINS, I.C.V.S.; OLIVEIRA, D.A.; RIBEIRO, W.N.U.; DIAS, L.P.P.; CASTRO,
A.J.O.
Universidade Federal do Pará (UFPA).

Diabetes Mellitus (DM), caracterizado como uma doença de múltipla etiologia, quando não
diagnosticada precocemente e tratada de forma adequada associa-se a várias comorbidades
(SBD, 2016). A investigação de fatores socioeconômicos e clínicos, os quais podem ser
determinantes no controle metabólico desta doença, podem influenciar na terapia nutricional e,
por conseguinte na adequação do Índice de Massa Corporal (IMC). O objetivo do presente
estudo foi verificar a associação entre os fatores socioeconômicos e clínicos e o IMC em
portadores de Diabetes Mellitus. Estudo descritivo e analítico realizado com 44 pacientes
adultos portadores de DM, que frequentavam uma Organização Não Governamental (ONG) em
Belém-Pará. Foi aplicado questionário com perguntas fechadas sobre dados socioeconômicos,
o qual foi considerado sexo, renda familiar, tempo de diagnóstico, idade, tempo de participação
na ONG e escolaridade e no aspecto clínico, o uso de medicamentos. Foram aferidas a altura e
peso, para o cálculo do IMC. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto de
Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará. Após verificação da normalidade, foram
realizados os testes t de Student e de análise de variância para verificar a associação das
variáveis socioeconômicas e clínicas com o IMC. Considerou-se um nível de significância
p<0,05. A análise estatística foi realizada pelo programa BioEstat (5.0). Das variáveis
analisadas, aqueles que utilizavam a insulinoterapia plena diferiram dos que utilizavam o
hipoglicemiante oral (p = 0,003), visto que apresentaram peso adequado (32,55%). A
escolaridade de nível superior (11,90%) e do fundamental incompleto (33,33%) diferiu dos
indivíduos com escolaridade de ensino médio completo (p = 0,033; p = 0,008), uma vez que
apresentaram o IMC adequado, já os indivíduos com escolaridade de ensino médio completo,
foram classificados como obesos (33,33%). Fazer uso de insulinoterapia plena e ter o ensino
fundamental incompleto e/ou o ensino superior, foram fatores que se associaram com o IMC
adequado. Deste modo, o uso de medicamento e a escolaridade devem ser levados em
consideração no atendimento dos portadores de DM a fim de contribuir para a elaboração de
estratégias de tratamento eficazes e viáveis a realidade destes pacientes.
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Código do trabalho: NC10
Avaliação do perfil nutricional de pacientes submetidos ao transplante renal,
participantes de um projeto em Natal-RN
LIMA, T.M.S.C.; da SILVA, J.A.M.; RODRIGUES, M.L.P.M.; ALVES, C.S.
Universidade Potiguar (UnP).

Insuficiência renal crônica é uma das manifestações da doença renal crônica. Consiste,
principalmente, na redução da capacidade dos rins em filtrar substâncias tóxicas, acarretando
alterações metabólicas e hormonais. Mediante essa afirmativa o presente estudo tem por
objetivo avaliar o comprometimento do estado nutricional de pacientes submetidos ao
transplante renal participantes de um projeto em Natal/RN. O estudo foi classificado como uma
análise descritiva, utilizamos como base de informação os prontuários dos pacientes
participantes de um projeto de Natal/RN. Os prontuários passaram por uma avaliação para se
obter o perfil nutricional dos pacientes transplantados de rim. Foram avaliados o IMC pré e póstransplante, o cabelo e as unhas pré e pós-transplante. A pesquisa passou pela aprovação do
Comitê de Ética da Liga Norte Riograndense. A amostra foi composta por 10 pacientes, 80 %
mulheres e 20% homens, com idades entre 23 e 45 anos. A avaliação pós-transplante mostrou
que 90% dos pacientes tiveram uma mudança de forma positiva nos parâmetros analisados
(IMC, Pele, Cabelo e Unhas). O perfil nutricional de pacientes que são submetidos ao
transplante renal é de fundamental importância para que haja um acompanhamento do seu
quadro clínico, pacientes que são acompanhados por uma equipe multiprofissional tem mais
chances de melhorar sua qualidade de vida pós-transplante.
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Modulação da microbiota intestinal de ratos Wistar através de dietas a base de óleos das
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A microbiota intestinal consiste na população de micro-organismos e está correlacionado com
papéis variados na saúde e na doença do indivíduo. A dieta é considerada uma das principais
moduladoras externas da microbiota intestinal, pois influencia no metabolismo do hospedeiro e
consequentemente no risco de doenças metabólicas, sendo que as dietas lipídicas constituídas
por ácido graxo linolênico (ômega 3) e ácido graxo linoleico (ômega 6) desempenham
importantes funções na estrutura das membranas celulares como mediadores de reações anti
e pró-inflamatório, respectivamente. A importância desses ácidos graxos no organismo é
devido serem provenientes apenas da alimentação, com destaque aos óleos de gergelim e
linhaça. Dessa maneira, a identificação de bactérias intestinais que utilizam substratos
dietéticos como moduladoras da microbiota, determinam informações que podem ser usadas
para projetar estratégias alimentares em benefício da saúde. Diante do exposto, este estudo
tem como objetivo avaliar a comunidade bacteriana presente na microbiota intestinal de ratos
machos da linhagem Wistar, que consumiram dietas com óleos provenientes de sementes de
gergelim e linhaça. No presente estudo foram coletadas amostras fecais de 12 animais
alimentados com ração AIN – 93M e suplementos de lipídeos. Os animais foram distribuídos
em quatro tratamentos: G1: AIN 93M + gordura animal (controle); G2: AIN 93M + 7% de óleo
de gergelim; G3: AIN 93M + 7% de óleo de linhaça; e G4: AIN 93M + 3,5% de óleo de gergelim
e 3,5% de óleo de linhaça. As extrações de DNA fecal foram realizadas utilizando protocolo de
bancada adaptado, o qual resultou em uma extração de alto rendimento e pureza totalizando
em aproximadamente 12,3 ng/μl. O DNA fecal extraído foi utilizado para analisar a região do
gene 16S rDNA bacteriano em cada amostra analisada por meio de reação em cadeia da
polimerase (PCR) com os primers 27F/1492R. Esse resultado de análise molecular demonstrou
que a amplificação atingiu 1650pb, por meio de eletroforese em gel de agarose 0,8%. Este
estudo será continuado a fim de identificar e quantificar as bactérias relacionadas com os
processos inflamatórios, no qual será possível indicar a dieta com a concentração de lipídeo
específico responsável pela modulação da microbiota intestinal, com vistas na prevenção e
tratamento das doenças inflamatórias.
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Código do trabalho: NC12
Influência da Tensão Pré-Menstrual sobre a preferencia alimentar, os sintomas físicos e
emocionais
SANTOS, K.S.; SILVA, A. C. M.; MEDINA, C. K. A. C.;APOLIANO, A.P.A.
Centro Universitário Estácio do Ceará.

A tensão pré-menstrual (TPM) caracteriza-se por um conjunto de sintomas físicos, emocionais
e comportamentais, que ocorrem de maneira variada e inconstante, no qual podem aparecer
de 10 a 14 dias antes da menstruação e aliviam com o início do fluxo menstrual. O aumento do
apetite e o desejo por certos alimentos são sintomas característicos da TPM, onde devido às
oscilações hormonais, pode ocorrer uma diminuição dos níveis de serotonina agravando os
sintomas. O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência da TPM sobre os sintomas
físicos, emocionais e alimentar em mulheres universitárias. Este estudo foi realizado em uma
universidade privada de Fortaleza/Ceará, em junho de 2016, no qual foi submetido a um
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56762616.6.0000.5038. Foram selecionadas 30 mulheres de diferentes cursos e semestres
que estivessem presentes durante o intervalo da faculdade, com faixa etária entre 20 a 45
anos. A coleta de dados foi através de um questionário que abordou informações sobre
sintomas relacionados à TPM e preferência alimentar; as voluntárias podiam marcar mais de
uma alternativa. Realizou-se análise estatística pelo Excel 2010. A idade média das mulheres
foi de 22,87 ± 3,79 anos. Verificou-se que os sintomas físicos mais referidos foram: cefaleia
(66,6%), mastalgia (66,6%), sensação de fraqueza (66,6%); dentre os emocionais: irritabilidade
(70,0%), impaciência (70,0%) e ansiedade (63,3%). No que concerne à preferência alimentar
77% afirmaram que comem mais do que o habitual durante a TPM, e 23% não confirmaram
esse consumo, onde a maioria das mulheres teve uma maior preferência por doces (73,3%),
massas (46,67%) e salgados (16,6%). Verificou-se que na fase pré-menstrual as mulheres são
acometidas por uma série de sintomas físicos e emocionais com uma prevalência maior de
cefaleia e irritabilidade. Foi observado que houve uma preferência maior por doces, massas e
salgados, tendo como hipótese que o desejo por esses alimentos seria uma forma inconsciente
de melhorar esses sintomas, uma vez que o aumento do consumo glicídico pode elevar os
níveis de serotonina, pois, alimentos ricos em carboidratos faz com que aumente a produção
de 3-fosfoglicerato, um metabólito da glicólise que gera a síntese de aminoácidos aromáticos,
entre eles, o triptofano que é precursor da serotonina.
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Código do trabalho: NC13
Extrato aquoso de folhas e talos de beterraba orgânica reduz a pressão arterial diastólica
após refeição hiperlipídica em indivíduos dislipidêmicos
CAMARGO, J.M.; GOMES, A.P.O.; ARAÚJO, M.O.; COLTRO, W.K.T.; MORTOZA, A.S.;
BOTELHO, P.B.
Universidade Federal de Goiás (UFG).

A hipertensão associada à dislipidemia pode ocasionar disfunção endotelial decorrente da
redução do óxido nítrico (NO) disponível para vasodilatação e potencializar o aumento da
pressão arterial. Assim, alimentos ricos em NO podem ser uma alternativa de redução do risco
de hipertensão em pacientes com dislipidemia. Folhas como as de beterraba têm se destacado
pelos teores de polifenois e nitratos, que são convertidos em óxido nítrico no organismo. No
entanto, ainda não há na literatura pesquisas que avaliem o efeito do consumo das partes
aéreas da beterraba sobre esse desfecho. O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da
ingestão de um extrato aquoso de folhas e talos de beterraba com diferentes concentrações de
polifenois sobre a pressão arterial e a concentração de óxido nítrico pós-prandial em pacientes
dislipidêmicos. Ensaio clínico, randomizado, controlado, crossover com 13 indivíduos
dislipidêmicos, com idade entre 20 e 59 anos. O ensaio foi composto por três etapas com
período de washout de uma semana. Os indivíduos foram randomizados nos grupos: Grupo
controle (GC), que recebeu água com flavorizante; Grupo Extrato 1, que consumiu o extrato
contendo 31,9 mg de polifenois (319,6mg/L) e Grupo Extrato 2, que ingeriu o extrato contendo
77,5 mg de polifenóis (775,3mg/L). Inicialmente, foi realizada a coleta de sangue em jejum de
12h. Em seguida, os indivíduos consumiram uma refeição hiperlipídica e ingeriram extrato ou
água flavorizada. Foi realizada nova coleta de sangue 30, 60, 120 e 180 minutos após a
primeira, para análise de nitrito e nitrato no plasma pela reação de Griess. A aferição da
pressão arterial (PA) não foi realizada apenas no T 30 min. A refeição hiperlipídica induziu a
hipertrigliceridemia pós-prandial, pois houve um aumento significativo do TG após 120
(P<0,001) e 180 minutos (P<0,001) do início da coleta no grupo placebo. Não ocorreu alteração
na pressão arterial deste grupo ao longo dos 180 minutos. No entanto, houve uma redução na
pressão diastólica após 60, 120 e 180 minutos da ingestão do extrato com menor dose de
fenólicos e após 60 e 120 minutos no grupo que recebeu a maior dose. Não houve diferença
significativa entre os grupos quanto à concentração sérica de óxido nítrico. O extrato de folhas
e talos de beterraba contendo apenas 31,9 mg de polifenois reduziu a PA diastólica após uma
refeição hiperlipídica de forma semelhante ao extrato que continha uma concentração superior
de polifenois.
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Código do trabalho: NC14
Síndrome da Tensão Pré-Menstrual e sua interferência no rendimento físico de
acadêmicas
SANTOS, K.S.; SILVA, A. C. M.; MEDINA, C. K. A. C.; APOLIANO, A.P.A.
Centro Universitário Estácio do Ceará.

A Síndrome da Tensão Pré-Menstrual (STPM) integra o conjunto das novas síndromes e
transtornos que atinge a mulher contemporânea, no qual se caracteriza por sintomas físicos,
emocionais e comportamentais que podem comprometer a rotina diária das mulheres nesse
período, diminuindo o rendimento profissional e levando ao absenteísmo. Durante essa fase
ocorrem várias alterações hormonais que podem influenciar no desempenho físico relacionado
à força muscular, uma vez que o estrogênio pode exercer influência sobre as propriedades
contráteis do músculo. O objetivo do presente estudo foi avaliar se a TPM atrapalha no
rendimento físico das mulheres. Trata-se de um estudo transversal realizado em uma
universidade privada de Fortaleza/Ceará, em junho de 2016, no qual foi submetido a um
Comitê de Ética e Pesquisa e teve como protocolo de aprovação n°56762616.6.0000.5038. A
amostra foi composta por 30 acadêmicas de diferentes cursos e semestres que estavam
presentes durante o intervalo da faculdade, com faixa etária entre 20 a 45 anos. Foi aplicado
um questionário que abordou informações sobre a prática de exercício físico, frequência do
exercício e se a TPM atrapalhava no rendimento físico. Realizou-se análise estatística pelo
Excel 2010. Das 30 acadêmicas avaliadas 50% (n=15) praticavam atividade física e a outra
metade (n=15) não praticavam. A frequência de atividade física das acadêmicas que
praticavam refere-se à: 6,67% (n=2) praticavam uma vez por semana, 10% (n=3) duas vezes
por semana, 6,67% (n=2) três vezes por semana, 13,33% (n= 4) todos os dias e 13,33% (n= 4)
praticavam cinco vezes na semana. As que praticavam atividade física foram questionadas se
a TPM atrapalhava em seu rendimento físico; 33,33% (n=10) responderam que sim, e 16,67%
(n=5) afirmaram que não. Dentre os motivos: 20% (n=6) responderam que fica sem ânimo de ir
à academia, 6,67% (n=2) afirmaram que não sentem forças ao treinar; 3,33% (n= 1)
responderam que dar vontade de terminar logo o exercício e 6,67% (n=2) afirmou que interfere
na flexibilidade. A TPM é acompanhada de vários sintomas que podem afetar as mulheres,
podendo interferir no rendimento físico, uma vez que as acadêmicas quando questionadas
mencionaram não sentir ânimo, forças ao treinar, ou seja, de alguma forma houve algum grau
de comprometimento no exercício durante a TPM. Dessa forma, é necessário que o treino seja
individualizado respeitando as condições que apresenta durante o ciclo menstrual.
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Código do trabalho: NC15
Relação entre a nutrição funcional e enxaqueca
FARIA, R.C, VIANA, A.L. F, SEABRA, T.T. P, ROSA, G. S. A.
PRONUT.

A enxaqueca é caracterizada por uma dor de cabeça moderada ou severa, localizada no
fronto-temporal unilateral ou bilateral, quase sempre pulsátil. Pode estar associada a náuseas e
vômitos e à sensibilidade a luz e sons altos. Acomete com mais frequência a população
feminina. A análise de sua prevalência é de grande relevância, devido a incapacitação e o
impacto na diminuição da qualidade do trabalho a que ela está relacionado. Suas causas estão
normalmente associadas a pré-disposição genética, um sono de baixa qualidade, estresse,
alterações hormonais e de neurotransmissores como a serotonina, dietas de alto índice
glicêmico, a disbiose com supercrescimento fúngico e sensibilidades alimentares. O objetivo do
presente trabalho foi avaliar a prevalência de enxaqueca entre os pacientes avaliados pela
nutrição funcional bem como a melhora dos sintomas após um período de até noventa dias de
acompanhamento nutricional. Foram avaliadas as fichas dos pacientes atendidos na clínica
Pronut da nutricionista Rachel Faria, em Campos dos Goytacazes no período de maio de 2014
a maio de 2016. 403 fichas de pacientes foram analisadas, sendo 92 do sexo masculino e 311
do sexo feminino. Dos pacientes avaliados, 189 (46,9%) relataram enxaqueca frequente (pelo
menos uma vez por semana). Desse total, após um período máximo de noventa dias, 164
(86,8%) relataram melhora total dos sintomas, 21 (11,1%) relataram não melhora e 4 (2,1%)
paciente não retornaram a consulta. É importante ressaltar que como melhora foi considerado
o relato de redução significativa da frequência com episódios eventuais relacionados a saída
da rotina (estresse, privação do sono, mudança no padrão alimentar). A mudança da
alimentação dentro dos princípios da nutrição funcional está relacionada a melhora da
enxaqueca uma vez que como cada paciente possui suas individualidades, foram traçadas
condutas diferentes onde não houve foco em alimentos específicos e sim em uma nutrição
detoxificante, anti-inflamatória e rica em nutrientes que modulam a produção hormonal
buscando reestabelecer a harmonia do corpo.
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Código do trabalho: NC16
Suplementação com óleo de coco virgem em diferentes condições nutricionais: estudo
comportamental em ratos Wistar jovens
TAVARES, M.G.; CHAGAS, C.L.; da SILVA, D.C.; BENEVIDES, R.D.L.; HORNSBY, M.B.O.;
dos SANTOS, A.A.
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

O fator ambiental pode contribuir para o desenvolvimento de distúrbios nutricionais e
psicogênicos, como a obesidade e a ansiedade, respectivamente. Por outro lado, uma
condição nutricional adequada no início da vida pode trazer benefícios à saúde que persistem
até a idade adulta. O óleo de coco virgem (OCV) parece constituir uma estratégia salutar, pois
se caracteriza como alimento funcional, devido a sua composição em ácidos graxos de cadeia
média e polifenois. O objetivo do presente estudo foi investigar a influência da suplementação
com OCV sobre a ansiedade em condição de normo e hipernutrição. Ratos Wistar nutridos
(n=20) e hipernutridos (n=20), provenientes de ninhadas com 9 e 3 filhotes, respectivamente,
foram tratados orogastricamente com OCV (10 ml/kg/dia) ou com volume equivalente da
solução veículo (cremophor® 0,009 %), do 7º ao 30º dia de vida. Após o tratamento, testes
comportamentais foram realizados: Labirinto em Cruz Elevado (LCE) e Campo Aberto (CA).
Processo aprovado na Comissão de Ética nº 23076.048535/2015-78. Os dados são expressos
como média ± SEM. ANOVA não mostrou diferenças estatisticamente significantes no CA tanto
em relação ao tempo na área central (21,4±4,2 s e 17,9±10,9 s para os grupos veículo e OCV
normonutridos, respectivamente; e 22,150±7,437 s e 14,144±2,768 s para os grupos veículo e
OCV hipernutridos, respectivamente; P=0,661), quanto na área periférica (277,9±4,1 s e
282,0±3,4 s para os grupos veículo e OCV normonutridos, respectivamente; e 277,740±7,431 s
e 284,756±2,680 s para os grupos veículo e OCV hipernutridos, respectivamente; P=0,706). No
LCE não houve diferenças significantes em relação ao tempo de permanência dos animais nos
braços abertos (56,270±5,138 s e 47,300±7,656 para os grupos veículo e OCV normonutridos,
respectivamente; e 38,850±9,501 s e 30,380±10,127 s para os grupos veículo e OCV
hipernutridos, respectivamente; P=0,179), nem nos braços fechados (201,530±8,1152 s e
213,320±10,979 s para os grupos veículo e OCV normonutridos, respectivamente; e
223,650±13,296 s e 181,544±9,809 s para os grupos veículo e OCV hipernutridos,
respectivamente; P=0,060). A condição nutricional bem como a suplementação com OCV não
afetam parâmetros relacionados à ansiedade. As relações entre estado nutricional, dose de
OCV e idade devem ser objetos de investigações futuras.
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Código do trabalho: NC17
A disbiose e seu impacto nos tratamentos estéticos associados à modulação probiótica/
gordura corporal: estudo de caso comparativo
PAIXÃO, M.P.C.P.; de ARAÚJO, H.I.; FONTÃO, M.M.B.
Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo.

A disbiose surge quando duas ou mais patologias se apresentam no organismo: aumentando a
permeabilidade, diminuindo as bactérias benéficas do organismo, favorece a ocorrência de
várias doenças e gerando sobrepeso e obesidade. O objetivo é avaliar o efeito do tratamento
estético com ou sem associação de probióticos na redução da gordura corporal. As voluntárias
foram divididas 2 grupos, um recebeu suplementação de probióticos para 35 dias junto ao
tratamento estético. Outro, grupo controle, recebeu cápsulas idênticas ao do primeiro grupo,
usadas com placebo, junto ao tratamento estético. Feito esfoliação, massagem estética e
finalizando com máscara corporal, 10 sessões, duas vezes na semana, para a massagem
foram usados esfoliante corporal, creme de massagem e máscara de argila. Avaliação
antropométrica na primeira e décima sessão. As voluntárias preencheram antes e no final do
estudo cinco questionários: Roma III, INDIS, Guia Alimentar de Bolso, Diagnóstico da
Constipação e Aparência de Fezes. Realizada avaliação com aferição de perimetria de
abdômen e cintura, registro fotográfico do antes e depois da intervenção de uso do probiótico e
do tratamento estético de massagem no abdômen e flancos. Os dados foram apresentados por
meio de estatística descritiva, a comparação entre as proporções das quantidades de
probióticos e placebos no início e fim foram avaliadas pelo teste Z para duas proporções. O
nível de significância utilizado em todas as análises foi de 5%, o software utilizado nas análises
foi o IBM SPSS Statistics version 21 e o Action. O grupo que ingeriu o probiótico associado ao
tratamento estético obtiver resultados positivos no controle da constipação e o grupo que
ingeriu o placebo associado ao tratamento estético também obteve resultados significativos na
redução de medidas ao final do estudo. Evidenciando que a conduta de massagem estética
auxilia na redução do quadro de constipação e consequentemente na melhora da diminuição
da gordura corporal, e que se associado ao uso de probióticos estes resultados são
intensificados.
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Código do trabalho: NC18
Consumo de alimentos funcionais por crianças e adolescentes em acompanhamento
nutricional ambulatorial
SANTOS, W.I.; SANTOS, M.A.O.; de OLIVEIRA, A.R.P.; do NASCIMENTO, I.R.; SOUZA,
K.T.R.; da SILVA, D.G.
Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Os hábitos alimentares formados na infância repercutem ao longo da vida e por isso, uma
alimentação saudável, rica em alimentos com propriedades funcionais, deve ser incentivada
precocemente, a fim de reduzir o risco de doenças crônicas não transmissíveis. O objetivo do
presente estudo foi investigar o consumo de alimentos funcionais por crianças e adolescentes
em acompanhamento nutricional ambulatorial. Estudo utilizou dados de 62 prontuários de
acompanhamento nutricional de pacientes do ambulatório de nutrição infanto-juvenil do
Hospital Universitário de Sergipe, anos 2015 e 2016. Foram analisados os recordatórios de 24h
das últimas consultas de retorno, para investigar a presença de alimentos com compostos
funcionais. Os compostos com alegação de propriedade funcional pela ANVISA analisados
foram: ácidos graxos ômega-3 (peixes); carotenoide licopeno (tomate, pimentão vermelho,
goiaba e melancia); carotenoide luteína (folhas verdes); carotenoide zeaxantina (milho e
derivados); fibras alimentares, beta glucana, dextrina resistente, fruto-oligossacarídeo
(leguminosas, cereais integrais, fruta com casca e hortaliças com talo); fitoesterol (óleo e
gordura vegetal); probiótico (leite fermentado e iogurte).Os dados foram tabulados em planilha
do software SPSS para Windows, versão 20.0. Os pacientes tinham de 3 a 19 anos de idade,
53,2% eram do gênero feminino. Segundo os dados bioquímicos, 32,3% (n=20) possuíam
hipercolesterolemia e 12,9%(n=8) hipertrigliceridemia. Quanto a classificação do estado
nutricional pelo IMC/Idade, 66,1%(n=41) tinham excesso de peso sendo destes,17,7%(n=11)
obesidade grave. Quanto a ingestão de compostos funcionais, 87,1% consumiam alimentos
ricos em fibras alimentares, 37,1% zeaxantina, 30,7% licopeno, 24,2% luteína, 21,0%
probióticos, 12,9% fitoesterois e 1,6% alimentos fontes de ômega-3, sendo que 4,84% não
apresentaram nenhum dos compostos funcionais. Análise do consumo de alimentos funcionais
por crianças e adolescentes em acompanhamento nutricional revelou pouca variedade na
ingestão de compostos funcionais, com destaque para as fibras alimentares oriundas de
alimentos naturais. De forma que se contata a necessidade de ações de educação alimentar e
nutricional que incentivem a ingestão diversificada de compostos funcionais na alimentação
diária.
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Código do trabalho: NC19
Efetividade no tratamento de constipação intestinal em mulheres por meio de modulação
probiótica: estudo de caso comparativo
PAIXÃO, M.P.C.P.; FONTÃO, M.M.B.; de ARAÚJO, H.I.
Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo.

Constipação intestinal é classificada como um tipo da Síndrome do Intestino Irritável (SII), que
afeta mulheres e homens em todas as idades, com predominância em mulheres e que pode
gerar de desconforto intestinal a problemas de saúde. Existem evidências cientificas do uso de
probióticos no tratamento e principalmente na prevenção dos sintomas das doenças do trato
gastrointestinal. A aderência destes à mucosa intestinal pode ser uma das principais razões
para os efeitos benéficos dos probióticos. Este trabalho teve como objetivo basilar avaliar a
efetividade dos efeitos de probióticos sobre a constipação intestinal em mulheres. Avaliação
em 20 voluntárias constipadas, onde 10 utilizaram probióticos e 10 utilizaram placebo. Os
dados foram apresentados por meio de estatística descritiva, a comparação entre as
proporções das quantidades de probióticos e placebos no início e fim foram avaliadas pelo
teste Z para duas proporções. O nível de significância utilizado em todas as análises foi de 5%,
o software utilizado nas análises foi o IBM SPSS Statistics version 21 e o Action. Os resultados
demonstram que o probiótico pode ser uma alternativa no tratamento ou alívio dos sintomas de
constipação. Pelo Diagnóstico da Constipação Intestinal pelos critérios de Roma III, a variação
de p = 0,033, usando teste Z para duas proporções mostrou que a redução do grupo que
utilizou o probiótico foi maior que o de grupo placebo, onde este não houve redução. Insta
salientar que o risco de disbiose tenda a diminuir com a utilização dos probióticos, uma vez que
por meio do teste exato de Fisher encontrou-se valor do grupo com uso de probióticos para
p=0,02 e grupo placebo p=0,206. Este estudo mostrou a eficiência dos probióticos a partir de
uma amostra totalmente constipada e sem haver variação na qualidade da dieta, o resultado
mostrou que os probióticos conseguem uma resposta positiva em relação à constipação
intestinal. Sendo assim, o uso de probiótico uma ótima opção para ser usado na prevenção e
tratamento desta condição clínica, ele deve ser considerado pelas autoridades da saúde
pública e principalmente, associado a mudanças na alimentação e estilo de vida.
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Código do trabalho: NC20
Correlação entre vitamina D e perfil lipídico em pacientes de uma clínica particular da
cidade de Salvador-BA
BACELAR, G.B.; de AGUIAR, E.R.; REIS, G.P.; BORGES, A.S.; BRITTO, M.S.C.; LIMA, D.D.
Clínica Nutrimaster.

A atuação da vitamina D na manutenção da homeostase do cálcio é bem esclarecida, porém
estudos recentes têm demonstrado a sua ligação com processos que evoluem para doenças
cardiovasculares e síndrome metabólica, principalmente no metabolismo de lipídeos. Diante
disso, objetivou-se estudar exposição ao sol, os níveis de vitamina D e sua correlação com o
perfil lipídico. Estudo transversal, realizado entre fevereiro e novembro de 2015, utilizando um
formulário elaborado para esta finalidade, preenchido pelos participantes durante retorno a
consultas nutricionais. Coleta de dados secundários foi realizada em prontuário. Foram
incluídos indivíduos adultos, de ambos os sexos, oriundos de uma clínica particular na cidade
de Salvador-BA e que possuíssem exames laboratoriais. A tabulação e análise estatística
foram realizadas pelo programa SPSS versão 16. Amostra composta por 49 indivíduos, 74% do
gênero feminino, com média de idade, peso e índice de massa corpórea de 36,7±13,6 anos,
70,5±14,6Kg

e

25,8±4,7Kg/m²,

respectivamente.

54%

consideraram-se

pardos,

32%

caucasianos, 10% negros e 4% outros. Além disso, 26,5% sedentários, 28% praticava com
exercício físico resistido, 10% caminhada e o restante outros. Quanto a exposição solar, 52%
afirmou expor-se ao sol regularmente. Destes que se expunham ao sol, 48% pelo menos 2
vezes por semana, 32% de 5 a 7 vezes por semana e o restante entre 3 e 4 vezes. Destes,
56% pelo menos de 30 minutos de exposição solar, 24% de 30 a 60 minutos, e o restante mais
de 60 minutos. 71,7% afirmaram fazer uso de filtro solar, dos quais 33,3% durante os sete dias
semanais, 27,3% duas vezes por semana e o restante entre três e seis dias. 50% usava filtro
solar com fator de proteção de 30 e o local que mais aplicavam era o rosto (76,4%). De acordo
com os exames laboratoriais, 49% apresentava LDL elevado, 20% triglicerídeo elevado e 15%
HDL baixo. Além disso, 42,9% apresentavam níveis séricos de vitamina D insuficientes, 8,2%
deficiência e 48,9% normal. A correlação entre vitamina D e perfil lipídico foi fraca e sem
significância estatística (p<0,005). Os dados sugerem uma alta prevalência de hipovitaminose
D em indivíduos adultos de uma cidade tropical e com exposição solar significante. Porém não
foi comprovada correlação entre vitamina D e perfil lipídico e na literatura são encontrados
dados contraditórios sobre este assunto, sendo necessárias mais análises sobre esse tema.
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Código do trabalho: NC21
Ações terapêuticas do extrato hidro alcoólico do açaí e da rosuvastatina no perfil lipídico
e glicídico em modelo experimental de síndrome metabólica
TAVARES T.B.; SANTOS, I.B.; DE BEM, G.F.; DA COSTA, G.F.; RESENDE, A.C.; MOURA,
R.S.; COSTA, C.A.
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

A síndrome metabólica (SM) é a principal causa de morbi-mortalidade no mundo, sendo
considerada um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
Atualmente, a eficácia de drogas existentes para o tratamento da SM, como a rosuvastatina
que atua na redução do colesterol, tendo como mecanismo de ação a inibição da HMG-Coa
redutase, é discutível devido aos efeitos adversos indesejados. O caroço de Açaí (Euterpe
oleracea Mart.) é rico em catequina e proantocianidinas poliméricas, apresentando ação
vasodilatadora mais potente e intensa do que a obtida com o extrato de polpa de açaí. Desta
forma, em busca de fármacos que atuem de forma menos deletéria possível, muitos estudos
sobre elementos naturais e alimentos ricos em polifenóis têm sido realizados. O objetivo do
presente estudo foi avaliar e comparar o efeito do extrato hidroalcoólico do caroço do açaí
(ASE) e da Rosuvastatina, sobre as alterações metabólicas e cardiovasculares da síndrome
metabólica em camundongos C57BL/6 alimentados com dieta hiperlipídica. Camundongos
machos C57BL/6 de 30 dias de idade foram divididos em 5 grupos: grupo controle (C): dieta
padrão; grupo controle+ASE (C+ASE): dieta padrão+ASE; grupo hiperlipídico (HF): dieta
hiperlipídica; grupo hiperlipídico + ASE (HF+ASE): dieta hiperlipídica + ASE e grupo
hiperlipídico + Rosuvastatina (HF+Rosu): dieta hiperlipídica + Rosu. O tratamento com ASE
(300mg/Kg/dia) e Rosu (20mg/Kg/dia) foi iniciado a partir da 7ª semana e o tratamento foi
realizado até a 15ª semana. Avaliou-se a Massa corporal e a ingestão de ração 2 x/semana. A
glicemia de jejum e insulinemia foram aferidas por glucômetro e radioimunoensaio,
respectivamente. Já a sensibilidade à insulina (índice de HOMA) e os níveis de triglicerídeos
(TG) e Colesterol Total (CT), por kit comercial Bioclin. Os resultados foram aprovados pelo
comitê de ética (CEUA003/2014). O tratamento com ASE reduziu o peso corporal e o perfil
lipídico plasmático, assim como o tratamento com Rosu, mas foi mais eficaz na redução da
glicemia e na melhora da sensibilidade à insulina, também quando comparados com a Rosu
que não mostrou alteração nestes marcadores. Os resultados sugerem um importante e melhor
efeito terapêutico do ASE em comparação a Rosuvastatina, apontando um efeito
antiobesidade, hipolipidêmico e hipoglicemiante, sugerindo que o ASE pode ser uma
ferramenta importante para o tratamento da SM e das alterações cardiovasculares presentes
neste modelo.
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A gastrectomia é a principal alternativa terapêutica de pacientes com câncer gástrico, como
consequência, esta cirurgia pode levar à anemia ferropriva. A polidextrose é uma fibra com
comprovado potencial prebiótico que favorece a absorção de minerais, como o ferro. O objetivo
do presente estudo foi avaliar o efeito da suplementação de polidextrose nos parâmetros de
hematócrito (HCT), hemoglobina (HGB) e índices hematimétricos (VCM e HCM) em ratos
gastrectomizados. Os animais inicialmente foram divididos em dois grupos. O grupo
gastrectomizado (GXT) foi submetido à gastrectomia parcial a Billroth II e o grupo Sham (falsooperados). Após sete dias do procedimento cirúrgico os animais foram subdivididos em quatro
grupos: G1: Animais sham alimentados com ração AIN93M sem adição de polidextrose, G2:
Animais sham alimentados com ração AIN93M com adição de polidextrose a 7,5%. G3:
Animais gastrectomizados alimentados com ração AIN93M sem adição de polidextrose, G4:
Animais gastrectomizados alimentados com ração AIN93M com adição de polidextrose a 7,5%.
O ganho de peso e o consumo de ração dos animais foram avaliados semanalmente. A coleta
do sangue para as análises hematológicas foi realizada em três tempos: início da
suplementação (tempo 0), 30° e 60° dia do período experimental. Os dados foram analisados
com auxílio do programa GraphPadPrism, através da análise de variância, pelo teste Tukey,
considerando significância p<0,05. O ganho de peso e consumo de ração diferiu
estatisticamente entre os grupos (p<0,05). Os animais gastrectomizados (G3 e G4)
apresentaram menor ganho de peso e menor consumo de dieta comparado aos animais do
grupo sham (G1 e G2). Todos os parâmetros hematológicos diferiram significativamente
(p<0,05) entre os grupos, exceto o HCM (p>0,05). Os animais dos grupos G3 e G4
apresentaram valores inferiores de HCT, HGB e VCM comparados aos grupos G1 e G2. Os
animais do grupo G4 (GXT com polidextrose) apresentaram valores estatisticamente superiores
(p<0,05) de HCT comparados ao grupo G3 (GXT sem polidextrose), sugerindo que a
polidextrose melhora a absorção de ferro e parâmetros hematológicos em animais
gastrectomizados. Conclui-se que a gastrectomia parcial tornou os animais vulneráveis à má
absorção de ferro e que a suplementação de polidextrose favoreceu a absorção deste mineral
e melhorou parâmetros hematológicos em ratos.
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Código do trabalho: NC23
Associação entre vitamina D plasmática e alterações glicêmicas em pacientes atendidos
ambulatorialmente
MAGALHÃES, P.; ARAÚJO, O.; TEIXEIRA, M.
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

O desenvolvimento de tolerância anormal à glicose e diabetes mellitus do tipo 2 (DM2) é
sempre precedida por alterações na função das células β-pancreáticas, sensibilidade à
insulina, e a inflamação sistêmica. Os dados disponíveis sugerem que estes mecanismos são
influenciados pela vitamina D. Diversos estudos clínicos têm avaliado o papel de baixos valores
plasmáticos de 25(OH)D na patogênese do DM2, mas com resultados controversos. Com isso,
o objetivo do estudo foi relacionar valores plasmáticos de vitamina D com composição corporal
e alterações glicêmicas em pacientes atendidos ambulatorialmente. Trata-se de estudo
transversal com amostra constituída por indivíduos adultos de ambos os sexos atendidos em
consultório particular de nutrição. Foram analisados dos prontuários, dados socioeconômicos,
dados antropométricos e dados bioquímicos. Estes dados foram previamente coletados pela
nutricionista responsável pelo consultório. Foram avaliados 77 indivíduos com média de idade
de 38,84 ± 11,3 anos. Trinta e dois pacientes (41,56%) estavam eutróficos e 45 (58,44%) com
excesso de peso corporal. Comparando com o grupo de eutrofia, o grupo de excesso de peso
apresentou significativamente maior glicemia (95,61 contra 84,13 mg/dl, respectivamente),
insulinemia (9,89 versus 6,75 uu/ml, respectivamente), idade (42,31 contra 33,97 anos,
respectivamente), % gordura corporal (GC) (30,76 versus 22,72 %, respectivamente) e
circunferência da cintura (86,13 contra 69,56 cm, respectivamente). Os valores de 25(OH)D
não diferiram significativamente entre os grupos eutrofia e excesso de peso corporal. Foi
encontrada significância estatística entre IMC e 25(OH)D, e insulina e 25(OH)D quando os
indivíduos foram separados em dois grupos, um com valores de vitamina D < 30 ng/ml e outro
com valores de vitamina D ≥30 ng/ml. Além disso, houve correlação negativa entre 25(OH)D e
glicemia (r = - 0,14), HbA1C (r = - 0,15), IMC (r = - 0,23), e % GC (r = - 0,15). Apesar dos
resultados encontrados neste estudo não serem conclusivos em relação a associação dos
níveis de vitamina D plasmática e alterações glicêmicas, a medição de níveis 25(OH)D em
pacientes com pré-diabetes é importante em função do papel que esta vitamina desempenha
no metabolismo glicêmico.

69
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A ingestão do extrato de gengibre adicionado à dieta hiperlipídica de camundongos
melhora a homeostase de glicose
ZORDAN, A.J.C.M.; SUEN, V.M.M.; FOSS-FREITAS, M.C.; CANSIAN, A.C.C.; GONÇALVES,
N.B.; ZORDAN, A.
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP).

A síndrome metabólica inclui a presença de obesidade, resistência insulínica e dislipidemia, e
tem se tornado mais prevalente nos últimos anos. Uma das opções de tratamento estudadas
envolve o uso do gengibre (Zingiber officinale), que por apresentar propriedades
farmacológicas reguladoras da termogênese, tem sido proposto como estratégia para perda e
manutenção do peso e melhora da homeostase glicêmica. O presente estudo teve como
objetivo avaliar os efeitos do gengibre associado à dieta hiperlipídica com relação ao peso total
e dos tecidos adiposo marrom, epididimal e retroperitoneal, perfil lipídico, glicemia e
sensibilidade à insulina, além da eficiência energética dietética, em modelos animais de
camundongos C57BL/6. Estudo experimental com 40 camundongos machos divididos em
quatro grupos: controle (C), controle com gengibre (CG), hiperlipídico (H) e hiperlipídico com
gengibre (HG). Os animais receberam adição de 500mg/kg de peso corporal de extrato seco de
gengibre (grupos intervenção CG e HG) ou nenhuma suplementação (grupos controle C e H)
as suas dietas. Antes do início da suplementação e imediatamente antes da eutanásia foram
realizadas medidas de glicemia capilar e os animais foram submetidos aos testes de tolerância
à glicose (GTT) e tolerância/sensibilidade à insulina (ITT). Após o sacrifício, obteve-se
amostras séricas para dosagens de insulina e lipidograma, bem como espécimes totais do
fígado e dos tecidos adiposo marrom, epididimal e retroperitoneal para a mensuração de seus
pesos absolutos. O grupo dieta hiperlipídica suplementada com extrato de gengibre teve o
percentual de ganho de peso atenuado em 4 semanas, havendo também melhora da tolerância
à glicose e restauração da sensibilidade insulínica ao final estudo, quando comparado aos
outros

grupos.

O

menor

percentual

de

ganho

de

peso

no

grupo

HG

ocorreu

independentemente da ingestão alimentar, porém não permaneceu sustentado após 12
semanas de suplementação do extrato. Por outro lado, não foram encontradas diferenças
significativas na comparação do perfil lipídico e no peso dos tecidos adiposos do grupo HG em
relação aos demais grupos estudados. O extrato de gengibre pode atenuar o percentual do
ganho de peso associado à dieta hiperlipídica, bem como melhorar a resistência à ação da
insulina e a intolerância glicêmica. A importância de tais achados e a relação com o potencial
efeito termogênico do gengibre precisa ser confirmada através de novos estudos.
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Associação entre concentração sérica de vitamina D e marcadores bioquímicos de risco
cardiometabólico em adolescentes escolares do Nordeste brasileiro
do NASCIMENTO, R.A.F.; QUEIROZ, D.J.M.; ARAÚJO, E.P.S.; NEVES, J.P.R.; GONÇALVES,
M.C.R.; SILVA, A.S.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB).

Nos últimos anos, estudos realizados com adolescentes demonstram altas prevalências de
insuficiência/ deficiência de vitamina D em diversos países. Evidências tem associado a
hipovitaminose D com aumento dos fatores de riscos cardiometabólicos já na adolescência. O
objetivo do presente estudo foi avaliar a associação entre as concentrações séricas de vitamina
D com marcadores bioquímicos de risco cardiometabólico em adolescentes escolares. Foi
realizado estudo transversal com 75 adolescentes de idade entre 15 e 19 anos recrutados em
uma escola pública na cidade de João Pessoa-PB, Brasil. Os adolescentes responderam um
questionário acerca dos seus dados sociodemográficos. Em seguida, amostras sanguíneas
foram coletadas na própria escola, a fim de determinar as concentrações séricas da 25hidroxivitamina-D (25(OH)D, glicemia, perfil lipídico e Proteína C Reativa (PCR). Os valores
para classificação da vitamina D foram os estabelecidos pela Endocrine Society em que são
considerados deficientes indivíduos que apresentem valores de 25(OH)D ≤20ng/dL,
insuficientes 21-29 ng/dL e suficientes > 30 ng/dL. Todos os participantes assinaram o Termo
de consentimento livre e esclarecido após aprovação no comitê de ética (CAAE
43097115.2.0000.5188). Os resultados estão apresentados como percentual, média e desvio
padrão da média. Os dados foram previamente testados para normalidade e homogeneidade
por meio dos testes de Kolmogorov Smirnov. As diferenças entre grupos foram testadas por
meio do teste T independente ou seu corresponde não paramétrico U de Mann-Whitney. O
limiar significativo foi fixado em p <0,05 em todos os casos. A insuficiência/deficiência de
vitamina D foi observada em 63 % (n= 47) dos adolescentes, e em 77 % (n=37) no sexo
feminino (p= 0,01). Baixas concentrações de 25(OH)D estiveram associados aos níveis de
colesterol total com média 151, 75 (± 29,3) nos adolescentes com concentrações séricas
suficientes de vitamina D e 164, 15 (± 23,0) nos insuficiente/deficiente em vitamina D (p=0,04).
Não foi observado associação significativa entre os baixas concentrações séricas de vitamina
D e glicemia (p = 0,27), colesterol LDL (p= 0,10), colesterol HDL (p= 0,23) e PCR (p = 0,14). A
insuficiência/deficiência de vitamina D esteve associada ao sexo feminino e a maiores
concentrações de colesterol total, sugerindo que níveis inadequados de vitamina D podem
favorecer o aumento do risco cardiometabólico, de forma precoce já na adolescência.
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Efeitos do consumo de suco de uva, vinho tinto e cápsulas de resveratrol sob
marcadores de lesão hepática
BEDÊ, T.P.; de JESUZ; V.A.; ELIAS, M.B.; de SOUZA, V.R.; MATTOSO, V.; TEODORO, A.J.;
de AZEREDO, V.B.
Universidade Federal Fluminense (UFF).

A alta ingestão de gorduras afeta integridade e função do tecido hepático, tornando as células
vulneráveis à apoptose e pode ser verificado por diversos parâmetros in vivo. Estudos mostram
que o consumo de suco de uva tinto integral (SUTI), vinho tinto (VT) e cápsulas de polifenois
isolados geram benefícios à saúde devido à ação antioxidante e anti-inflamatória de seus
compostos fenólicos. O objetivo do presente estudo foi estudar o efeito do SUTI, VT e solução
de resveratrol (SR) sobre parâmetros hepáticos de ratas alimentadas com dieta hiperlipídica.
Rattus Novergicus Wistar Albino, fêmeas, adultas foram divididas em grupos (n=10): controle
(GC)- ração balanceada; hiperlipídico (GH)- ração hiperlipídica; suco (GS)- ração hiperlipídica+
SUTI; vinho (GV)- ração hiperlipídica+ VT; resveratrol (GR) - ração hiperlipídica+ SR. Ração e
água foram ofertados ad libitum e, SUTI, VT e SR, diariamente. Após 60 dias, os animais foram
mantidos em jejum e sacrificados. O fígado dos animais foi extraído, pesado e as células
hepáticas analisadas por citometria de fluxo, utilizando anexina/ PI como marcadores de
apoptose. Amostras de sangue foram coletadas para determinar as concentrações de
aspartato transaminase (AST) e alanina transaminase (ALT) em aparelho automatizado. Para
comparação de médias entre grupos foi utilizado Anova one-way e Tukey como pós-teste,
considerando p<0,05. A concentração das enzimas hepáticas foi similar entre os grupos,
apesar do GC e GS mostrarem valores numericamente menores: AST (U/L) - GC
(133,54±39,33), GS (132,2±49,85), GH (154,22±61,01), GV (151,0±57,37), GR (154,58±34,27);
ALT (U/L) – GC (25,46±7,73), GS (27,17±4,90), GH (31,41±10,86), GV (30,46±5,84), GR
(31,25±10,30). Todos os grupos apresentaram índice hepatossomático (g fígado/ 100g peso
corporal) semelhante – GC (2,81±0,17), GH (2,73±0,12), GS (2,84±0,19), GV (2,66±0,26) e GR
(2,78±0,14). Os grupos que receberam dieta hiperlipídica – GH (6,21±3,73), GV (3,46±2,93) e
GR (8,39±6,06) aumentaram a taxa de apoptose quando comparados ao GC (1,12±0,65),
sendo este efeito minimizado pelo SUTI (GS - 2,19±1,24). O consumo diário de SUTI parece
reduzir os efeitos nocivos da dieta hiperlipídica sobre o fígado, enquanto VT e resveratrol
isolado parecem comprometer a integridade e a função hepática.
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Avaliação da apoptose em células hepáticas de ratas alimentadas com dieta hiperlipídica
suplementadas com licopeno e molho de tomate
ELIAS, M.B.; de JESUZ, V.A.; BEDÊ, T.P.; de SOUZA, V.R.; FARIA, S.A.; de AZEREDO, V.B.;
TEODORO, A.J.
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

A alta atividade energética do fígado gera um consumo aumentado de oxigênio, o que acarreta
em elevada produção de radicais livres envolvidos na fisiopatologia de doenças inflamatórias e
danos potenciais a proteínas, lipídios e ao DNA celular. Estudos vêm demonstrando a ação do
licopeno na histopatologia do carcinoma hepatocelular e na proteção do fígado devido sua
ação antioxidante. O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos do licopeno sintético e de
molho de tomate na avaliação de apoptose de células hepáticas de ratas alimentadas com
dieta hiperlipídica. Foram utilizados 50 Rattus novergicus Wistar albino, fêmeas, adultas,
distribuídas em seis grupos (n=5), da seguinte forma: Grupo Controle (GC); Grupo Hiperlipídico
(GH); Grupo Molho de Tomate (GT); Grupo Licopeno – 2 mg (GL2); Grupo Licopeno – 4 mg
(GL4); Grupo Licopeno – 8 mg (GL8). Ração e água foram ofertados ad libitum e as soluções
diariamente durante 60 dias. Ao final do experimento, os animais foram mantidos em jejum e
sacrificados. Houve coleta de sangue por punção cardíaca para determinação de enzimas
hepáticas e do tecido hepático para determinação de células apoptóticas por citometria de
fluxo. O tratamento estatístico utilizado foi Anova one-way e Tukey como pós-teste,
considerando p<0,05. Os grupos GL2 (196,8g ± 9,08) e GL4 (188,8g ± 6,18) induziram uma
diminuição significativa do peso dos animais em comparação ao GC (261g ± 10,06). Na
avaliação de enzimas hepáticas (AST e ALT), observou-se que não houve diferença
significativa entre os grupos tratados e não tratados. Na avaliação da apoptose, foi constatado
um aumento de células em apoptose no GH (22,98 ± 7,78) quando comparado ao GC (2,18 ±
1,55). Após o tratamento com licopeno isolado (GL2 - 11,92 ± 8,74, GL4 - 5,58 ± 1,43 e GL8 8,55 ± 3,06) e com molho de tomate (GMT- 10,02 ± 3,1), ocorreu uma diminuição acentuada no
percentual de células em apoptose em relação ao GH, não havendo diferença entre as doses
de licopeno utilizadas e entre os grupos tratados com licopeno e molho de tomate. Os grupos
tratados com licopeno isolado e molho de tomate demonstraram um efeito protetor sobre a
função e integridade do tecido hepático de ratas suplementadas com dieta hiperlipidica.
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Efeitos da suplementação de licopeno e molho de tomate no ciclo celular de células
cardíacas de ratas alimentadas com dieta hiperlipídica
de JESUZ, V.A.; ELIAS, M.B.; de SOUZA, V.R.; BEDÊ, T.P.; FARIA, S.A.; de AZEREDO, V.B.;
TEODORO, A.J.
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

O padrão alimentar da população é de uma dieta rica em gorduras que aumenta o estresse
oxidativo e inflamação no organismo, gerando danos celulares e metabólicos, podendo
acarretar implicações à saúde cardiovascular. O uso de carotenoides vem sendo estudado e
parece contribuir para a prevenção de doenças crônicas por diversos mecanismos de ação. O
objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito do licopeno isolado e molho de tomate sobre
ciclo celular de células cardíacas de ratas alimentadas com dieta hiperlipídica. Rattus
Novergicus Wistar Albino, fêmeas, adultas foram divididas em grupos (n=05): controle (GC)ração balanceada; hiperlipídico(GH)-ração hiperlipídica; tomate(GT)-ração hiperlipídica+molho
de tomate; licopeno 2 (GL2)-ração hiperlipídica+2mg de licopeno; licopeno 4(GL4)-ração
hiperlipídica+4mg de licopeno. Ração e água foram ofertados ad libitum, molho de tomate e
diferentes concentrações de licopeno diariamente. Após 60 dias, os animais foram mantidos
em jejum e sacrificados. O coração dos animais foi processado e as células cardíacas
analisadas por citometria de fluxo para análise do ciclo celular. Para comparação das médias
entre grupos foi utilizado Anova one-way e Tukey como pós-teste, considerando p<0,05. Os
animais

tradados

com

licopeno

apresentaram

peso

inferior

(GL2:197,3±13,12;

GL4:188,9±15,02) quando comparados aos demais grupos (GC:261,0±31,04; GH:268,2±17,68;
GT:277,7±11,48). Os grupos GT (86,2±4,76), GL2 (88,6±4,56) e GL4 (88,6±6,80) apresentaram
glicemia menor em relação aos demais grupos (GC:107±2,65; GH:101,67±4,51). Foi observado
aumento do triglicerídeo com a dieta hiperlipídica (GH:47,00±7,94), sendo esse efeito
normalizado com a suplementação de 4mg de licopeno (GL4:33,25±7,68). GT (60,00±4,06)
apresentou valores superiores de colesterol total quando comparado aos demais grupos. Não
houve diferença estatística entre os valores de HDL entre os grupos. Na análise de ciclo
celular, o GH apresentou menor percentual de células na fase G0/G1 47,98±6,28), quando
comparados

aos

grupos

GC(56,20±4,34),

GT

(56,55±7,42),

GL2(71,8±7,48)

e

GL4

(69,1±10,35). Além disso, a dieta hiperlipídica promoveu aumento no percentual de células na
fase G2/M, com valor máximo de 11,80±1,51, sendo 36% maior quando comparado ao GT,
sendo este ação revertida pela ação do licopeno. O licopeno isolado e o molho de tomate
exerceram efeito protetor sobre o metabolismo cardíaco de Rattus Norvergicus.
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Lipoperoxidação e suplementação de capsiate em ratos wistar alimentados com dieta
hiperlipídica
SANTOLIN, M. B.; MOZ, J, A.; DAL’MASO, F.; BENETTI, F.
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI).

A obesidade é caracterizada como um estado de inflamação crônica devido à elevação da
concentração de biomarcadores inflamatórios na circulação sistêmica, favorecendo o
desequilíbrio do estado redox com consequente estímulo do estresse oxidativo. A produção
excessiva de espécies reativas de oxigênio pode levar a um desequilíbrio entre oxidantes/
antioxidantes e induzir a danos em biomoléculas que, em grande extensão, podem levar à
morte celular. Nos últimos anos tem aumentado a busca por compostos naturais com atividade
antioxidante e que possam ser utilizados na prevenção e tratamento de doenças, como por
exemplo, a pimenta (capsicum), classificada como um alimento funcional, por possuir
componentes que promovem e preservam a saúde. O objetivo deste estudo foi avaliar a
eficácia da suplementação do capsiate (extrato da pimenta) como antioxidante na atenuação
do estresse oxidativo formado a partir da dieta hiperlipídica em ratos Wistar. Realizou-se um
estudo experimental analítico, longitudinal, do tipo ensaio clínico randomizado e controlado não
cego. Foram utilizados 32 ratos Wistar machos, com aproximadamente 60 dias de idade. Os
grupos se diferenciaram de acordo com a composição da dieta. A administração desta teve
duração de sete semanas, tendo como principal fonte de gordura a banha de porco. Os grupos
controle com capsiate e hiperlipídica com capsiate receberam diariamente por gavagem uma
dose única de 10mg/kg/peso do extrato. A análise da lipoperoxidação nos tecidos hepáticos
dos animais foi através da medida das concentrações de TBARS. Os resultados foram
expressos em µMol de equivalentes de MDA/mg de proteína. Para a análise estatística aplicouse o teste de Shapiro-Wilk para normalidade. Para o teste de hipóteses foi utilizado o teste não
paramétrico de Kruskal-Wallis ao nível de significância de 5%. Utilizou-se o programa BioEstat
5.0 e software Excel 2010 para todas as análises estatísticas. Através do teste post hoc Dunn,
verificou-se diferença nos valores para os tratamentos do grupo com dieta hiperlipídica e grupo
controle com capsiate, grupo hiperlipídica com capsiate e grupo controle com capsiate. A
suplementação de capsiate não preveniu a formação do estresse oxidativo no grupo
hiperlipídica com capsiate, porém revelou ser efetiva no grupo controle com capsiate mesmo
sem diferenças estatisticamente significativas, sugerindo que a substância utilizada como
antioxidante pode ser eficaz em grupos que não consomem dietas hiperlipídicas.
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Código do trabalho: NC30
Consumo alimentar e ganho de peso em ratos wistar alimentados com dieta hiperlipídica
e suplementados com capsiate
SANTOLIN, M. B.; MOZ, J, A.; DAL’MASO, F.; BENETTI, F.
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI).

A obesidade é caracterizada como um estado de inflamação crônica de baixa intensidade
relacionando-se diretamente com alterações nas funções endócrinas e metabólicas do tecido
adiposo. O envolvimento das espécies reativas de oxigênio com a fisiopatologia da obesidade
é sugerido devido à formação em excesso nas células adiposas, levando a mudanças
significativas no metabolismo dos lipídeos e no conteúdo dos adipócitos, podendo contribuir
para o ganho de peso. Nos últimos anos tem aumentado a busca por compostos naturais
eficazes, com atividade antioxidante e que possam ser utilizados na prevenção e tratamento de
doenças, como por exemplo, a pimenta (capsicum), classificada como um alimento funcional,
por possuir componentes que promovam e preservam a saúde. O objetivo deste estudo foi
avaliar a eficácia da suplementação com capsiate (extrato da pimenta) no ganho de peso e no
consumo alimentar em ratos Wistar alimentados com dieta hiperlipídica. Realizou-se um estudo
experimental analítico, longitudinal, do tipo ensaio clínico randomizado e controlado não cego.
Foram utilizados 32 ratos Wistar machos, com aproximadamente 60 dias de idade. Os grupos
se diferenciaram de acordo com a composição da dieta. A administração desta teve duração de
sete semanas, tendo como principal fonte de gordura a banha de porco. Os grupos controle
com capsiate e hiperlipídica com capsiate receberam diariamente por gavagem uma dose
única de 10mg/kg/peso do extrato. Os dados foram submetidos ao teste Análise de Variância
fator único, seguido do teste paramétrico de Tukey a 5% de significância. Utilizou-se o
programa BioEstat 5.0 e software Excel 2010 para todas as análises estatísticas. Foi possível
perceber que a partir da quarta semana, todos os grupos obtiveram redução de peso. O grupo
controle com capsiate e o grupo hiperlipídica com capsiate apresentaram redução de peso
maior quando comparado aos demais grupos. O grupo controle com capsiate manteve a
ingestão alimentar e o grupo que recebia dieta hiperlipidica e capsiate teve consumo alimentar
diminuído. A partir da terceira semana de experimento, o grupo controle com capsiate, que
manteve o consumo alimentar, apresentou redução do ganho de peso. A suplementação do
capsiate apresentou influência no ganho de peso e consumo alimentar dos ratos. Para a
utilização desta substância em humanos com o objetivo de reduzir o peso corporal, sugere-se
que mais estudos sejam realizados, confirmando ou não a eficácia do capsiate.
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Comorbidades em pré e pós-operatório de pacientes submetidos a gastroplastia
redutora em Y de Roux
BEZERRA, P.F.M.; GURJÃO, M.H.R.; GOMES, B.R.G.; LUNA, P.F.; OLIVEIRA, D.A.
Universidade Federal do Pará (UFPA).

Comorbidade caracteriza-se pelo estado patológico causado quando o tratamento/controle é
dificultado pelo excesso de peso ou facilitado pela perda de peso. As principais comorbidades
associadas ao aumento do IMC e encontradas em indivíduos obesos são: hipertensão arterial
sistêmica, diabete mellitus, dislipidemia, cálculos biliares, esteatose hepática, apnéia do sono,
doenças cardiovasculares, câncer e doenças degenerativas, que diminuem a expectativa de
vida. Essas doenças são conhecidas como doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs). As
quais têm relação com a obesidade e são doenças de longa duração, por isso, enfrentar essas
doenças crônicas é um dos principais desafios da saúde pública, pois necessita maior
demanda por ações, procedimentos e serviços de saúde, o que sobrecarrega o Sistema Único
de Saúde (SUS) brasileiro. O objetivo desse estudo é identificar as comorbidades pré e pósoperatório em paciente submetidos a gastroplastia redutroda em Y-de-Roux. Trata-se de um
estudo do tipo transversal, retrospectivo, descritivo e analítico, realizado com indivíduos adultos
submetidos a GRYR atendidos no programa de cirurgia bariátrica de um hospital público
referência em cirurgia bariátrica na do município de Belém–Pará. A coleta de dados foi
realizada de fevereiro a julho de 2014. Por meio de um questionário com questões abertas e
fechadas, foram mensurados dados sociodemográficos como sexo, idade, estado civil,
escolaridade e data da realização da cirurgia, dados clínicos como presença de diabete
mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica (HAS), dislipidemia, síndrome da apneia do sono
(SAS), doenças cardiovasculares, depressão e dispneia, diagnosticada no pré e averiguada no
pós-cirúrgico e dados antropométricos como peso e altura. Foi identificado no pré-cirúrgico que
15,69% dos indivíduos eram portadores de DM2, aproximadamente 50% apresentavam HAS,
31,37% dislipidemia e 27,45% e 25,49% apresentaram SAS e dispneia, de modo respectivo.
Quando observados na pós-cirurgia, verificou-se ausência de DM2, e diminuição para 19,61%
de HAS, 3,92% de Dislipidemia, 1,96 de SAS e de doenças cardiovasculares e 7,84% de
dispneia. Foi observado que nos pacientes pré-cirurgia houve algum tipo de comorbidade, e na
pós-cirurgia observou-se a diminuição e até mesmo a ausência de comorbidade em pacientes
submetidos a gastroplastia de y-de-roux. A associação foi positiva, quando comparado os
dados pré e pós-cirurgia.
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Código do trabalho: NC32
Consumo de flavonoides e isoflavonas e sua relação com os níveis de proteína C reativa
de portadores de esclerose múltipla
ROCHA, D.C.; SILVA, B.Y.C.; de MELO, M.L.P.; D’ALMEIDA, J.A.C.; SAMPAIO, H.A.C.
Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Flavonoides e isoflavonas exercem um papel importante no controle da esclerose múltipla,
enquanto detentores de radicais livres de oxigênio e assim, redutores da inflamação. O objetivo
do presente estudo foi investigar a relação entre consumo de flavonoides e isoflavonas e níveis
séricos de proteína C-reativa entre portadores de esclerose múltipla. Trata-se de um estudo
quantitativo, transversal e analítico, realizado entre Julho de 2014 e Agosto de 2015 em um
centro de referência no tratamento de esclerose múltipla do Estado do Ceará. Foram incluídos
indivíduos com diagnóstico de esclerose múltipla, conscientes e orientados, não submetidos a
pulsoterapia nos 15 dias anteriores à entrevista, sem história de doenças autoimunes, infecção
em curso, ou uso de drogas corticosteroides. Foram colhidos três recordatórios alimentares de
24 horas (R24h) e uma amostra de 5ml de sangue para determinação dos níveis séricos de
proteína C-reativa (PCR). Foram consultadas as base de dados do U.S. Department of
Agriculture (USDA) para estimativa do teor de isoflavonas e de flavonoides presentes nas
dietas. Os níveis de PCR foram classificados segundo o preconizado por Madjid e Willerson
(2015), que consideraram elevados valores superiores a 1mg/L.A média do consumo individual
dos componentes dietéticos foi obtida e distribuída em tercis, para relacionar com os níveis de
PCR. O teste de Anova foi utilizado para verificar a diferença de média de PCR conforme os
tercis de cada consumo de flavonoides e isoflavonas. Adotou-se p≤0,05 como significante.
Participaram do estudo 23 indivíduos, com média de idade de 31± 10,45 anos. Eles
apresentaram média de consumo de flavonoides de 41,62 ± 24,32mg/dia e de isoflavonas, de
1,75 ± 1,12mg/dia. Apenas quatro pacientes (17,39%) mostraram níveis elevados de proteína
C-reativa. A média de PCR do grupo foi de 0,31 ± 0,38mg/L. O teste de Anova não mostrou
diferença significativa de níveis séricos de PCR nem entre os tercis de flavonoides (p= 0,104),
nem de isoflavonas (p = 0,973). Não se pode, portanto, afirmar que estes componentes
dietéticos foram determinantes de estado inflamatório entre os portadores de esclerose
múltipla. Sugere-se estudos incluindo um maior número de pacientes, com o intuito de
corroborar ou refutar os achados desta pesquisa.
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Circunferência da cintura e percentual de gordura de mulheres atendidas em serviço de
mastologia
ROCHA, D.C.; ALMEIDA, L.C.; PINHEIRO, L.G.P.; FERREIRA, A.L.R.; SAMPAIO, H.A.C.
Universidade Estadual do Ceará (UECE).

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo. Tanto para a
prevenção primária como para evitar a recidiva da doença, a literatura aponta que deve-se
evitar excesso de peso, bem como excesso de gordura corporal e abdominal. Para a
Organização Mundial de Saúde, a antropometria serve como indicador de risco à saúde e é
recomendada tanto para estudos epidemiológicos quanto para o planejamento de estratégias
de prevenção. A circunferência da cintura e a análise do percentual de gordura através de
ultrassom são métodos rápidos, práticos, não invasivos e de fácil aplicação. O objetivo do
presente estudo foi verificar os percentuais de gordura e a circunferência da cintura e se existe
relação entre esses parâmetros em mulheres atendidas em um serviço de mastologia. Trata-se
de estudo transversal, de abordagem quantitativa e analítica. Foi desenvolvido em um serviço
de mastologia que atende pacientes do SUS, de Jun/16 a Jul/16, com mulheres que iam
realizar mamografia de rotina. Foram excluídas: pacientes grávidas, as que já possuíam
história de câncer de mama e idosas. O percentual de gordura corporal foi avaliado com o
ultrassom BX2000 (BodyMetrix Pro – IntelaMetrix, Inc.) através do protocolo de Pollock que
afere as medidas no abdômen, tríceps e região supra ilíaca. Considerou-se adequado o
percentual de gordura menor que 32,0%. A circunferência da cintura foi aferida no ponto médio
entre a última costela e a crista ilíaca, utilizando-se uma fita métrica inelástica. Considerou-se
presença de obesidade abdominal quando ≥88cm. Para análise do grau de associação entre
as variáveis, foi utilizada a correlação de Pearson, com nível de significância de p≤0,05. A
população do estudo foi constituída por 75 pacientes. A idade média foi de 50 ± 5,8 anos. A
maioria das pacientes (70,6%) apresentou o percentual de gordura acima do recomendado;
37,3% das mulheres tinham obesidade abdominal. Houve correlação entre circunferência da
cintura e percentual de gordura (r = 0,413; p < 0,001). As participantes do estudo encontram-se
em risco para desenvolver câncer de mama no que tange aos indicadores avaliados. A relação
positiva entre circunferência da cintura e o percentual de gordura confirma que ambos podem
ser utilizados para estimar a gordura abdominal. O momento de realização de mamografias
deve ser utilizado para o desenvolvimento de ações educativas que visem a normalização das
medidas aferidas.
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Código do trabalho: NC34
A ingestão de capsinoides atenua a adiposidade corporal em ratos wistar adultos
CANSIAN, A.C.C.; ZORDAN, A.J.C.M.; SUEN, V.M.M.; FOSS-FREITAS, M.C.; GONÇALVES,
N.B.; ZORDAN, A.
Universidade de São Paulo (USP).

O consumo de alimentos termogênicos, dentre eles os capsinoides, tem demonstrado efeitos
na redução de gordura corporal, melhora na tolerância à glicose, propriedades antiinflamatórias, atividades anti-hiperlipidêmica e antioxidante. Objetivou-se neste trabalho
investigar o efeito dos capsinoides e sua influência na prevenção da adiposidade corporal em
ratos Wistar adultos. Vinte e quatro animais foram separados em quatro grupos: controle (C),
controle + capsinoides (CC), dieta hiperlipídica (H) e dieta hiperlipídica + capsinoides (HC).
Durante um período de 6 semanas os grupos CC e HC receberam suplementação diária,
adicionada à dieta, de capsinoides na dosagem de 0,18mg/Kg de peso do animal. Durante o
experimento foram avaliados o peso corporal semanalmente e, ao final do estudo, os animais
foram sacrificados, sendo coletado sangue total e tecidos: hepático, adiposo epididimal,
marrom e retroperitoneal. O ganho de peso total em 6 semanas foi semelhante entre os
grupos. Em relação ao consumo alimentar foi maior por animais com dieta padrão
suplementada com capsinoides. A adiposidade corporal apresentou-se menor nos grupos
tratados com capsinoides. O tecido adiposo marrom foi o único que apresentou o peso
significativamente menor nos dois grupos tratados com capsinoides, comparando-se aos
grupos não tratados Quanto ao peso da gordura epididimal, observou-se que este tecido
apresentou maior peso significativo no grupo H, comparando-se ao grupo HC. O acréscimo de
capsinoides na dieta dos animais não proporcionou redução significativa dos níveis séricos de
glicemia, colesterol total, LDL-colesterol e triglicérides durante as 6 semanas de tratamento.
Conclusão: No presente estudo foi possível concluir que o consumo de capsinoides tem
efetividade na prevenção da obesidade. Além disso, os capsinoides também não interferiram
na ingestão de dieta dos animais suplementados, pois apresentaram consumo igual ou maior
aos não suplementados. Enfim, a efetividade do tratamento sobre o depósito de gordura em
órgãos específicos poderá nortear o embasamento de novas pesquisas.
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Influência dos FODMAPs nos sintomas gastrointestinais de pacientes atendidos em um
centro de endoscopia
ROCHA, D.C.; AGUIAR, L.M.; PESSOA, R.R.P.; CARIOCA, A.A.F.; SAMPAIO, H.A.C.
Universidade Estadual do Ceará (UECE).

O consumo de carboidratos fermentáveis indigestos, os FODMAPs (oligossacarídeos,
dissacarídeos, monossacarídeos e poliois), tem sido relacionado a sintomas gastrointestinais.
Hipotetiza-se dois mecanismos: fermentação pelas bactérias do cólon, gerando gases que
podem alterar o microambiente luminal e provocar hipersensibilidade visceral; produção de
efeito osmótico pelo qual aumentam a quantidade de água que chega ao cólon, causando
alterações na função defecatória. O objetivo do presente estudo foi verificar se os FODMAPs
da dieta influenciam na quantidade de sintomas gastrointestinais de pacientes atendidos em
um centro de endoscopia digestiva. Trata-se de estudo transversal. A amostra foi constituída
por 30 pacientes atendidos em um centro de endoscopia digestiva em Fortaleza. Foram
excluídos idosos, crianças, pacientes portadores de neoplasia gástrica e pessoas que faziam
uso de medicação à base de inibidor de bomba de prótons. Foram aplicados dois recordatórios
alimentares de 24 horas. Posteriormente, os alimentos foram classificados em baixa, média e
alta quantidade de FODMAPs, de acordo com o aplicativo “The Monash University Low
FODMAP Diet”. Os sintomas gastrointestinais foram quantificados. A análise estatística foi
efetuada através da correlação de Spearman, utilizando-se o programa SPSS versão 20.0 e
adotando p < 0,05 como significante. Este trabalho integra um estudo financiado pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Os sintomas mais relatados foram
empachamento (33,3%), dor abdominal (26,7%) e queimação (20,0%). Já em relação aos
alimentos, os mais citados com quantidade baixa (B), média (M) e alta (A) de FODMAPs foram:
café, arroz branco e açúcar branco (B); aveia e chocolate (M); pão com glúten, feijão e leite
com lactose (A). Os resultados foram os seguintes, considerando número de sintomas e
consumo de porções de alimentos segundo quantidade de FODMAPs: 1 sintoma - 18,2 (B); 0,3
(M) e 9,6 (A); 2 sintomas - 17,7 (B); 0,3 (M) e 9,5 (A); 3 sintomas - 17,6 (B); 0,3 (M) e 9,5 (A); 4
sintomas - 16,8 (B); 0,5 (M) e 9,3 (A); 5 sintomas - 18,3 (B); 0 (M) e 9,7 (A). Não houve
correlação entre a prevalência de sintomas e o consumo de baixa (r=-0,049; p=0,799), média
(r=0,037; p=0,847) e alta (r=0,111; p=0,558) quantidade de FODMAPs. Os FODMAPs não
influenciaram os sintomas gastrointestinais, mas ressalta-se que houve grande homogeneidade
na dieta, o que pode ter influenciado os achados.
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Adolescente com diabetes mellitus tipo 1 em terapia nutricional: um estudo de caso
MELO, N.A.M.; MOURA, P.M.
Faculdade Ciências da Vida.

O diabetes mellitus tipo (DM1) é caracterizado pela destruição incompleta ou completa das
células betas das ilhotas pancreáticas com deficiente formação de insulina. O tratamento da
doença objetiva a preservação do controle metabólico baseada na mudança de hábitos
alimentares integrado com a insulinoterapia e atividade física. O objetivo do presente estudo é
descrever os tratamentos disponíveis na abordagem nutricional indicada para o DM1, bem
como avaliar os níveis glicêmicos de uma adolescente com DM1 através de um relato de caso.
A presente pesquisa foi realizada através da aplicação de um questionário semi-estruturado e
análise da monitorização da glicemia capilar de uma adolescente após prescrição da dieta
calculada pelo método RDA, com o valor calórico de 2000 kcal/dia, com o percentual de
macronutriente fracionado em 55% de CHO, equivalente a 275 gramas. Juntamente foi
entregue a adolescente a tabela de contagem de carboidratos onde foi orientada a fazer o
método, e um diário de glicemias para anotar as medidas da glicemia capilar em 5 horários do
dia, uma vez por semana. A adolescente com DM1 descrita neste estudo foi diagnosticada aos
16 anos. Após o início do tratamento com insulinoterapia e atividade física, a paciente
apresentou melhora das dores e de seus níveis glicêmicos. No dia em que se foi aplicado o
questionário para a adolescente, encontrava-se com peso 54,1 kg e altura de 160 cm, Índice de
Massa Corporal (IMC) de 21,13 kg/m2, apresentando-se dentro dos intervalos de eutrofia, tanto
o IMC quanto a altura estão adequados para sua idade. Os exames laboratoriais estavam
dentro dos valores de referência, a glicose em jejum: 85,0 mg/dL, e a glicose pós-prandial:
142,6 mg/dL. Após prescrição da dieta, na análise do diário de glicemias, a adolescente
apresentou os seguintes resultados: glicemia de jejum: 87 mg/dL, antes do almoço: 90 mg/dL,
duas horas após o almoço: 95 mg/dL, antes do jantar: 84 mg/dL, e as três horas da manhã: 81
mg/dL, revelando resultados dentro das metas glicêmicas. A partir do relato de caso, pode-se
perceber a importância da aquisição da dieta de contagem de carboidratos, pois sua glicemia
pós prandial abaixou e as demais se apresentaram dentro dos valores de referência, o que é
favorável para uma melhor qualidade de vida e não evolução das complicações tardias do
diabetes.
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Consumo de fibra alimentar reduz a pressão arterial sistólica de adultos
CARVALHO, B.A.; ALVES, A.G.P.; SILVA, M.S.
Universidade Federal de Goiás (UFG).

Níveis elevados de pressão arterial podem acarretar Hipertensão Arterial Sistêmica e outras
doenças cardiovasculares. Para prevenir essas morbidades recomenda-se manter um peso
adequado e uma alimentação saudável. O objetivo do presente estudo foi associar a pressão
arterial com os fatores alimentares em adultos. Estudo realizado com 32 adultos residentes em
Santo Antônio de Goiás, Goiás, Brasil. A pressão arterial sistólica (PAS) e a pressão arterial
diastólica (PAD) foram aferidas com aparelho validado semiautomático (marca OMRON – HEM
705CP, Kyoto, Japão). Foram realizadas três aferições, com os voluntários sentados e com
braço direito na posição supina. Os valores verdadeiros da PAS e PAD foram a média das
duas últimas medidas. O consumo alimentar foi avaliado por meio da aplicação de três
registros alimentares de 24 horas em dias não consecutivos, incluindo um dia do final de
semana. A distribuição dos dados foi avaliada pelo teste Shapiro–Wilk e o efeito do consumo
de energia, carboidratos, proteínas, lipídeos e fibra alimentar sobre a Pressão Arterial Sistólica
(PAS) e Pressão Arterial Diastólica (PAD) pela regressão linear simples. Esta pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, protocolo nº784.446/2014. Os indivíduos
avaliados apresentaram média de PAS e PAD de 120,5 ± 12,6 e 77,1 ± 8,5, respectivamente, e
os consumos médios de energia, carboidratos, proteínas, lipídios e fibra alimentar forma de
1625,6 ± 593,6, 217,2 ± 70,1, 68,4 ± 22,2, 57,5 ± 25,8 e 16,6 ± 7,1, respectivamente.
Observou-se apenas relação inversa e significativa (p=0,044) entre o consumo de fibra
alimentar e a PAS. Os indivíduos do estudo apresentaram baixo consumo de fibra alimentar e
muitos apresentaram níveis elevados de PAS. Além disso, aqueles com baixa ingestão de fibra
alimentar tenderam a apresentar maiores valores de pressão arterial sistólica. Assim, o
consumo adequado de fibras deve ser incentivado, pois pode ajudar na prevenção da
Hipertensão Arterial e outras doenças cardiovasculares.
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Efeitos da dieta hipocalórica sobre a Acanthosis Nigricans em pacientes portadores de
Síndrome Metabólica
OLIVEIRA, E.S.; de LIMA, C.R.O.C.; dos SANTOS, L.A.; de ASSIS, V.C.D.; Rios, D.L.S.;
ARAUJO, E.M.Q.
Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

A Síndrome Metabólica (SM) é uma alteração do metabolismo, caracterizada por dislipidemia,
hipertensão arterial, obesidade central e hiperglicemia. Um dos seus fatores etiológicos é a
resistência à insulina (RI) que também é responsável pela formação da acanthosis nigricans
(AN), uma hiperpigmentação da pele com aspecto aveludado. O objetivo do presente estudo foi
avaliar a AN e os cofatores da SM após dieta hipocalórica. Ensaio clínico realizado com 65
pacientes adultos com AN e SM, segundo os critérios da International Diabetes Federation.
Realizou-se avaliação física da AN, antropometria (peso, altura, IMC e CC) e exames
bioquímicos (insulina e glicemia de jejuns, triglicerídios/TG, HDL-c) antes e após a intervenção
com dieta hipocalórica por 2 meses. A amostra foi composta por mulheres (81,5%) e homens
(18,5%), com idade média 52 anos. A RI, pelo HOMA-IR, ocorreu em 86,2% dos indivíduos.
Segundo o IMC 32,3% tinham sobrepeso e 35,4% eram obesos grau I. A adesão da dieta
ocorreu em 26% dos pacientes e houve redução significativa do IMC (p=0,003), com tendência
à significância na diminuição da circunferência da cintura (CC) (p=0,071) e do Homa-Beta
(p=0,094). Observou-se melhora da AN em 41,2% dos pacientes, provavelmente por causa da
redução do IMC, CC e Homa-beta que comprovam a consequente melhora da RI. Quanto aos
parâmetros lipídicos, apesar de não ter sido significativo, houve diminuição dos TGL, mas
também do HDL-c. Foi observada elevada prevalência dos cofatores da SM no pacientes com
AN, bem como, alto percentual de resistência à insulina. A dieta hipocalórica foi eficaz sobre a
AN, IMC e CC e com tendência à melhora do TG e Homa-beta, ou seja, a dieta hipocalórica
tem efeitos benéficos sobre os parâmetros da SM.
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Código do trabalho: NC39
Análise da ingestão de cálcio e vitamina D por pacientes hospitalizados em uso de
terapia nutricional enteral em um hospital público de Salvador-BA
ALVES, T.C.H.S.; ANDRADE, N.R.S.; de JESUS, C.A.
Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

Terapia nutricional enteral (TNE) é uma alternativa terapêutica que tem como principal
finalidade a melhoria ou manutenção do estado nutricional e restabelecimento das condições
de saúde, por meio da oferta de todos os nutrientes necessários. Frequentemente diferentes
situações podem interferir na ingestão de nutrientes, dentre as quais, inadequações de
composição das dietas administradas, inconformidades nas prescrições em relação às
recomendações e falhas na administração da TNE planejada. O cálcio e a vitamina D são
micronutrientes essenciais para a manutenção do estado nutricional e ósseo sadio, deste modo
desajustes em sua ingestão, especialmente por pacientes hospitalizados, podem comprometer
negativamente a saúde do indivíduo. O objetivo do presente estudo foi analisar a ingestão de
cálcio e vitamina D por pacientes hospitalizados em utilização de TNE. Trata-se de um estudo
longitudinal, quantitativo, observacional e prospectivo realizado em enfermarias de clínica
médica e cirúrgica de um hospital público de Salvador- BA no período de setembro de 2014 a
maio de 2015. A amostra envolveu pacientes adultos e idosos, incluídos mediante assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O volume de dieta foi verificado duas
vezes por dia e o acompanhamento de cada paciente durou até 4 semanas. A ingestão dos
micronutrientes foi determinada através da verificação dos rótulos das dietas industrializadas e
do volume de dieta infundido em 24 horas; esses valores foram comparados com as Dietary
Reference Intakes (DRIs- IOM, 2011). A prescrição dos micronutrientes foi realizada por meio
da determinação da vazão da dieta. Para o banco de dados e análises quantitativas foram
utilizados o Microsoft Office Excel e o software SPSS for Windows. Foram avaliados 100
pacientes. Observaram-se inadequações do percentual de dieta administrada em relação ao
prescrito em todas as semanas de internamento. Em média apenas, respectivamente, 25% e
39% dos pacientes receberam cálcio e vitamina D em quantidades adequadas. Concomitante,
apenas 57% e 56% dos pacientes tiveram a prescrição de cálcio e vitamina D dentro dos
valores recomendados. Visando oferecer cálcio e vitamina D dentro das recomendações, é
imprescindível atenção à composição das dietas utilizadas para alimentação enteral de
pacientes hospitalizados, assim como prescrição individualizada e averiguação de possíveis
intercorrências que ocasionem a baixa oferta da TNE.
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Código do trabalho: NC40
Efeitos do extrato da casca de uvas no perfil lipídico, sensibilidade à insulina e
mecanismo oxidativo na obesidade induzida pela dieta hiperlipidica
DA COSTA, G.F.; SANTOS, I.B.; CORDEIRO, V.S.C.; COSTA, C.A.; OGNIBENE, D.T.;
RESENDE A.C.; SOARES de MOURA R.
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

A obesidade é uma desordem metabólica, endócrina, inflamatória e oxidativa. Os compostos
fenólicos da uva possuem efeitos biológicos e são apontados como protetores no
desenvolvimento de doenças crônicas. O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito do
extrato da casca de uvas Vitis Vinifera no perfil lipídico, sensibilidade à insulina e mecanismo
oxidativo na obesidade induzida pela dieta hiperlipídica em camundongos C57BL/6.
Separaram-se os camundongos em quatro grupos onde: Controle(C): recebeu ração padrão;
Controle tratado(AC): recebeu ração padrão e extrato de uva; Hight fat(HF): ração hiperlipídica
(60%) e Hight fat tratado(ACHF): dieta hiperlipídica (60%) e extrato de uva. Os animais
receberam 200mg/Kg de peso de extrato durante o tratamento. Avaliou-se a ingestão de ração,
o peso corporal e a glicemia de jejum durante o tratamento. Ao final, verificou-se: os lipídios
sérico (Colesterol Total, LDL-c, HDL-c, Triglicerídeos); insulinemia; A expressão de proteínas
da cascata de sinalização de insulina (Receptor de insulina, pIRS, PI3-K, AKT, GLUT4) no
tecido adiposo e muscular e o dano oxidativo (TBARS e Carbonilação de proteínas) no plasma,
tecido adiposo e muscular. Foram considerados significativos valores de p<0,05. Aprovado no
comitê de ética (CEUA003/2014). O extrato de uva impediu significativamente o aumento de
peso no grupo ACHF. O grupo HF apresentou aumento relevante nos valores de glicemia e
insulinemia de jejum e índice HOMA, e o extrato de uva foi capaz de manter estes níveis dentro
da normalidade no grupo ACHF. Os animais ACHF apresentaram massa de gordura dentro da
normalidade, quando comparados com HF. O extrato de uva reduziu expressivamente os
níveis de Colesterol Total, Triglicerídeo, VLDL-c e LDL-c nos animais alimentados com dieta
hiperlipídica (ACHF). Observou-se uma redução significativa nas proteínas da cascata de
sinalização de insulina (AKT, pAKT, PI3-K, GLUT4) no grupo HF e foi possível notar que suas
expressões foram mantidas na normalidade no grupo ACHF. A dieta hiperlipídica causa dano
oxidativo no plasma e tecido adiposo e o extrato de uva preveniu essa oxidação. O extrato da
casca de uva impediu o aumento do peso corporal; promoveu manutenção saudável dos
marcadores lipídicos, preveniu a resistência à insulina e o dano oxidativo no plasma, tecido
adiposo e músculo esquelético, sendo indicado como um agente coadjuvante no tratamento
nutricional da obesidade e suas complicações.
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Código do trabalho: NC41
Análise da influência do consumo de bolo rico em fibras na melhora de sintomas de
obstipação intestinal de estudantes de uma faculdade de Joinville-SC
BRAGA, C.M. BOUSFIELD, I.C.
Instituto Superior e Centro Educacional Luterano Bom Jesus (IELUSC).
O termo “fibras” abrange uma série de carboidratos que, pela definição atual, escapam
completamente ou pelo menos parcialmente da hidrólise de enzimas digestivas e podem se
tornar substrato para bactérias benéficas colonizadoras do intestino. As fibras têm se tornado
importantes na prevenção muitas doenças crônicas não transmissíveis. A obstipação intestinal
é a principal queixa gastrointestinal na população geral em ambulatórios. Do ponto de vista
clínico, pode-se definir a obstipação como uma alteração intestinal baseada na evacuação
insatisfatória, podendo estar associada à evacuação infrequente, dificuldade na passagem das
fezes ou ambas. O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos benéficos de um bolo
enriquecido com fibras provenientes da linhaça (Linum usitatissimum L.) e aveia (Avena sativa
L.),sem glúten, na melhora de sintomas de obstipação intestinal. Pesquisa experimental com
abordagem quanti-qualitativa. Vinte e dois estudantes do gênero feminino foram selecionados
através de um questionário de rastreamento, incluindo frequência de evacuação, formato das
fezes, sensação de evacuação incompleta e dor, com parâmetros para classificação de
obstipação intestinal. O bolo, que foi produzido pela pesquisadora no Laboratório de Técnica
Dietética da Faculdade de Nutrição Bom Jesus/IELUSC, na cidade de Joinville-SC e foi
distribuído diariamente para consumo pelos participantes durante 15 dias consecutivos, sendo
alertado às mesmas a necessidade de maior consumo hídrico e manutenção da dieta habitual.
Ao final, as participantes preencheram novamente o questionário para ser efetuada a
comparação e análise estatística. Observou-se que 100% das participantes relataram melhoras
na frequência de evacuação, 84% observaram mudanças no formato das fezes, 31,8 %
disseram que não sentiam mais dor ao evacuar, e 63,6% não constataram mais sensação de
esvaziamento incompleto. A pesquisa demonstrou que o consumo de um alimento funcional
rico em fibras de qualidade pode atuar na melhora do funcionamento intestinal, comprovando o
que diz a literatura sobre a relevância do consumo de alimentos com propriedades benéficas
para o organismo.
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Código do trabalho: NC42
Capacidade funcional e prevalência de desnutrição em pacientes hospitalizados com
HIV/ AIDS em hospital de referência em infectologia de Pernambuco
ALVES, D.V.S.; da SILVA, C.P.; CHAGAS, C.L.; da SILVA, J.M.; MELO, N.C.O.; de
MEDEIROS, R.A.B.
Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC); Universidade de Pernambuco (UPE).

A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é considerada um problema de saúde
pública mundial. A característica marcante desta doença e suas manifestações são
decorrentes de um déficit imunológico, que primariamente parece ser a destruição quase total
dos linfócitos "T" CD4+. A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que as
intervenções nutricionais façam parte de todos os programas de controle e tratamento da AIDS.
.A avaliação nutricional evidencia deficiências isoladas ou globais de nutrientes e possibilita a
classificação dos indivíduos em níveis graduados de estado nutricional, servindo como valioso
instrumento para determinação da terapêutica clínica e dietética. O objetivo do presente estudo
foi avaliar a capacidade funcional e o estado nutricional dos pacientes que vivem com
HIV/AIDS hospitalizados. Materiais e Métodos: Estudo transversal, descritivo e analítico
realizado nas enfermarias de Doenças Infecto Parasitárias (DIP) e de Infectologia do Hospital
Universitário Oswaldo Cruz de Pernambuco, no período de março a junho de 2015, com
pacientes HIV positivo, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 19 anos. Foram
registradas informações em relação ao sexo, idade, peso, estatura, Índice de Massa Corpórea
(IMC), Circunferência do Braço (CB), Prega Cutânea Tricipital (PCT), Circunferência Muscular
do Braço (CMB), Força de Pressão Manual (FPM) e Espessura do Músculo Adutor do Polegar
(EMAP), Triagem de Risco Nutricional – NRS 2002. Avaliados 53 pacientes, com média de
idade de 40,49 anos, sendo 60% do sexo masculino. Quanto a classificação de desnutrição
88,7%, 69,8%, 60,4%, 49,05% e 24,5% foram classificados segundo PCT, CB, CMB, EMAP e
IMC respectivamente. Enquanto, 79,3% obtiveram baixa performance na FPP . Em relação ao
risco nutricional 63,1% pontuaram. Foi verificado alta prevalência de desnutrição e baixa
performance de FPP nos pacientes hospitalizados com HIV/AIDS. Pessoas que vivem com
HIV/AIDS frequentemente apresentam desnutrição proteico-energética, com manifestações
heterogêneas, as quais dependem do estado de saúde prévio. O estado nutricional deve ser
avaliado e monitorado cuidadosamente para o plano terapêutico possa ser efetivo.
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Código do trabalho: NC43
Ácido oleico e expressão do ECHDC3: possíveis relações com a extensão da lesão
aterosclerótica
DUARTE, M.K.R.N.; de ARAÚJO, J.N.G.; DUARTE, V.H.R.; de OLIVEIRA, K.M.; de OLIVEIRA,
J.M.; CARIOCAM A.A.F.; BORTOLIN, R.H.; REZENDE, A.A.; HIRATA, M.H.; HIRATA, R.D.;
WAITZBERG, D.L.; LIMA, S.C.V.C.; LUCHESSI, A.D.; SILBIGER, V.N.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

O perfil de ácidos graxos está associado com o risco e progressão de várias doenças,
provavelmente via influência da expressão gênica. Neste trabalho, verificamos uma correlação
entre a alta expressão do ECHDC3 e a severidade da síndrome coronariana aguda, além da
relação entre o perfil sérico de ácido graxo e a expressão do ECHDC3 em pacientes com
diferentes

extensões

de

lesão

coronariana.

Participaram

59

pacientes

com

risco

cardiovascular, idade entre 30-74 anos e que estavam realizando pela primeira vez a
cinecoronariografia. O grau das lesões ateroscleróticas foi avaliado pelo índice de Friesinger e
os pacientes foram classificados em grupos: sem lesão (n=18), poucas lesões (n=17), lesões
intermediárias (n=17) e lesões graves (n=7). A avaliação bioquímica, concentração de ácidos
graxos e expressão do ECHDC3 foram realizadas. Elevados níveis séricos de ácido oleico e
ácidos graxos monoinsaturados foram observados em pacientes com poucas lesões e
intermediárias, quando comparado com pacientes sem lesão (p<0,05). A expressão do
ECHDC3 foi 1,2 vezes mais alta em pacientes com poucas lesões que em pacientes sem lesão
(p=0,023), e 1,8 vezes mais baixa em pacientes com lesão grave que em pacientes com
poucas lesões (p=0,020). O aumento das concentrações de ácidos graxos monoinsaturados,
com destaque para o ácido oleico e a alta expressão do ECHDC3 em pacientes com lesão
arterial coronariana sugere que pode haver fatores independentemente associados que
favorecem o início da progressão da doença cardiovascular.
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Código do trabalho: NC44
Coexistência entre sarcopenia e obesidade abdominal: uma realidade entre idosos?
MENDES, R.M.L.; PINHO, C.P.S.; de MORAES, N.S.; dos SANTOS, N.F.; NOVA, L.P.V.
Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco (PROCAPE).

Alterações na composição corporal podem ser mais sensíveis durante o envelhecimento que
as alterações da função física. A obesidade central, que aumenta com a idade, está
relacionada com a resistência à insulina e é considerada um importante fator de risco para a
síndrome metabólica, limitações funcionais e doenças cardiovasculares. A perda muscular e
disfunção associada ao acúmulo patológico de tecido adiposo são definidas como obesidade
sarcopênica (OS). O objetivo do presente estudo foi avaliar a coexistência entre sarcopenia e
obesidade abdominal em pacientes idosos cardiopatas hospitalizados. Material e Métodos:
Estudo transversal, envolvendo idosos (idade ≥60 anos) internados no período de abril a
julho/2015 em enfermaria de coronariopatias de hospital universitário referência em cardiologia.
A sarcopenia foi determinada através da massa muscular (segundo o índice de massa
muscular esquelética), da força muscular (avaliada pela força de preensão manual) e
desempenho físico (teste de velocidade de marcha). A obesidade abdominal foi definida a partir
dos pontos de cortes de circunferência abdominal ≥102cm para homens e ≥88cm para
mulheres. O estudo teve aprovação ética (protocolo nº 980.360/2015) e as análises estatísticas
foram realizadas no SPSS, versão 13.0. Foram avaliados 148 pacientes, com média de idade
de 73,9 (±7,4) anos e distribuição homogênea entre os sexos. A prevalência de sarcopenia foi
62,8%, sendo superior no sexo masculino (72,4% vs 52,8%; p=0,014). A obesidade abdominal
foi observada em 49,3% dos pacientes, sendo 2,5 vezes superior entre as mulheres (71,9% vs
29,2%; p<0,001). A coexistência entre obesidade abdominal e sarcopenia, quadro que
configura a condição de obesidade sarcopênica, foi evidenciada em 29,8% dos idosos, sendo
similar entre os sexos (p=0,077). Uma elevada prevalência de sarcopenia e obesidade
abdominal foi observada entre os idosos e em quase um terço deles foi identificada a
coexistência entre sarcopenia e obesidade abdominal. Na presença de sarcopenia associada à
obesidade, existe um sinergismo que pode potencializar a perda muscular e disfunção, quando
comparamos as duas situações isoladamente. No entanto a avaliação da OS tem sido
realizada de maneira diversificada na literatura, dificultando uma análise comparativa com
dados previamente publicados.
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Código do trabalho: NC45
Fatores preditores da força muscular em pacientes idosos cardiopatas
MENDES, R.M.L.; PINHO, C.P.S.; de MORAES, N.S.; dos SANTOS, N.F.; NOVA, L.P.V.
Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco (PROCAPE).

A perda de massa muscular progressiva nos idosos se deve em parte a alterações normais
relacionadas com a idade, tais como a perda de unidades de neurônios motores, diminuição do
estado hormonal, e aumento da sensibilidade à insulina. Baixa força de preensão palmar (FPP)
é um marcador clínico de pouca mobilidade e pode ser um substituto confiável de medidas
mais complexas de força muscular nos membros superiores, e que também se correlaciona
com a força das pernas. O objetivo do presente estudo foi avaliar os fatores preditores da força
muscular em pacientes idosos cardiopatas hospitalizados. Estudo transversal, envolvendo
idosos (idade ≤60 anos) internados no período de abril a julho/2015 em enfermaria de
coronariopatias de hospital universitário referência em cardiologia. A força muscular foi
avaliada pela FPP, utilizando-se um dinamômetro digital Jamar, e a baixa força muscular foi
estabelecida pela FPP<30kg/f para os homens e <20kg/f para mulheres. Como fatores
preditivos da FPP foram avaliados: idade, índice de massa corpórea (IMC), circunferência do
braço (CB), panturrilha (CP), índice de massa muscular esquelética (IMME), hemoglobina (Hg)
e níveis séricos de proteína C-reativa (PCR). O estudo teve aprovação ética (protocolo nº
980.360/2015) e as análises estatísticas foram realizadas no SPSS, versão 13.0. Foram
avaliados 148 pacientes, com média de idade de 73,9 (±7,4) anos e distribuição homogênea
entre os sexos. A prevalência de baixa força muscular foi 65,5%, sendo similar entre os sexos
(p=0,096). As variáveis preditivas da FPP foram idade, CB, CP, IMME e Hg, com poder
explicativo (r²) de 22,3%, 3,9%, 21,8%, 35,8% e 6,6% (p<0,001), respectivamente. O IMC e a
PCR não foram associados à FPP (p>0,05). Foi verificada uma alta prevalência de baixa força
muscular entre os idosos, sendo a idade, CB, CP, IMME e Hg consideradas variáveis preditivas
da FPP. A massa muscular esquelética (MME) foi o preditor mais importante para explicar a
força muscular nos idosos desse estudo, sendo indicado na literatura que sua preservação está
associada a uma maior aptidão física e menores chances de apresentar problemas
metabólicos em indivíduos de todas as faixas etárias. Deste modo, avaliar a perda de MME é
relevante para evidenciar as possíveis alterações metabólicas e funcionais associadas ao
envelhecimento.
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Código do trabalho: NC46
Conduta nutricional em paciente com síndrome metabólica e hipersensibilidade
alimentar associada a quadro de disbiose intestinal: relato de caso
de MACÊDO, P.F.C.; DEFAVARI, S.M.G.; BAZAN, A.G.C.; BAGAROLLI, R.A.
Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL).

A síndrome metabólica é definida como um conjunto de doenças cuja base é a resistência à
insulina. A produção de mediadores inflamatórios precipitado pela ingestão de gordura
saturada, glicose e excesso calórico induz ao quadro de resistência à insulina e aumento de
citocinas. Fatores que se relacionam à disbiose intestinal. O objetivo desse trabalho foi avaliar
o acompanhamento nutricional de uma paciente em atendimento na prática de nutrição clínica
funcional (VP Consultoria). Paciente sexo feminino, 52 anos, com dores articulares e fadiga.
Diagnóstico de síndrome metabólica, artrose e hipotireoidismo. Histórico de histerectomia
parcial. Em uso de valsartana, hidroclorotiazida, levotiroxina, sertralina, sitagliptina, metformina.
Relatou sedentarismo, insônia, fogacho, baixo libido, alergia, infecção urinária e candidíase.
Antecedentes familiares de diabetes, hipertensão, doença cardiovascular e câncer. Afirmou
apetite maior a noite, mastigação rápida, má digestão, refluxo e distensão abdominal. Hábito
intestinal irregular e baixa ingestão hídrica. Consumo de alimentos de alto índice glicêmico,
xenobióticos, gordura saturadas, aminas heterocíclicas e baixo consumo de frutas e hortaliças.
Na anamnese física, língua fissurada, queilose angular, acantose nigracans, pele ressecada,
hiperqueratose folicular, hiperemia palmar, unhas frágeis, leucolinia. Nos exames bioquímicos,
testosterona livre limítrofe, testosterona total reduzida, insulina sérica e peptídeo C reduzidos,
hemoglobina glicada elevada, triglicerídeos e colesterol total elevados, função tireoidiana
controlada. No rastreamento metabólico obteve 130 pontos. A conduta nutricional teve objetivo
de minimizar a resistência à insulina e corrigir déficits nutricionais. Ofertou-se plano alimentar
fracionado, exclusão do glúten e leite, redução de xenobióticos, gordura saturadas e aminas
heterocíclicas, aumento nos alimentos fontes de fibras, vitaminas e minerais. Foram
suplementados probióticos, vitaminas do complexo B, C, tribulus terrestres, ácido lipoico,
magnésio, zinco e cromo. No retorno (1 mês), afirmou melhora das dores, hábito intestinal e
sintomas de menopausa. O rastreamento metabólico foi para 46 pontos com redução da
acantose nigracans, 2,3kg de peso, 3cm de cintura e 6cm de quadril. O acompanhamento
nutricional utilizando os parâmetros de rastreamento metabólico e teia da nutrição funcional
mostrou-se eficaz na melhora do quadro clínico.
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Código do trabalho: NC47
Eficácia de alimentos termogênicos em um grupo de idosos com síndrome metabólica
BENETTI, F.; LISSAK, P.M.; SODER, T.F.; SANTOLIN, M.B.; VOLKWEIS, D.S.H.
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI).

Nos últimos anos tem-se verificado uma transformação sem precedentes no padrão de vida da
humanidade. Os avanços na indústria tecnológica e de informatização possibilitam as pessoas
uma vida mais sedentária. Fato que ocorreu paralelamente a transição nutricional, que
associada ao aumento do estresse, contribui com grande parcela nas doenças incidentes
atualmente. O aumento das DCNT está relacionado com mudanças no estilo de vida e adoção
de hábitos inadequados. Neste sentido, um conjunto de desordens orgânicas ligadas ao
excesso de peso, vem crescendo entre os indivíduos, sendo denominada de síndrome
metabólica (SM). Entre os fatores de desenvolvimento da SM estão: pressão arterial (PA)
elevada, resistência à insulina, alterações lipídicas, glicêmicas e obesidade central. Para ser
considerado portador da síndrome, é necessário apresentar 3 ou mais desses componentes. O
objetivo do presente estudo foi analisar a eficácia dos alimentos termogênicos em um grupo de
idosos com síndrome metabólica. Estudo transversal, quantitativo, descritivo, foi realizado com
um grupo de idosos do município de Frederico Westphalen-RS. A amostra foi constituída por
20 idosos com SM. Os mesmos foram divididos em grupos: Grupo 1 (dieta com termogênicos)
e Grupo 2 (dieta padrão). Foram utilizadas de 100g/mês de alimentos termogênicos. Aplicou-se
aos idosos, questionário sócio demográfico e coletaram-se dados antropométricos. Após os
idosos receberam os planos alimentares com ou sem indicação de consumo dos alimentos
termogênicos. Transcorrido 30 dias os idosos foram reavaliados. A média de idade dos
pesquisados foi de 65±4,83 anos, sendo 50% do sexo feminino. Verificou-se redução do peso
na comparação dos valores antes e após o consumo dos termogênicos, com diferença
estatisticamente significativa (p=0,02). Quanto ao IMC e o % de gordura corporal não houve
diferenças significativas, sendo que em média os idosos classificaram-se em excesso de peso
e com % de gordura acima do ideal. Em relação ao colesterol total (Col.T) e PA, verificou-se
resultado estatisticamente significativo (p=0,005 e p=0,009). Salientamos que o consumo dos
alimentos termogênicos parece contribuir de maneira eficaz para a redução do Col.T e da PA.
Já para a glicemia de jejum não houve diferença significativa. Os resultados mostram que os
alimentos termogênicos foram eficazes diante da glicemia em jejum, colesterol total e pressão
arterial, auxiliando também na redução do peso.
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Código do trabalho: NC48
Efeito do consumo de bebidas ricas em polifenois e dieta hiperlipídica sobre a
concentração de enzimas antioxidantes
MATTOSO, V.; BEDÊ, T.P.; ROCHA, G.; BARROSO, S.; VILAÇA, S.; de AZEREDO, V.B.
Universidade Federal Fluminense (UFF).

Acredita-se que a exposição permanente a dietas com alto teor de gorduras saturadas, leva a
alterações metabólicas e desenvolvimento de doenças devido ao aumento na produção de
espécies reativas ao oxigênio. Estudos destacam a importância do consumo de alimentos
como o suco de uva tinto integral (SUTI) e vinho tinto (ricos em polifenóis), como protetores
para o desenvolvimento de doenças. Cápsulas de resveratrol também estão sendo
recomendadas sob a mesma alegação. O objetivo do presente estudo foi avaliar se o consumo
de dieta hiperlipídica associada à ingestão de bebidas ricas em polifenóis afeta as
concentrações de enzimas antioxidantes catalase (CAT), superóxido dismutase (SOD) e
glutationa peroxidase (GPx). Rattus Novergicus Wistar Albino, fêmeas, adultas foram divididas
em grupos (n=10): Controle (GC)- ração balanceada; Hiperlipídico (GH)- ração hiperlipídica;
Suco (GS)- ração hiperlipídica + SUTI (15mL); Vinho (GV)- ração hiperlipídica + VT(10mL);
Resveratrol (GR) – ração hiperlipídica + solução de resveratrol (15 ml). Ração e água foram
ofertados ad libitum e, SUTI, SR e VT, diariamente. Após 60 dias, os animais foram mantidos
em jejum e sacrificados. O plasma foi obtido e as enzimas foram estimadas utilizando-se
espectofotômetro. Para comparação das médias entre grupos foi utilizado Anova one-way e
Tukey como pós-teste, considerando p<0,05. A concentração da enzima SOD (GC 9±2,96; GH
11±2,59; GS 10,23±1,63; GV 10,34± 2,89; GR 9,19±1,07 U/mg proteína) apresentou-se similar
entre os grupos estudados. Quanto à concentração de CAT, o GV apresentou maior
concentração (p<0,05) quando comparado ao GR (GV 6,82±1,5; GR 2,86±1,49 U/mg de
proteína), porém sem diferenças frente aos demais grupos (GC 2,98±1,28; GH 5,40±1,85; GS
4,11±1,39 U/mg de proteína). Quanto a GPx, foi observado que o grupo GC (14,63±8,17
mM/min/mg proteína) apresentou menor concentração (p<0,05), em relação aos grupos que
receberam a dieta hiperlipídica. Dentre estes, o GS (63,2±12,8 mM/min/mg proteína) foi o que
apresentou menor concentração de GPx (p<0,05), enquanto o GR (225,5±24,42 mM/min/mg
proteína) teve os maiores valores. O vinho parece aumentar a produção de radicais livres,
levando a aumento na concentração de CAT, quando comparado ao GR. A ingestão diária de
suco de uva parece conferir maior proteção contra os efeitos nocivos do alto consumo de
gordura saturada, possivelmente pelo melhor controle do estresse oxidativo, ocasionado pela
dieta, o que se reflete na menor necessidade de produção da enzima GPx, diferentemente do
vinho tinto e da solução de resveratrol.
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Código do trabalho: NC49
Índice inflamatório da dieta de pacientes com fibrose cística
PINHEIRO, J.M.F.; MELO, V.P.; COSTA, A.D.S.; SOARES, E.A.A.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

A Fibrose Cística (FC) é uma doença pulmonar progressiva de caráter autossômico recessivo.
É caracterizada pela disfunção das glândulas exócrinas que produzem muco espesso e
anormal prejudicando diversos órgãos e sistemas, pela infecção recorrente e pela inflamação,
que permite, através da concentração de mediadores inflamatórios (TNF-α, interleucinas,
citocinas) o aumento de neutrófilos, a caxequia, febre, resposta de fase aguda e catabolismo
proteico. Além da medicação e exercício físico, a dieta delineia-se como importante modulador
através da presença de compostos bioativos na alimentação, sendo o índice inflamatório, uma
ferramenta útil para avaliação nutricional. O objetivo do presente estudo foi avaliar o índice
inflamatório da dieta de pacientes com FC. Estudo transversal, realizado com pacientes
atendidos no ambulatório de FC, no período de maio a junho de 2016 no Hospital Universitário
Onofre Lopes – UFRN. A amostra foi composta por 5 pacientes com idade entre 7 meses e 21
anos. A coleta de dados foi realizada através da anamnese alimentar de 24h. O fator
inflamatório foi contabilizado pela tabela de classificação do programa If Tracker de Mônica
Reinagel. A dieta foi classificada conforme proposto pelo programa: > -500 – muito inflamatória;
- 101 a -500 – moderadamente inflamatória; < -101 – médio inflamatória. Todos os pacientes
apresentavam um perfil alimentar inadequado, com quantidades consideradas de alimentos
inflamatórios (industrializados, ricos em açúcares e gorduras). Dois deles consumiam uma dieta
moderadamente inflamatória (FI = -118 a -200) e três deles consumiam dieta muito inflamatória
(FI =-565 a -1616). Apenas um dos pacientes apresentava diagnóstico nutricional de magreza,
e os outros se encontravam eutróficos. Há mais de três anos não eram acompanhados por
nutricionista. O alto consumo de alimentos inflamatórios pelos pacientes com FC pode ser
decorrente da necessidade de maior consumo energético e pela falta de orientações
nutricionais. O profissional nutricionista contribuirá para o cuidado nutricional e mudanças
dietéticas que propiciarão melhora no tratamento e da qualidade de vida dos pacientes com
FC.
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Código do trabalho: NC50
O consumo materno de soja e de sua proteína na lactação diferentemente altera a
composição do leite e programa parâmetros metabólicos na progênie
Ferreira, M.S.; Brasiel, P.G.; Vieira, A.M.; Toledo, F; Mendes, M.C.; Figueiredo, M.S.; Lisboa,
P.C.; Moura, E. G.; Matheus K.; Aguiar, A.S; Dutra, S.C.P.L.
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP); Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF);
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

Estudos evidenciam efeitos positivos da soja e de seus componentes (isoflavonas e proteína
isolada de soja – PIS) sobre parâmetros metabólicos. Contudo, estudos que avaliam a
segurança do consumo da soja em períodos críticos da vida são escassos. O objetivo do
presente estudo foi avaliar os efeitos do consumo materno de soja ou PIS na lactação sobre a
composição do leite materno, composição corporal e parâmetros metabólicos da prole ao
desmame e na vida adulta. Ratas Wistar lactantes com 6 filhotes machos foram divididas em 2
modelos experimentais: I- Controle Caseína (C): dieta com caseína; Soja (S): dieta com farinha
de soja; Controle Óleo de Soja (COS): dieta com caseína, porém com teor lipídico similar ao
grupo S. II- Controle Caseína (C): dieta com caseína; Proteína isolada de soja (PIS): dieta com
PIS. Ao desmame, 3 filhotes/ninhada foram separados e passaram receber ração comercial até
150 dias. Avaliou-se (21 e 150 dias): estado nutricional, composição corporal, glicemia,
insulinemia, leptinemia, colesterol total (CT), LDL, HDL, triglicerídeos (TG), além do estradiol
sérico materno. No leite avaliou-se: proteína, CT e TG. Análise estatística: Modelo I - teste
One-way ANOVA (pós- teste de Newman-Keuls) e no modelo II - teste t-student, sendo
considerado p<0,05. Aos 21 dias, as mães S apresentaram menor estradiol, CT, LDL e TG
séricos; e menor conteúdo de CT e TG no leite. A prole S não alterou a IA, entretanto sua MC e
a gordura corporal total foi menor. Observou-se redução de CT e LDL, hipertrigliceridemia e
hiperleptinemia. As mães PIS não alteraram a composição do leite, porém sua prole
apresentou redução do CT e TG séricos. Na vida adulta, a prole S apresentou maior conteúdo
mineral total e menor CT (versus COS) e LDL, insulinemia aumentada com diminuição da
glicemia somente quando comparada a prole COS, a qual apresentou menor insulinemia com
hiperglicemia, níveis aumentados de CT e LDL. Já naa prole PIS foi evidenciado menor
conteúdo mineral total e proteína corporal total, associada à hiperinsulinemia sem alteração na
glicemia, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. O consumo materno de S e PIS na
lactação, diferentemente programa a composição corporal, perfil lipídico e homeostase
glicêmica na progênie adulta, com efeitos mais positivas com a ingestão da soja. A maior oferta
de isoflavonas pela soja, as mudanças na composição do leite e no estradiol sérico materno
podem ser fatores envolvidos nessas diferenças.
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Código do trabalho: NC51
Associação entre o status da vitamina D, indicadores antropométricos e pressão arterial
em adolescentes escolares
QUEIROZ, D.J.M.; ARAÚJO, E.P.S.; NEVES, J.P.R.; GONÇALVES, M.C.R.; de CARVALHO,
A.T.; SILVA, A.S.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB).

Nos últimos anos, a deficiência vitamina D tem sido associada não só a problemas
esqueléticos, como também ao surgimento de diversas patologias crônicas como diabetes,
doenças cardiovasculares e câncer. O objetivo do trabalho é avaliar a associação entre
indicadores antropométricos, pressão arterial e as concentrações séricas da 25(OH)D em
adolescentes escolares de uma capital do nordeste do Brasil. Estudo transversal, com 79
adolescentes de 15 a 19 anos matriculados em uma escola pública central da cidade de João
Pessoa-PB/Brasil. Os participantes do estudo responderam a um questionário acerca dos seus
dados sócio demográficos e foram aferidas as medidas de peso, altura e circunferência da
cintura (CC), em que serão estabelecidos o índice de massa corporal (IMC)/ idade e a razão
cintura estatura (RCE) como um marcador de risco cardiometabólico. A aferição da pressão
arterial seguiu as recomendações da VI diretriz de hipertensão arterial. Amostras sanguíneas
foram coletadas na própria escola, a fim de determinar as concentrações séricas da 25hidroxivitamina-D (25(OH)D). Os valores para sua classificação foram os estabelecidos pela
Endocrine Society. Todos os participantes assinaram o Termo de consentimento livre e
esclarecido após aprovação no comitê de ética (CAAE 43097115.2.0000.5188). Os dados
foram analisados em média, desvio-padrão da média, frequência relativa e teste t de student
(p< 0,05). A idade média da população foi de 17,1±1,2 e a amostra foi constituída em sua
maioria pelo sexo feminino (62%). O valor médio geral de vitamina D sérica foi de 28,5±7,4
ng/dL. Foram encontrados valores médios de 22,5±4,3, 74,8±9,4 e 0,45±0,0 para IMC, CC e
RCE, respectivamente. Os adolescentes com insuficiência/deficiência de vitamina D
apresentaram maiores médias de IMC, CC e RCE que o grupo com suficiência, contudo não
houve associação significativa. A média da pressão arterial sistólica foi significativamente maior
(p = 0,01) nos adolescentes com níveis inadequados da vitamina D do que nos adequados. Por
outro lado, essa mesma relação não ocorreu para pressão diastólica (p = 0,511). Não foram
encontradas associações entre os valores antropométricos e as concentrações séricas de
vitamina D na população estudada. Quanto à pressão arterial, os indivíduos com
insuficiência/deficiência apresentaram valores significativamente mais altos de pressão arterial
sistólica do que os suficientes.
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Código do trabalho: NC52
Concordância entre a avaliação subjetiva global e força de preensão palmar no
diagnóstico do estado nutricional de pacientes hospitalizados com doença hepática
crônica
MELO, N.C.O.; da SILVA, J.M.; CHAGAS, C.L.; ALVES, D.V.S.; NOVA, L.P.V.; BURBANO,
E.V.C.; de MEDEIROS, R.A.B.
Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC); Universidade de Pernambuco (UPE).

No Brasil, as doenças gastroenterológicas representam a sétima causa de mortalidade, sendo
a Cirrose Hepática a primeira causa de óbito. As manifestações clínicas surgem tardiamente,
sendo o estado nutricional reconhecido fator prognóstico no paciente cirrótico, onde a
prevalência de desnutrição está entre 10 a 100% dos pacientes. Logo, a avaliação nutricional
possibilita a conduta adequada à correção ou manutenção do estado nutricional. O objetivo do
presente estudo foi avaliar a concordância entre a avaliação subjetiva global e força de
preensão palmar como métodos de avaliação nutricional nos portadores de doença hepática
crônica. Estudo transversal, realizado nas enfermarias de clínica médica, gastroenterologia e
cirurgia Geral/Transplante hepático do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), de abril a
setembro de 2015, com adultos e idosos hospitalizados, de ambos os sexos, portadores de
Hepatopatia Crônica. A avaliação nutricional foi realizada através da Avaliação Subjetiva Global
proposta por Detsky (1987) e a Força de Preensão Palmar através do dinamômetro modelo
Saehan®. Considerados aspectos sócio demográficos e antropométricos. Na análise estatística
utilizados os testes Exato de Fisher, Anova e Tukey. O estudo foi submetido ao CEP e
aprovado sob o nº de 1.012.911/2015 e todos os participantes assinaram o TCLE. Avaliados
101 indivíduos, sendo 51,5% mulheres. Idade média de 59,2 ±11 anos, com predomínio de
idosos (52,5%). A doença hepática crônica de etiologia esquistossomótica foi a maioria
(47,5%); força de preensão palmar com valores médios de 18,54 ± 9,31 kg/F; presente
alterações gastrointestinais em 92% e ascite em 85%. Maior prevalência de desnutrição foi
diagnosticada pela ASG. Observou-se baixa concordância entre os dois métodos (ASG/FPP =
0,19). O diagnóstico nutricional foi discrepante entre os diferentes métodos, sendo a ASG
método superior à FPP na detecção da desnutrição. Logo, a ASG é um instrumento que pode
ser utilizado na prática clínica para avaliação nutricional de hepatopatas crônicos.

98

Código do trabalho: NC53
Acanthosis Nigricans: um sinal clínico para a síndrome metabólica
BRANDÃO, N.A.; LIMA, B.B.M.; de LIMA, C.R.O.C.; de ASSIS, V.C.D.; MELO, J.B.; RIOS,
D.L.S.; ARAUJO, E.M.Q.
Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

A síndrome metabólica (SM) é uma disfunção multifatorial representada pela associação de
obesidade abdominal, elevação da glicemia de jejum, aumento da pressão arterial e
dislipidemias. A SM é hoje uma das principais causas de doenças cardiovasculares (DCVs).
Pacientes que possuem SM tem duas vezes mais chances de desenvolver DCVs quando se
compara a alguém sem SM. Uma de suas causas é a resistência à insulina (RI) que também
gera a Acanthosis Nigricans (AN), comum em indivíduos com SM. A AN é uma condição
dermatológica, caracterizada por espessamento, hiperpigmentação e acentuação das linhas da
pele, gerando aspecto grosseiro e aveludado no local afetado. O objetivo do presente estudo
foi avaliar se a AN é um sinal clínico para a SM, através dos perfis glicêmico e antropométrico.
Foi um estudo transversal, realizado com 84 pacientes, adultos e idosos, diagnosticados com
SM, segundo a International Diabetes Federation (IDF). Foram avaliadas e fotografadas as
principais áreas de ocorrência da AN. Para o perfil glicêmico, utilizou-se a glicemia e insulina
de jejuns e o HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment). Para o perfil antropométrico: peso,
altura, índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura (CC) e circunferência
abdominal (CA). Foram atendidos 84 pacientes, sendo que 81,1% possuíam RI e houve
associação da NA com a glicemia de jejum (p<0,05). Na avaliação antropométrica, 46,9% dos
pacientes apresentaram algum grau de obesidade pelo IMC, que à medida que aumentava
também agravava a AN (p=0,000). Houve também significância estatística entre AN e CC e CA
em pacientes de ambos os sexos (p=0,00). No presente estudo verificou-se associação
significativa de AN e glicemia de jejum, IMC, CC e CA, ou seja, a AN foi relacionada a dois
cofatores da SM: alteração de glicemia e CC elevada. Este tudo mostra, então, que a AN é um
sinal clínico, não invasivo e de baixo custo para doenças metabólicas, tais como, obesidade,
diabetes e, principalmente, um preditor para a SM.
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Código do trabalho: NC54
Estado nutricional, consumo de micronutrientes e comorbidades associadas a sindrome
metabólica de mulheres submetidas à cirurgia bariátrica
QUERIDO, J.C.; de AGUIAR, L.R.; JUSTINO, M.P.; FARIA, S.O.; SILVA, R.R.; GRASELLI,
C.S.M.
Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG).

A Síndrome Metabólica é atualmente definida como agrupamento de anormalidades
metabólicas e dentre os fatores que são mais comumente atribuídos ao seu desenvolvimento
estão a obesidade e resistência à insulina. Neste contexto, a cirurgia bariátrica é considerada
uma estratégia eficaz para o tratamento e controle da obesidade mórbida e vem demonstrando
efetividade no controle desta síndrome. No entanto, tem-se observado deficiências nutricionais
em pacientes submetidos a este tipo de procedimento. O objetivo do presente estudo foi avaliar
o impacto da cirurgia bariátrica sobre o estado nutricional antropométrico e comorbidades
associadas a Síndrome Metabólica e verificar a adequação do consumo de micronutrientes de
mulheres submetidas a este procedimento. Estudo observacional, transversal, no qual foram
avaliadas mulheres submetidas a cirurgia bariátrica em relação ao consumo alimentar, estado
nutricional antropométrico e presença de comorbidades antes e após o procedimento cirúrgico.
As mulheres foram divididas em dois grupos G1: mulheres com tempo de cirurgia < 36meses e
G2: mulheres com tempo de cirurgia ≥36meses. Participaram do estudo quatorze mulheres,
com média de idade de 34,6 anos (± 14). A cirurgia bariátrica proporcionou redução do peso e
do Índice de Massa Corporal, mas sem significância estatística em nenhum dos grupos (G1 e
G2). Foi observado melhora das comorbidades associadas a Síndrome Metabólica, sendo que
Hipertensão Arterial Sistêmica e Dislipidemias apresentaram redução de 100% dos casos após
a cirurgia, as Doenças Cardiovasculares reduziram em 50% das mulheres e o Diabetes Mellitus
em 90%. Entretanto, a maioria das mulheres estudadas (60%), mesmo após a cirurgia,
permaneceu com risco aumentado para desenvolvimento de complicações cardiovasculares
considerando o perímetro da cintura >80 cm. De modo geral, foi observado deficiências de
micronutrientes, destacando-se o cálcio, ferro e cianocobalamina, sendo a inadequação destes,
maior ou igual a 50% em todos as mulheres após a cirurgia. A cirurgia bariátrica mostrou-se um
método eficaz no tratamento da obesidade e controle das comorbidades associadas a
Síndrome Metabólica, no entanto, a permanência dos indivíduos com risco aumentado para o
desenvolvimento de complicações cardiovasculares e a presença de carências nutricionais
apontam para maior necessidade de monitoramento nutricional pós-operatório em pacientes
submetidos a este procedimento cirúrgico.
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Código do trabalho: NC55
Associação entre o índice TyG (triglicerídeos/ glicose) e parâmetros antropométricos e
inflamatórios em homens aparentemente saudáveis
VIDIGAL, F.C.; ROSADO, L.E.F.P.L.
Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG).

O índice TyG, um produto dos níveis de glicemia de jejum e triglicerídeos, tem sido sugerido
com indicador de resistência à insulina. Diversos estudos têm demonstrado associação entre
obesidade, principalmente obesidade abdominal, resistência à insulina e aumento dos níveis de
marcadores inflamatórios. O objetivo do presente estudo foi avaliar a associação entre um
indicador de resistência à insulina e parâmetros antropométricos e inflamatórios em homens
aparentemente saudáveis. Estudo transversal, conduzido com 130 homens adultos (20 a 59
anos) aparentemente saudáveis. Foram aferidos peso, estatura, perímetro da cintura (menor
perímetro entre o tórax e o quadril) e diâmetro abdominal sagital (DAS – nível umbilical). A
partir das variáveis peso e estatura calculou-se o índice de massa corporal (IMC), que consiste
na divisão do peso corporal (kg) pela estatura (m) elevada ao quadrado. A relação cintura/
estatura (RCE) foi obtida por meio do quociente entre as medidas do perímetro da cintura (cm)
e da estatura (cm). Após jejum de 12 horas, foram dosados os níveis séricos de triglicerídeos,
glicemia, ácido úrico, proteína C reativa ultrassensível (PCR-us) e fibrinogênio. Para avaliar a
resistência à insulina, utilizou-se o índice TyG (triglicerídeos/ glicose). Considerou-se como
ponto de corte para resistência à insulina valores ≥p75 para o índice TyG. As análises
estatísticas foram realizadas com auxílio do software SPSS, versão 17.0. Resultados:
Indivíduos que se encontravam no maior percentil (≥p75) para o índice TyG apresentaram
maiores médias de IMC (26,5 ± 2,36 kg/m2 versus 24,2 ± 2,92 kg/m2), DAS (21,6 ± 2,07 cm
versus 19,2 ± 2,31 cm), RCE (0,53 ± 0,04 versus 0,49 ± 0,05) e ácido úrico (4,87 ± 1,12 mg/dL
versus 4,06 ± 1,05 mg/dL) quando comparados àqueles que se encontravam abaixo do
percentil 75. No entanto, não foram encontradas diferenças estatísticas entre os níveis séricos
de PCR-us (0,15 ± 0,11 mg/dL versus 0,13 ± 0,11 mg/dL) e fibrinogênio (290,6 ± 41,06 mg/dL
versus 280,6 ± 46,55 mg/dL) entre os dois grupos. Homens aparentemente saudáveis com
maior resistência à insulina, avaliada por meio do índice TyG, apresentaram maiores valores de
IMC, obesidade abdominal (DAS e RCE) e ácido úrico.
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Desperdício de dieta enteral: análise de descarte de frascos em um hospital terciário de
Campo Grande-MS
da SILVA, A.C.; CALÇAS, N.C.; DALPONTE, C.A.
Universidade Católica Dom Bosco de Campo Grande (UCDB).

A nutrição enteral é a alternativa terapêutica que viabiliza a manutenção do estado nutricional
em pacientes com impossibilidade parcial ou total de manter a via oral como rota de
alimentação, devendo ser adotada como via de escolha, sempre que o trato gastrointestinal
estiver funcionante. A nutrição enteral, portanto, visa oferecer todos os nutrientes necessários
para a manutenção da vida e minimizando e/ou revertendo o impacto da desnutrição,
especialmente quando esta é administrada precocemente após a admissão do paciente
conforme recomenda a Sociedade de Parenteral e Enteral Nutrição (ESPEN), onde o atraso na
administração apresenta correlação significativa na gravidade do estado nutricional do
paciente. Portanto, o descarte das dietas enterais esta relacionado a fatores que podem limitar
sua oferta, como inadequada manipulação por profissionais de saúde, treinamentos, protocolos
e o estado clinico do paciente, gerando assim, custos referentes ao desperdício. O objetivo do
presente estudo foi identificar, analisar e quantificar as causas do descarte de fracos de dietas
enterais em um Hospital Terciário. Trata-se de uma pesquisa descritiva quantitativa, onde
foram coletados dados sobre os restos dos frascos de dieta enteral pelas petianas e preceptora
do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde PET Saúde Redes realizado no mês de
Maio de 2014, em um Hospital Terciário de Campo Grande, MS. A quantificação dos frascos foi
realizada a partir das justificativas das devoluções contidas nos rótulos e posteriormente estes
foram tabulados pelo programa Microsoft Excel 2010. A análise do estudo identificou que dos
2.506 frascos de dieta enteral coletados, 51,87% não apresentaram justificativas, seguido por
15,1% de jejum para procedimentos, 7,9% para teste de aceitação via oral, 6,67% devido ao
cateter aberto, 5,9% por óbito, 4,15% por êmese, 3,63% pela alta hospitalar, 2,71% por
diarreia, 1,4% pela perda do cateter e 0,87% por distensão abdominal. Observou-se através
dos dados analisados que os desperdícios demonstram a negligência quanto aos
entendimentos dos servidores hospitalares sobre a necessidade da administração da dieta
enteral, ocasionando déficit entre a infusão e o descarte. Deve-se ainda ponderar o estado
clinico do paciente quanto à intercorrências que podem ocasionar prejuízo ao mesmo, além de
evitar o desperdício de recursos materiais, como frascos, dieta enteral e gastos públicos.
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Código do trabalho: NC57
Perfil antropométrico e socioeconômico de crianças com alergia à proteína do leite de
vaca
de MENESES, A.F.; da ROCHA, M.R.
Centro Universitário Estácio do Ceará.

A Alergia a proteína do leite de vaca (APLV) é uma doença comum que atinge o trato
gastrointestinal, sistema respiratório e pele. Atualmente o método mais utilizado no tratamento
de alergias alimentares é a dieta de exclusão, a qual consiste em retirada total do alérgeno da
dieta, que pode trazer efeitos negativos no crescimento e desenvolvimento. O objetivo do
presente estudo foi avaliar as medidas antropométricas e padrão socioeconômico de crianças
com alergia a proteína do leite de vaca. Estudo quantitativo, descritivo e transversal realizado
com grupo de mães de crianças com APLV. Vinte e quatro crianças foram avaliadas com idade
entre 7 meses e 5 anos. Foi aplicado um questionário adaptado sobre Marcadores do
Consumo Alimentar onde foi realizado investigação socioeconômica e alimentar. As variáveis
estudadas foram: Peso, altura/comprimento e Índice de Massa Corpórea (IMC). Os dados
obtidos foram coletados, avaliados de acordo com as curvas da OMS e comparados com os
padrões de referência do SISVAN. Os resultados foram tabulados com o auxílio do software
Excel, versão 15.0, com estatística descritiva. Em relação à moradia, 56% das crianças
residem em casa própria, 36% moram de aluguel e 8% residem em casa cedida. A maioria das
crianças (96%) mora na zona urbana. Já em relação à renda mensal das famílias, 50%
recebem até 3 salários mínimos (SM), 25% de 3 a 6 SM, 17% mais de 6 SM e 8% 1 SM. Em
relação à idade em que a APLV foi diagnosticada, 61% das crianças foram diagnosticadas nos
primeiros 6 meses de vida e 39% nos primeiros 2 anos. De acordo com a avaliação
antropométrica, 92% das crianças apresentaram Peso adequado para idade, 79% eutrofia para
o índice Peso/Estatura, 92% estatura adequada para idade e 67% apresentaram eutrofia para
o índice IMC/idade. De acordo com o consumo alimentar, 100% das crianças avaliadas não
receberam/recebem leite materno exclusivo. Em relação ao uso de fórmulas infantis, 76% das
crianças as utilizam, onde 60% fazem uso de fórmulas de aminoácidos livres, 20% de
hidrolisado de soja e 20% de hidrolisado do leite de vaca. As demais crianças (24%) estão em
aleitamento materno e alimentação complementar. O presente estudo mostra o perfil nutricional
de crianças com APLV e é possível observar que o estado nutricional eutrófico prevalece nas
crianças desse trabalho. Faz-se necessário uma maior e melhor investigação do estado
nutricional de crianças com APLV para acompanhar possíveis complicações.
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Código do trabalho: NC58
Aspectos nutricionais na microcefalia por zica: um estudo de caso
PINHEIRO, J.M.F.; MELO, V.P.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

A microcefalia é caracterizada pela diminuição do perímetro cefálico, e definida pelo Ministério
da Saúde quando a circunferência occiptofrontal é menor que 32 cm, e igual ou inferior a - 2
desvios-padrão para o sexo e idade gestacional ao nascimento. Frequentemente são
ocasionadas por condições genéticas; desordens metabólicas; infecções perinatais; uso de
álcool e droga na gestação; toxinas ambientais; desnutrição materna; prematuridade, e pelo
vírus Zica, considerado um agravo de saúde pública pelo aumento do número de casos no
Brasil. Essa infecção pode ocasionar atraso no desenvolvimento cognitivo e motor, paralisia
cerebral, epilepsia, infecções congênitas, comorbidades oftalmológicas, cardíacas, hepáticas,
renal, do trato urinário e esquelético, dificuldade de deglutição com consequente desnutrição.
Esses achados são preocupantes e necessitam de uma atuação multiprofissional com objetivo
de melhorar a assistência materna infantil em toda a sua integralidade, desde a atenção
primária à terciária durante o seu desenvolvimento e crescimento. Descrição: lactente do sexo
masculino, com 2 meses de vida, perímetro cefálico de 29 cm (Z escore < -2), avaliado pela
ferramenta Strong Kids com risco nutricional elevado (4-5 pontos), e muito baixo peso e
comprimento para idade (Z escore < -3). No diagnóstico apresentava sinais de alergia a
proteína do leite de vaca e dificuldade de aceitação da dieta por problemas de deglutição e
sucção, com consequente dificuldade de ganho de peso. Na anamnese, a mãe relatou a
utilização de fórmula de partida desde o nascimento. A conduta nutricional estabelecida
priorizou as condições clínicas e fisiológicas, seguindo protocolo de desnutrição estabelecido
pela OMS, com dieta à base de hidrolisado proteico, adicionado de triglicerídeos de cadeia
média e módulos de carboidratos, ofertados inicialmente por sonda e progredido por via oral
(mamadeira com bico específico e furo apropriado), fracionada em pequenos volumes. Apesar
das dificuldades e intercorrências devido à condição clínica apresentada, e da assimilação das
informações pela mãe, a criança evoluiu com melhor aceitação da dieta via oral e ganho de
peso até a alta hospitalar. Foram necessárias intervenções multiprofissionais com modificações
dietoterápicas na composição química, no ritmo de oferta, na posição adequada para
alimentação, bem como a estimulação não nutritiva e nutritiva, e estratégias educacionais para
melhor entendimento da mãe.
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conhecimento sobre diabetes de indivíduos com diabetes mellitus tipo 2
WERNECK, P.L.P.; SANTOS, F.Q.
UNIMED Governador Valadares.

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica que exige cuidados médicos contínuos,
controle glicêmico e ferramentas de redução de risco multifatoriais. O conhecimento sobre a
doença contribui para tomada de decisão em relação à dieta, exercício físico, monitoramento
glicêmico, uso de medicamentos, controle ponderal e cuidados com os pés, colaborando com
as práticas de autogestão da doença. O objetivo do presente estudo foi avaliar o perfil
antropométrico, o consumo alimentar e a relação com o conhecimento sobre a doença de
indivíduos com DM tipo 2. Trata-se de estudo descritivo, realizado com 55 pacientes idosos, na
faixa etária de (60 a 83 anos), com diagnóstico de DM tipo 2, de ambos os gêneros, clientes de
uma operadora de saúde privada em maio de 2016. Os indivíduos foram avaliados
individualmente. Foram coletados dados sócios demográficos e clínicos: índice de massa
corporal (IMC), perímetro da cintura (PC), dados de consumo alimentar (questionário de
frequência alimentar – QFA) e o conhecimento foram avaliados através da Versão Brasileira do
Questionário Escala de Conhecimento do Diabetes Mellitus (DKN-A). Foi utilizado o software
Stata (versão 12.0) para análise estatística, na comparação dos grupos foi utilizado o teste
Mann Whitney e significância de 5% (p<0,05). A amostra foi composta de 27,3% (n=15)
homens e 72,3% (n=40) mulheres. Quanto à escolaridade, houve predomínio do nível
fundamental incompleto (47,6%, n=26). A maioria dos participantes era casada 54,5% (n=30) e
aposentada 69,1% (n=38). A antropometria revelou que os indivíduos estavam acima do peso
(IMC – médio de 29±4,9 Kg/m²) e apresentavam risco cardiovascular aumentado (perímetro da
cintura médio de 95±13,03 cm). O número médio diário de refeições foi 4±0,92. O QFA revelou
elevado consumo semanal dos grupos dos alimentos: pão (5,5±2,5), leite (5,25±2,7) e feijão
(5,8±2,2). O escore geral do DKN-A revelou que 69,1% apresentou score ≤8, indicando
resultado insatisfatório sobre o conhecimento da doença. O consumo do grupo do refrigerante
relacionou-se de forma significativa (p=0,01) com os resultados do DKNA. Neste contexto,
sugere-se que os pacientes sejam inseridos em programa de educação para autogestão em
DM, para que adquiram o conhecimento e as habilidades básicas para administrar a própria
doença e suas condições relacionadas com êxito.
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Código do trabalho: NC60
Perfil nutricional de indivíduos participantes de grupo de dor crônica
WERNECK, P.L.P.; SANTOS, F.Q.
UNIMED Governador Valadares.

As mudanças ocorridas nas últimas décadas, no consumo alimentar e no padrão de atividade
física, têm ocasionado modificações significativas nos indicadores de morbimortalidade das
sociedades contemporâneas. A história alimentar do indivíduo retrata a descrição da dieta
usual. O objetivo do presente estudo foi realizar avaliação antropométrica e dos hábitos
alimentares de indivíduos participantes de grupo de dor crônica. Estudo de caráter transversal.
Participaram do estudo, indivíduos adultos e idosos, de ambos os sexos, portadores de algum
tipo de dor crônica, membros de um grupo de intervenção de combate à dor crônica de um
centro de Promoção de Saúde privada em Governador Valadares, MG. O método de inquérito
utilizado foi a história alimentar. As avaliações foram realizadas no mês de maio de 2016.
Resultados: Foram avaliados 26 indivíduos com idade entre 23 e 80 anos (média de 52,38 ±
15,09). Quanto à escolaridade, verificou-se que a maior parte possuía curso superior (50%). A
maioria dos participantes era casada (58%). Sobre a ingestão de álcool 53,8% negou o
consumo. A antropometria revelou que a maioria estava acima do peso 57,7%, sendo
sobrepeso 23,1% e obesidade 34,6%. A avaliação do perímetro da cintura revelou que 73,1%
apresentou risco para doenças cardiovasculares. O número médio de refeições diárias foi 4,31
± 0,79. Sobre o hábito de adicionar sal nas preparações, 53,8% não adiciona e 30,8% apenas
na salada. Sobre os hábitos alimentares, 76,9 % respondeu não seguir dieta. A maioria dos
indivíduos avaliados respondeu retirar a pele do frango (57,7%), em contrapartida, 61,5%
afirmou consumir a gordura visível da carne vermelha. Sobre o consumo de produtos lácteos, a
maioria 73,1% elegeu produtos com baixo teor de gordura. Em relação às frituras, 76,92%
afirmou consumir semanalmente. A média do consumo diário de água foi de 7,88 ± 3,02 copos
por dia. Verificou-se que 69,2% consumiam doces diariamente. A frequência diária de consumo
de frutas foi de 46,2%, enquanto o consumo de um a três vezes por semana foi de 53,8%. A
frequência diária do consumo de vegetais foi de 65,4%. As medidas antropométricas
inadequadas e o elevado consumo de alimentos de alta densidade energética, gordura
saturada e açúcar simples acarretam prejuízos à saúde. Desta forma, sugere-se que este
público seja orientado em relação à alimentação equilibrada para que tenham autonomia e
segurança acerca de suas escolhas alimentares.
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Código do trabalho: NC61
Triptofano em cápsulas, conjugado com uma alimentação balanceada direcionada ao
controle da ansiedade como forma de combate à obesidade
RODRIGUES, E.S.
Faculdade Jaguariúna.

O dia-a-dia das pessoas favorece a alimentação desregrada, principalmente pela falta de
tempo, o que fatalmente aumenta o risco do desenvolvimento de várias doenças. Essa questão
gera necessariamente o fator ansiedade que aumenta consideravelmente o risco de obesidade.
A proposta desse trabalho é de antes de apontar a solução para a redução da obesidade,
iniciar buscando alimentos e formas que contribuam para o controle da ansiedade como
alicerce do processo de regulamentação da alimentação, evitando o consumo excessivo de
carboidratos, que geram grande dependência para o controle da ansiedade. Foi mapeado um
grupo de 10 pessoas obesas na cidade de Mogi Mirim/SP e atribuído a eles uma proposta de
cardápio que visava o controle da ansiedade, com a predominância de alimentos a base de
ácido fólico (espinafre, lentilha, fígado de galinha, por exemplo), e carne de peixe, como fonte
natural de triptofano, que em conjunto com a vitamina B3 constante no alimento é capaz de
controlar a ansiedade desde que consumido regularmente na semana, soma-se a isso a
ingestão de 2 cápsulas diárias de triptofano de 500 mg. Após 30 dias de utilização da
alimentação proposta, conjugada com as cápsulas, 45% do grupo já havia reduzido o Índice de
Massa Corpórea, em cerca de 3%, antes do início das atividades físicas direcionadas à
redução de peso. Além destes, 30%, haviam reduzido 1,5% do IMC, e 25% do grupo havia
perdido 1% do IMC. Com base no resultado da pesquisa foi possível confirmar que o controle
da ansiedade é indicado como ferramenta inicial para o combate da obesidade, e que o uso do
aminoácido triptofano em cápsulas pode auxiliar nesse controle o que certamente favorecerá
para a redução do IMC pós-início de atividades físicas.
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Código do trabalho: NC62
Kefir de leite integral reduz a incidência de lesões pré-neoplásicas no cólon de ratos
wistar
dos REIS, S.A.; SIQUEIRA, N.P.; da CONCEIÇÃO, L.L.; ROSA, D.D.; MOURA e DIAS, M.; da
CONCEIÇÃO, A.R.; PELUZIO, M.C.G.
Universidade Federal de Viçosa (UFV).

O câncer colo retal (CRC) é a terceira causa de morte entre os diferentes tipos de câncer em
todo o mundo, sendo considerado problema mundial de saúde pública. Esse possui múltiplos
fatores causais, sendo que, recentemente, a composição da microbiota intestinal foi apontada
como um fator adicional. A literatura descreve que o consumo regular de probióticos pode
auxiliar na prevenção do desenvolvimento do CRC. Nesse cenário, destaca-se o Kefir, alimento
probiótico, com diversas atividades terapêuticas associadas, em função de sua microbiota e
dos compostos bioativos produzidos pela mesma. Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar o
efeito do consumo regular do kefir de leite integral na redução do desenvolvimento das lesões
pré-neoplásicas no cólon de ratos Wistar. Foram utilizados 30 ratos machos, os quais foram
aleatoriamente divididos em 3 grupos experimentais (n=10). Nas primeiras 5 semanas
experimentais, os animais do grupo controle foram tratados com 1 mL de água destilada; já o
grupo leite recebeu 1 mL de leite integral pasteurizado; enquanto o grupo kefir foi tratado com 1
mL de kefir de leite integral. Todos os tratamentos foram ofertados diariamente via gavagem.
Nas 15 semanas experimentais subsequentes (fase de pós-indução), os animais foram
submetidos ao protocolo de indução de lesões pré-neoplásicas com 1,2-dimetilhidrazina, e
continuaram recebendo seus respectivos tratamentos. Ao final das 20 semanas experimentais
os animais sofreram eutanásia para que as amostras de tecido pudessem ser coletadas. O
tratamento com o kefir foi capaz de reduzir em 36,7% a incidência dos focos de cripta
aberrante no cólon dos animais em comparação ao controle (p < 0,001). Em contrapartida, o
tratamento com o leite (27%) exibiu resultados semelhantes ao kefir. A concentração de ácidos
graxos de cadeia curta (AGCC) nas fezes do cécum foi maior nos grupos kefir e leite em
comparação com o controle (p < 0,05), sendo que o ácido propiônico foi o responsável por essa
diferença. Adicionalmente, o kefir e o leite foram capazes de reduzir a razão lactulose/ manitol
(p = 0,020) ao final da fase de pós-indução. Conclui-se que os tratamentos com o kefir de leite
integral e com o leite integral foram capazes de reduzir o desenvolvimento das lesões préneoplásicas colônicas induzidas experimentalmente. Esses resultados seriam consequência do
aumento da produção dos AGCC, principalmente do propiônico, e da redução da
permeabilidade intestinal.
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Satisfação da Imagem corporal em pacientes submetidos á cirurgia bariátrica
BARROS, M.B.; SANTOS, T.R.S.
Instituto de Pesquisa Ensino e Gestão em Saúde (IPGS).

A cirurgia bariátrica é considerada a ferramenta mais eficaz no controle e no tratamento da
obesidade severa. Quando a perda de peso é intensa e muito rápida, pode também promover
mudanças drásticas na imagem corporal. O descontentamento relacionado ao peso, que
muitas vezes, leva a uma imagem corporal negativa, advém de uma ênfase cultural na
magreza, pois na atualidade, o padrão corporal magro, é apresentado pela mídia como ideal,
pouco importando as condições de saúde. A imagem corporal é definida como “a figura que
temos em mente do tamanho e forma dos nossos corpos e os nossos sentimentos em relação
a essas características e partes constituintes do corpo”. O julgamento que o indivíduo faz
daquilo que ele percebe deriva de fatores cognitivos, atitudinais e afetivos. O objetivo do
presente estudo foi avaliar a satisfação da imagem corporal relacionado a redução de peso no
período pós-operatório. Realizou-se revisão sistemática de dados eletrônicos no PubMed,
Medline, Scielo, Lilacs e Ibecs, utilizando a estratégia de busca: Obesity, bariatric sugery and
body image. Foram incluídos na seleção artigos na língua portuguesa, inglesa e espanhola,
com seres humanos, publicados nos últimos cinco anos, que reportasse a satisfação da
imagem corporal em decorrência da redução de peso após a cirurgia bariátrica. Foram
incluídos no estudo sete artigos. Constatado que maiores perdas de peso foram associadas
com melhorias em vários domínios da qualidade de vida e que a melhoria da imagem corporal
ocorre relativamente cedo no período pós-operatório, mantendo-se até o segundo ano póscirúrgico. A relação do sujeito com o meio em que vive constitui elemento fundamental na
construção da imagem corporal. A cirurgia traz benefícios psicossociais importantes para o
paciente com relação ao corpo. Após alguns meses, as mudanças se tornam aparentes,
evidenciadas pela perda de peso. Com a redução de peso ocorre uma melhora na qualidade
de vida do paciente e consequentemente melhora a satisfação com a imagem corporal. Nos
artigos estudados, evidenciaram que essa satisfação ocorre até os primeiros anos póscirúrgico. Após esse período um possível excesso de pele, devido as grandes perdas de peso,
torna-se incomodo, levando a um descontentamento/ insatisfação com a imagem corporal.
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Involvement of heme oxygenase 1 in the antidepressant-like effect of zinc
MANOSSO, L.M.; MORETTI, M.; ROSA, J.M.; CUNHA, M.P.; RODRIGUES, A.L.S.
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Heme oxygenase-1 (HO-1) and brain-derived neurotrophic factor (BDNF)-mediated pathway are
involved in the pathophysiology of depression. It is well established that the nutraceuticals,
including zinc, have been proposed as strategies to improve the treatment of depression.
Although much still remains to be uncovered about the mechanisms underlying antidepressant
effect of zinc, the reduction of oxidative stress, and the activation of signaling pathways involved
in the increase of BDNF levels appears to be crucial for the antidepressant-like effect of zinc.
This study investigated the influence of HO-1 and of BDNF receptor, tropomyosin-related
receptor kinase B (TrkB), on the antidepressant-like effect of zinc. Female Swiss mice were
pretreated with an effective dose of ZnCl2 (10 mg/kg, p.o.), and 45 min later they received subeffective doses of either zinc protoporphyrin IX (ZnPP, 10 μg/mouse, i.c.v., HO-1 inhibitor) or K252a (1 μg/mouse, i.c.v., TrkB receptor antagonist). Moreover, the effect of the combined
administration of sub-effective doses of ZnCl2 (1 mg/kg, p.o.) and cobalt protoporphyrin IX
(CoPP, 0.01 μg/mouse, i.c.v., HO-1 inducer), administered 45 min after the ZnCl2. Fifteen min
after the i.c.v. injection, the immobility time and locomotor activity were evaluated in the tail
suspension test (TST) and in the open-field test, respectively. HO-1 immunocontent in the
prefrontal cortex and hippocampus of mice following 60 min after ZnCl2 (10 mg/kg, p.o.)
treatment was also investigated. Results were analyzed by two-way ANOVA followed by
Duncan´s multiple range (behavioral analyses) or Student´s-t test (Western blotting analyses)
(significant when p<0.05). The antidepressant-like effect of ZnCl2 in mice was prevented by the
treatment with ZnPP and K-252a. Furthermore, sub-effectives doses of CoPP and ZnCl2
produced a synergistic antidepressant-like effect in the tail suspension test. None of the
treatments altered the locomotor activity. It also showed that acute administration of ZnCl2
increased HO-1 immunocontent in prefrontal cortex, but not in hippocampus. These results
indicate that the antidepressant-like effect of ZnCl2 in the tail suspension test may be
dependent on the induction of HO-1, and the activation of TrkB, contributing to better elucidate
the mechanisms underlying the antidepressant-like effect of zinc.
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Alimentação e acne
ROSCHEL, G.G.; SILVA, A.H.W.; LIBONATI, S.P.T.; SALGUEIRO, M.M.H.A.O.
Universidade Adventista de São Paulo (UNASP).

Acne é uma doença inflamatória cutânea, não considerada grave, relacionada ao consumo
excessivo de chocolate, alimentos de alto índice glicêmico, sal, leite e derivados e ao baixo
consumo de frutas, legumes, verduras e peixe. O objetivo do presente estudo foi avaliar o
consumo alimentar e o estado nutricional de pacientes com acne atendidos em uma clínica
particular. A pesquisa foi feita em uma clinica particular de São Paulo, e os pacientes
portadores de acne que deram entrada na clínica entre outubro de 2015 e março de 2016
foram convidados a participar da pesquisa, totalizando 25 pacientes, caracterizando uma
amostra por conveniência. Não houve recusa a participação na pesquisa e todos os pacientes
assinaram o TCLE em duas vias. O diagnóstico de acne foi feito pelos dermatologistas, que
encaminharam os pacientes ao nutricionista. Foram incluídos os pacientes com idade entre 13
e 40 anos e foram excluídos aqueles que tinham acne por algum problema hormonal, as
gestantes, as nutrizes e os pacientes que já haviam passado por consulta com a nutricionista
da clínica. Entre os adolescentes de 13 a 19 anos, somente participaram aqueles que
apresentaram o Termo de Assentimento (TA) e o TCLE assinados. Para a coleta de dados foi
utilizado questionário de frequência alimentar. Foi realizada a análise binomial para avaliar a
frequência de consumo alimentar e o estado nutricional dos pacientes com acne. Vinte e cinco
pacientes participaram do estudo. 64% dos entrevistados são adolescentes entre 13 e 19 anos
e entre estes 48% são eutróficos segundo o IMC. 80% dos pacientes pertencem à classe
econômica A; 88% são solteiros e 56% obtiveram diagnóstico de grau II para acne. Dos 25
pacientes, 68% (p<0,05) consomem menos de 4 vezes por mês peixes; 88% (p<0,000078)
consomem mais de 2 vezes na semana frituras, salgadinhos, carne salgada, hambúrguer,
presunto e embutidos; 76% (p<0,0073) consomem mais de 2 vezes na semana doces, bolos
recheados com cobertura, biscoitos doces, refrigerantes e sucos industrializados. Não houve
diferença estatisticamente significante entre eutrofia e sobrepeso nos adultos e adolescentes
pesquisados (p>0,05). Os pacientes com acne do presente estudo não apresentam diferenças
no estado nutricional, consomem frequentemente frituras, salgadinhos, carnes salgadas,
hambúrguer, embutidos, doces, bolos recheados, biscoitos doces, refrigerantes e sucos
industrializados e, raramente ingerem peixes.
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Código do trabalho: NC66
Associação entre esteatose hepática não alcoólica e aumento da circunferência da
cintura na síndrome metabólica
LIMA, B.B.M.; BRANDÃO, N.A.; de LIMA, R.C.; dos SANTOS, L.A.; de ASSIS, V.C.D.;
CARVALHO, G.; RIOS, D.L.S.; ARAÚJO, E.M.Q.
Núcleo de Pesquisa e Extensão em Genômica Nutricional e Disfunções Metabólicas (GENUT);
Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno complexo, caracterizado pelas alterações da
circunferência da cintura (CC), glicemia, HDL-C, triglicerídeo (TG) e da pressão arterial
sistêmica. A esteatose hepática não alcoólica (EHNA) também é frequente nestes pacientes
devido ao acúmulo de lipídios nos hepatócitos. Sua principal causa é a resistência à insulina
(RI), resultado do aumento da CC. O objetivo do presente estudo foi verificar a associação
entre a EHNA e o aumento da CC e da EHNA com os cofatores da SM e RI. Materiais e
Métodos: Pesquisa transversal com 110 pacientes adultos e idosos de ambos os sexos. O
diagnóstico de SM ocorreu pelo critério da International Diabetes Federation (IDF, 2006). Para
a EHNA, utilizou-se a ultrassonografia de abdômen total e para a CC, o ponto médio. Os dados
foram analisados no SPSS, pelos testes qui-quadrado, T-student e de correlação de Pearson.
Resultados considerados significativos apenas com p valor ≤0,05. A frequência da EHNA foi de
65,4% e o grau I o mais prevalente (33,6%); 34,5% não possuíam EHNA. Observou-se
correlação significativa entre EHNA e SM (p=0,000), EHNA e CC (p=0,003) e entre EHNA e
Diabetes mellitus (DM) (p=0,003). Não houve associação da EHNA com a RI, hipertensão,
hipertrigliceridemia e HDL baixo, embora estes parâmetros estivessem mais alterados nos
pacientes com EHNA. Houve associação entre EHNA e SM, CC e DM, sugerindo-se que a CC
possa ser um parâmetro simples e econômico de triagem para pesquisa de SM, DM e EHNA.
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Código do trabalho: NC67
Consumo de farinha de bocaiuva diminui o ganho de peso em ratos alimentados com
dieta hipercalórica
LOUBET FILHO,P. S.; RODRIGUES, G. C. G.; PELEGRIN, J. O.; CUELLAR, J. P.; TUCAN, A.
R. O.; CARLOS, S. A.V.; RODRIGUES, E.L.; SANTOS, J.O.; SILVA, L.P.R.; LIU, S.; SHINZTO,
V.I.; SOUZA, S. V. S.; MORAIS, C.A.M.; SALGADO, C.S.; SANTOS, M. M. R.; SANTOS, E. F.
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Estima-se que mais de 50% da população brasileira está acima do peso. Segundo a
Organização Mundial de Saúde isso é um grave problema de saúde publica. Para reverter este
cenário, vários tratamentos são utilizados para evitar as complicações das doenças crônicas
não transmissíveis (DCNT). No cerrado brasileiro encontramos a palmeira Acrocomia aculeata,
popularmente conhecida como bocaiuva (Acrocomia totai Mart.). A polpa de seus frutos, além
de ser muito consumida na forma in natura, também é utilizada para obtenção da farinha de
bocaiuva (FB). O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito do consumo de diferentes
concentrações de farinha de bocaiuva no ganho de peso e consumo de dieta de ratos
alimentados com uma dieta hipercalórica. Foram utilizados 39 ratos da linhagem Wistar, recémdesmamados. Os animais foram divididos em quatro grupos: grupo controle com Dieta
Hipercalórica (HC/n=10) e três grupos experimentais com Dieta Hipercalórica associada à
suplementação de FB: a) HC5%FB/n=10, b) HC10%FB/n=9) e c) HC15%FB/n=10). Os animais
receberam as dietas por 67 dias. A dieta utilizada foi de cafeteria, composta por alimentos
hipercalóricos: ração comercial, amendoim torrado, achocolatado em pó e biscoito do tipo
wafer sabor chocolate, na proporção: 3:2:2:1. O controle do consumo da dieta foi feito a cada 2
dias e nesse mesmo período os animais foram pesados 2 vezes na semana para o controle do
ganho de peso. Este trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de
Animais/CEUA/UFMS (Protocolo nº 693/2015). Todos os dados foram avaliados por ANOVA,
teste Tukey, considerando p<0,05. Para o ganho de peso os valores encontrados foram: HC:
223,8 ± 43,3(g), HC5%FB: 289,6 ± 46,0(g), HC10%FB: 265,3 ± 44,3(g) e HC15%FB: 136,2 ±
23,8(g). E para o consumo da dieta os valores encontrados foram: HC: 13,1 ± 1,4(g/dia),
HC5%: 13,3 ± 1,3(g/dia), HC10%: 13,1 ± 1,3(g/dia) e HC 15%: 11,5 ± 1,4(g/dia). Ambos
indicadores avaliados apresentaram diferença significante (p<0,05). Concluiu que o consumo
de 15% da farinha de bocaiuva associada a uma dieta hipercalórica reduziu o consumo de
dieta e o ganho de peso dos animais avaliados.
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Código do trabalho: NC68
Intolerância à lactose: Hipolactasia primária do tipo adulto ou má-digestão? Desafios da
prática clínica
da SILVA, L.K.F.A.; ZAGO, R.C.C.
Instituto Ana Paula Pujol; Universidade Federal do Paraná (UFPR).

A lactose é um dissacarídeo presente no leite, seu processo de digestão é realizado pela
lactase-florizina hidrolase (LFH), encontrada nos enterócitos. Após o desmame, ocorre
um declínio programado geneticamente na produção dessa enzima, gerando a
hipolactasia primária do tipo adulto. Há dificuldade na prática clínica em diferenciar
hipolactasia e má digestão. O objetivo do presente estudo foi compreender a gênese da
intolerância à lactose, os diferentes métodos diagnósticos e formas de tratamento
nutricional. A hipolactasia está relacionada à redução da enzima lactase na borda em
escova dos enterócitos. Ela pode ser primária (congênita ou do tipo adulto) ou
secundária. A primeira ocorre quando a redução da lactase é determinada
geneticamente e a segunda, devido algum processo patológico ou distúrbio intestinal que
comprometa a mucosa intestinal ou ressecção intestinal. Durante o processo evolutivo,
modificações na expressão do gene da lactase (LCT), resultaram em polimorfismos e
permitiram a expressão da enzima após o desmame, sendo estes pacientes com lactase
persisente. Os métodos diagnósticos mais utilizados para a intolerância à lactose são:
teste de tolerância oral à lactose, teste de hidrogênio expirado, teste da atividade da
lactase intestinal (biópsia intestinal) e teste genético (análise molecular), porém não
identificam a causa, o que dificulta a conduta no tratamento. No tratamento, como os
métodos diagnósticos não identificam a causa dessa intolerância, é realizada a redução
ou exclusão temporária do consumo de alimentos que contém lactose e sugere-se a
reintrodução gradual de acordo com o limiar sintomático de cada indivíduo, pois alguns
desses, digerem quantidade limitada diariamente de lactose (15-18g). A reposição
enzimática com lactase exógena é uma alternativa, mas as enzimas exógenas não são
capazes de hidrolisar completamente a lactose e apresenta respostas diferentes nos
pacientes. A utilização de probióticos é recomendada para tratamento da microbiota
intestinal, pois além de favorecer a integridade das células intestinais atuam degradando
a lactose. Métodos diagnósticos convencionais para diagnosticar indivíduos com
intolerância à lactose identificam apenas a má digestão da lactose. O tratamento para a
intolerância à lactose precisa ser amplo, considerando restrição ou redução da lactose,
enzimas digestivas, utilizar probióticos, além da investigação dos sintomas para
diferenciar de outros distúrbios intestinais.
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Código do trabalho: NC69
Efeito metabólico de iogurtes de leite de ovelha em ratos wistar
GUSSO, A. P.; RICHARDS, N. S. P. S.; HUBSCHER, G.H.
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
A procura por produtos com leite de ovelha (LO) se deve à sua composição química,
principalmente por leites fermentados adicionados de prebióticos e probióticos. O objetivo do
presente estudo foi avaliar efeitos metabólicos de iogurtes com LO adicionados de prebiótico,
bactérias probióticas em modelos ratos wistar. Foram desenvolvidos 4 formulações de iogurtes
com LO: convencional (IC), adicionado de farinha de batata yacon (IPE), probiótico (IPO) e
simbiótico (IS). Todos adicionados de 1% de bactérias lácticas (Lactobacillus delbrueckii subsp.
bulgaricus e Streptococcus thermophilus), o IPO e IS mais 1% de cultura probiótica
(Bifidobacterium lactis) e o IS ainda a farinha yakon (FY) como prebiótico. Verificados
6

semanalmente/45 dias, contagem de no mínimo 10 UFC de bifidobactérias/ g.Para análise dos
ácidos graxos cadeia curta (AGCC) foram utilizados 20 ratos machos Wistar, 45 dias vida,
provenientes do Biotério da UFSM, divididos em 4 grupos (n=5), água e ração comercial ad
libitum. A administração dos produtos aos grupos (G1=IC, G2=IPE, G3=IPO e G4=IS), foi via
gavagem, uma vez/dia/1mL/45 dias. Após os animais foram eutanasiados e os conteúdos dos
cecos analisados para contagem AGCC cromatograficamente. Os minerais (Cálcio e Magnésio)
em tecido ósseo fêmur (g/osso seco=g/os) foram por espectrometria de massa. A análise de
dados por variância (ANOVA) e as médias comparadas entre si pelo teste de Tukey (p<0,05).
As bactérias lácticas mantiveram-se viáveis nos iogurtes até o fim do armazenamento (mínimo7
-1

log mL ). O IS obteve contagens sempre superiores de Bifidobacterium lactis (p<0,05)
comparado ao IPO. Na análise dos AGCC, estes mostraram valores superiores no G1 para
ácidos acético (60,04 µmol/g) e propiônico(26,36 µmol/g) (p<0,05). O ácido butírico foi
encontrado em maior quantidade no G3 (8,72 µmol/g) p< 0,05 em relação aos demais iogurtes
o que mostra o beneficio na presença do Bifidobacterium lactis. Os minerais no fêmur: Ca
somente no G4 foi inferior 209,7mg/g/os (p<0,05) aos demais grupos, Mg foi superior em todos
os grupos em relação ao G1 (54,5 g/os) (p<0,05), no entanto o G3 foi maior (60,2 mg/g/os)
comparado ao G2, G4 (p<0,05) o que evidencia a ação da bactéria probiótica na massa óssea
em fêmur. Os resultados evidenciam uma interferência das bactérias láticas e probiótica na
produção dos AGCC, e os benefícios na mineralização óssea em especial quanto ao arranjo
dos minerais na composição desse tecido.

.
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Código do trabalho: NE01
Análise crítica da qualidade dietética em atletas do basquete
BARBOSA, A.E.M.; de OLIVEIRA, C.V.C.; BATISTA, G.C.; de PONTES, J.F.
Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande.

A qualidade da dieta exerce influência significante na saúde e, consequentemente, na
qualidade de vida. Entretanto, os trabalhos com atletas de alto rendimento têm visado apenas
aspectos quantitativos da ingesta alimentar. O objetivo do presente estudo foi avaliar a
qualidade da dieta (por meio do instrumento Índice de Alimentação Saudável - IAS) do time de
basquete profissional da Unifacisa. Os atletas (n=13, 38±3,4 anos), na semana anterior ao
período competitivo, foram submetidos a avaliação do consumo alimentar a partir do
recordatório 24h (Rec 24h). Este foi quantificado através do software Avanutri®.
Posteriormente, determinou-se qualidade da dieta por meio da utilização do Índice de
Alimentação Saudável (IAS), utilizando como pontos de corte: IASad >100 (boa qualidade),
IASad entre 71 e 100 pontos (qualidade moderada) e IASad entre 71 e 100 pontos (má
qualidade). Observou- se que 10 atletas (76,9%) resultaram em dieta de má qualidade e os 3
restantes (23,1%) resultaram em dieta de qualidade moderada. Nenhum atleta atingiu uma
dieta de boa qualidade. O baixo consumo de frutas, cereais integrais, tubérculos e hortaliças
contribuíram para esse resultado. Os atletas de basquete analisados apresentam dieta de má
qualidade, necessitando-se assim de mudanças que melhorem aspectos qualitativos, tendo
como principais pontos o aumento na ingestão de cereais integrais e tubérculos e a menor
ingestão de óleos e gorduras. Sugere-se a realização de estudos adicionais, com atletas de
basquete e outras modalidades, que contemplem aspectos associados à ingestão dietética
(como parâmetros fisiológicos e antropométricos).
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Código do trabalho: NE02
Perfil nutricional de adolescentes atletas de judô em períodos pré e pós-competições
PAIXÃO, M.P.C.P.; MOGNOL, K.B.
Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo.

Comumente, antes das lutas, atletas de combate buscam meios para a perda rápida de peso a
fim de competirem em categorias cada vez mais leves. Uma das estratégias mais utilizadas se
trata da restrição dietética de calorias, acompanhada pelo aumento na intensidade dos
treinamentos. Dado esse fato, o presente estudo tem como principal objetivo comparar a dieta
pré-competição do atleta de combate com sua dieta rotineira. O referente estudo também
buscou mostrar o perfil dietético e antropométrico desses atletas. Com relação aos aspectos
éticos todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Trata-se de uma pesquisa longitudinal e descritiva, na qual foi comparado o antes e depois do
período competitivo da população de atletas através do teste estatístico de t Student. 30
voluntários praticantes de judô se submeteram a uma avaliação antropométrica duas semanas
antes e duas semanas depois de sua competição, assim como se dispuseram à fazer um
registro alimentar de 3 dias antes e depois do período competitivo com o objetivo de comparar
o antes e o depois. Quanto à análise dietética pré-competição dos voluntários foi constatado
que apenas a vitamina A e a vitamina C atingiram a média recomendada pela DRI (Dietary
Reference Intakes). Em contramão na análise pós-competição verificou-se que apenas o cálcio
e as fibras não atingiam a média sugerida. A média de peso pré e pós-competição do sexo
masculino variou 2,6kg, enquanto o feminino variou 4,2kg. Mesmo com a grande variação de
peso constatada não houve aumento significativo no percentual de gordura corporal em ambos
os sexos, nem mesmo um aumento significativos nos demais indicadores antropométricos
avaliados, sugerindo que o ganho de peso dos atletas foi de tecido muscular, em função
principalmente ao elevado nível de atividade física dos atletas estudados. A contínua carência
de nutrientes na dieta cotidiana dos atletas sugere a falta de acompanhamento nutricional
dessa população, o que de fato é de grande importância, sabendo que uma alimentação
desequilibrada nutricionalmente pode afetar o crescimento e o desenvolvimento cognitivo do
adolescente, prejudicando também o seu rendimento em competições.
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Código do trabalho: NE03
Efeito da suplementação de maca peruana (Lepidium meyenii) no treinamento de força
RUSSOWSKY, A.; FERRÃO, S.; SILVA, J.L.; RODRIGUES, I.A.; CAMMERER, I.; TRINDADE
JUNIOR, J.; CARDOSO, V.V.; MASCARENHAS, M.
Centro Universitário Metodista (IPA).

A Lepidium meyenii (LM), ou maca peruana, é uma planta da família Brassicaceae amplamente
comercializada como nutracêutico por seu reconhecido potencial afrodisíaco, atribuído a sua
composição única de metabólitos macamidas. Tem sido amplamente estudada para avaliação
de potencial adaptógeno, antioxidante e estimulante para ganho de massa muscular e
rendimento. O treinamento de força é utilizado no tratamento de diversas patologias e para
aprimoramento de desempenho esportivo e estético. Buscam-se constantemente associações
que propiciem melhores resultados com menores efeitos colaterais. O objetivo do presente
estudo foi avaliar o efeito do Teste de Uma Repetição Máxima (1RM), Creatino Quinase (CK) e
Lactato Desidrogenase (LDH) em modelo experimental de Treinamento Resistido associado ao
tratamento com Lepidium meyenii (LM). O modelo experimental de Treinamento Resistido
(agachamento) foi realizado em ratos Wistar machos (n=56) divididos em 4 grupos: G1 (sham),
G2 (treinamento), G3 (LM) e G4 (treinamento e LM). Os animais realizaram o treinamento
através de um aparato de agachamento 3 vezes na semana durante 5 semanas. A LM foi
administrada através de uma solução (dosagem de 150mg/kg) preparada a partir de seu
extrato seco aplicada via oral por gavagem diariamente. O método escolhido para avaliar
desempenho foi o Teste de Uma Repetição Máxima (1RM), mesurado semanalmente. Para
avaliação do dano e regeneração muscular, a dosagem de marcadores creatino quinase (CK) e
lactato desidrogenase (LDH). A análise estatística foi realizada através de MANOVA e o pós
teste de Bonferroni. O teste 1RM não apresentou diferença significativa entre os grupos. Os
resultados de CK total demonstraram que há menor atividade enzimática (p<0,05) nos grupos:
G2 (3693,5±781,3UI) e G4 (4403,1±907,6UI) em relação ao G1 (7416,3±1018,1UI) e G3
(6038,0±1853,5UI). A LDH não apresentou diferenças entre os G1 (8446,4±1573,6UI); G2
(6711,6±969,8UI); G3 (6144,5±383,0UI); G4 (5404,0±405,1UI). Conclui-se que a LM não é
efetiva como agente nutracêutico ergogênico na dosagem de 150mg/kg corporal quando
associada ao treinamento resistido, pois não apresentou resultados significativos com relação a
aumento da carga suportada (desempenho) no treinamento e também não atuou como agente
preventivo de lesão muscular, durante um tratamento de 5 semanas
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Código do trabalho: NE04
Prática de atividade física entre estudantes portugueses e brasileiros
PORTRONIERI, G.B.; FRANCESCHI, L.M.; MACHADO, M.J.; DAVANÇO, T.
Universidade do Porto; Centro Universitário Padre Anchieta.

O aumento da procura pela prática de atividade física resulta da crescente difusão de
informações sobre a saúde e o corpo, além de que a prática de exercício físico regular tem sido
considerada, em diferentes países, uma forma eficiente para a promoção da saúde, tanto com
relação as diferentes faixas etárias quanto à cultura e a etnia. A importância deste hábito está
embasada na manutenção e melhoria do estado de saúde dos indivíduos. O objetivo do
presente estudo foi verificar os hábitos relacionados à prática de atividade física regular e as
razões que levaram os participantes à iniciarem esta prática. Estudo aprovado pelo Comitê de
Ética

e

Pesquisa

do

Centro

Universitário

Padre

Anchieta

[PROCESSOS

Nos

45891415.0.0000.5386]. O estudo foi realizado com 50 estudantes portugueses da
Universidade do Porto e 50 estudantes brasileiros do centro Universitário padre Anchieta. A
avaliação de um questionário preenchido por estudantes, praticantes de atividades físicas da
Universidade do Porto em Portugal em comparação com os estudantes brasileiros do Centro
Universitário Padre Anchieta. O questionário continham perguntas sobre a prática de atividade
física, tempo da prática e objetivos para se exercitar. Em Portugal, a maioria, 52% praticam
atividade física há mais de 1 ano, assim como no Brasil, 80%; a pratica atividade física
relacionada à frequência semanal foi maior nos brasileiros, sendo de 3-5 vezes na semana,
enquanto os portugueses realizam até 3 vezes; o tempo gasto nas atividades físicas, em
Portugal foi de 1-2 horas por 46% dos participantes e no Brasil de até 1 hora, 40%; às
modalidades esportivas praticadas foram as anaeróbias e aeróbicas obtiveram as maiores
respostas, sendo 88%e 64% respectivamente em Portugal e 90% e 40% no Brasil. Em ambas
as populações houveram pessoas que relataram praticar os dois tipos de atividades; sobre as
razões para se exercitar, em Portugal, destacaram-se: a prática de exercícios como um hábito
saudável 66% e o ganho de força e massa muscular 64%, já no Brasil, as razões referidas
foram: ganho de massa muscular 60% e melhorar o condicionamento 56%. Os brasileiros são
mais ativos que os portugueses quando comparado a frequência da prática de atividade em
física em anos e em semanas; os dois grupos relatam que praticam mais atividades
anaeróbicas; o ganho de força e massa muscular é uma das principais razões para se exercitar
tanto para os brasileiros como os portugueses.
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Código do trabalho: NE05
Avaliação da suplementação de whey protein em estudantes portugueses e brasileiros
praticantes de atividade física
PORTRONIERI, G.B.; FRANCESCHI, L.M.; MACHADO, M.J.; DAVANÇO, T.
Universidade do Porto; Centro Universitário Padre Anchieta.

As Whey Protein possuem elevado valor nutricional; são repletas de aminoácidos essenciais,
dando ênfase aos de cadeia ramificada, regulam a função imune, favorece o anabolismo, reduz
a fadiga muscular além de auxiliar na redução da gordura corporal e regulação da saciedade.
O objetivo geral foi avaliar a prevalência do uso de Whey Protein pelos estudantes da
Universidade do Porto, em Portugal, e do Centro Universitário Padre Anchieta, no Brasil.
Estudo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário Padre Anchieta
[PROCESSOS Nos 45891415.0.0000.5386]. O estudo foi realizado com 50 estudantes
portugueses da Universidade do Porto e 50 estudantes brasileiros do centro Universitário padre
Anchieta. A coleta dos dados foi um questionário padronizado de múltipla escolha, com
questões sobre o uso de Whey Protein, motivos que levaram ao consumo e tempo de uso. O
questinário foi elaborado especificamente para este trabalho e baseado em estudos similares
realizados no Brasil e em outros países. Os resultados demonstram que 80% dos brasileiros
consomem Whey Protein além de fazerem uso de outros suplementos quando comparados aos
portugueses, com apenas 34% no consumo apenas de whey, sem demonstrarem a utilização
de outros suplementos como no Brasil. Em Portugal, as principais razões para o consumo
foram: ganho de massa muscular 82,3% e melhorar a performance, 52,94% e no Brasil: ganho
de massa muscular, 72,5% subsequente à reposição de nutrientes e energia, 50%; quanto à
indicação, o consumo por iniciativa própria foi o mais relatado por 41,1% dos portugueses e
30% dos brasileiros e o nutricionista foi a segunda alternativa mais citada, com 23,5% e 30%
em Portugal e no Brasil respectivamente; 29,41% dos portugueses referiram realizar o
consumo do suplemento há 2 anos ou mais e no Brasil 30% consomem há 3-5 meses.
Prevalência do uso de suplementos nos brasileiros é maior quando comparado ao público
português; além do consumo de Whey Protein há associação com outros tipos de suplementos
no Brasil; O ganho de massa muscular foi uma das principais razões para busca da prática de
atividade física regular; o consumo desses suplementos sem a devida orientação de um
profissional prevaleceu. Entretanto, o Nutricionista é o profissional mais procurado pelos
frequentadores de academias em comparação com outros profissionais tanto no Brasil como
em Portugal.
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Código do trabalho: NE06
Perfil nutricional de crianças e adolescentes atletas da liga alagoana de futebol de salão
MATTOS, J.M.P.; TENÓRIO, S.R.M.
Centro de Ensinos Superiores de Maceió (CESMAC).

A nutrição é de extrema importância nos primeiros anos de vida, devido ao rápido crescimento
corporal, que impõe grandes necessidades nutricionais. O consumo alimentar tem sido
relacionado à obesidade não somente quanto ao volume da ingestão, como também à
composição e qualidade da dieta, e esta doença está fundamentalmente ligada às mudanças
no estilo de vida e hábitos alimentares. Crianças e adolescentes atletas apresentam
necessidades energéticas diferentes das de atletas adultos, bem como à recomendação
proteica e fluídos. O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil alimentar de crianças e
adolescentes atletas da Liga Alagoana de Futebol de Salão com fins nutricionais. Estudo
transversal, realizado com 47 alunos da LAFS (Liga Alagoana do Futebol de Salão) do sexo
masculino, com idades entre 7 e 16 anos. Destes alunos, 30 participaram da coleta do
Recordatório 24h, segundo recomendações da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e
das DRIS. Para a avaliação antropométrica foram coletados peso, altura, CB, PCT, PCSE e a
CMB, distribuídos de acordo com a faixa etária, e classificados segundo tabelas OMS-2007.
Para a classificação da ingestão calórica utilizou-se equações propostas para a previsão do
gasto energético no repouso a partir do peso, adicionando o equivalente calórico para crianças,
e multiplicado por 30 minutos, tempo este realizado na partida de futebol de salão. Dentre os
47 participantes, 27% das crianças e 17% dos adolescentes avaliados encontram-se em
estado nutricional de obesidade/sobrepeso, enquanto que 70%, somando as duas classes
etárias, encontram-se em eutrofia. 4% (n=2) apresentou baixo peso. Percentual de gordura
corporal: elevado em 48,58% (n=23). Massa muscular: 100% de preservação. Carboidratos:
baixo consumo em 73,33% (n=22). Proteínas: ingestão acima da recomendada em 60%
(n=18). Lipídios: ingestão acima da recomendada em 43,33% (n=13). Vitamina A: ingestão
inadequada para a idade em 86,36% (n=26). Vitamina C: ingestão adequada em 56,66%
(n=17). Cálcio: ingestão inferior à adequada (AI) em 100% dos avaliados. Ferro: ingestão
adequada em 56,66% (n=17). Zinco: ingestão abaixo do recomendado em 76,66% (n= 23).
Ingestão calórica total diária avaliada para a idade: adequada em 53,33%. Recomenda-se uma
atenção voltada para a adoção de hábitos alimentares saudáveis, a fim de contribuir para um
melhor desempenho intelectual e esportivo, além de garantir qualidade de vida futura.
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Código do trabalho: NE07
Desenvolvimento e caracterização físico-química de brigadeiros com biomassa de
banana verde destinados ao pré-treino de atletas
DUARTE, S.; BARBOSA, M.V.F.; KUDJERASKY, C.C.; da SILVA, A.T.; BERTIN, R.L.;
MAURÍCIO, A.A.
Universidade Federal do Paraná (UFPR).

A nutrição para o atleta tem valor significativo no desempenho dos treinos e das competições.
A biomassa de banana verde possui sabor neutro, o que o torna substituto de outros
ingredientes e, ainda, promove o valor nutricional das receitas, pela presença do amido
resistente. Também diminui o índice glicêmico das preparações, característica de interesse
para atletas no pré-treino. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi desenvolver e realizar a
caracterização físico-química de brigadeiros à base de biomassa de banana verde com e sem
lactose como proposta de alimento para o pré-treino de atletas. Foram desenvolvidas seis
formulações diferentes de brigadeiros de biomassa de banana verde, três com lactose (CL) e
três sem lactose (SL), que variaram entre si quanto aos teores de biomassa de banana verde,
sendo 28 %, 34 % e 40 %. O teor de umidade, cinzas e proteína bruta foram determinados de
acordo com os métodos oficiais recomendados pela Association of Official Analytical Chemists.
Os lipídios totais foram obtidos pelo método de Bligh e Dyer. O conteúdo de fibra alimentar total
das amostras foi estimado pela Tabela de Composição Nutricional dos Alimentos Consumidos
no Brasil – IBGE. Os carboidratos foram obtidos por diferença pela seguinte equação: 100 – (%
umidade + % proteínas + % extrato etéreo + % cinzas + % fibra alimentar). A verificação da
presença de lactose nas formulações SL, foi realizada por Cromatografia Líquida de Alta
Eficiência -CLAE. Após verificação de normalidade da distribuição dos dados, aplicou-se o
Teste T de Student para amostras independentes (p < 0,05). O teor de umidade variou entre as
formulações de 20,85% a 34,55%, o conteúdo de cinzas de 1,35% a 1,85%; proteínas totais de
4,31 g/100g a 5,18 g/100g, lipídios totais de 6,21 g/100g a 9,02 g/100g e carboidratos de 52,04
g/100g a 67,25 g/100g. Os brigadeiros com biomassa (34 %) com e sem lactose apresentaram
teores de proteína e gordura iguais (p>0,05). Os brigadeiros com 28 % de biomassa com e sem
lactose obtiveram concentrações iguais de gordura (p > 0,05). Em 100g de brigadeiro (5
unidades) nas concentrações de 40%, 34% e 28%, o conteúdo de fibras encontrado foi, 5,8g,
4,35g e 4,06g respectivamente. Verificou-se a ausência de lactose nas três formulações SL.
Conclui-se que, a biomassa é uma ferramenta bastante interessante para ser atribuída a
receitas com a finalidade de aumentar o valor nutricional, o rendimento ou até mesmo para
modular a resposta glicêmica.
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Código do trabalho: FITO1
Avaliação dos efeitos protetores do chá mate (Ilex paraguariensis) na cardiotoxicidade in
vivo induzida por Doxorrubicina
SILVA, L.X.; SILVA, C.C.V.A.; FERREIRA, A.L.A.; NAKAMUNE, A.C.M.S.
Programa de Pós-graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas (SBFis) – Universidade
Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho (Unesp).

A doxorrubicina (DXO) é utilizada no tratamento de diferentes tipos de carcinomas, porém pode
induzir cardiotoxicidade, associada à redução da defesa antioxidante enzimática e consequente
aumento do dano oxidativo. O chá mate (CM) (Ilex paraguariensis), reduz o dano oxidativo aos
lipídios e aumenta a atividade da enzima antioxidante superóxido dismutase (SOD). O objetivo
do presente estudo foi avaliar a capacidade do CM em prevenir a cardiotoxidade induzida por
DXO. O protocolo experimental foi autorizado CEUA FOA-Unesp (n° 416/2015). Machos Wistar
(200 ± 20 g) foram divididos em controle (C), tratado com DXO, tratado com CM e tratado com
CM+DXO (n=12 por grupo). Por 30 dias, C e DXO receberam 1,0 mL de água por gavagem, e
CM e CM+DXO receberam 40 mg/kg m.c. de CM (pó solúvel em água - 8 mg/mL). No 29° dia
foi injetada DXO (Rubidox – Bergamo, 15 mg/kg m.c., via IP). No 31º dia Tiopental+ Lidocaína
(50 mg/kg, 4,0 mg/kg m.c.), para realizar o eletrocardiograma – ECG (Biopac, Bioscience) e a
punção cardíaca. No plasma obtido foi avaliada creatina cinase, fração MB (CKMB, Kit
Liquiform, Labtest). No homogenato do ventrículo esquerdo (KCl 1,15% m/v) foi quantificado
malonaldeído (MDA) em meio contendo ácido tricloroacético (10 % m/v e ácido tiobarbitúrico
0,67% m/v), a atividade de SOD foi quantificada por meio da inibição auto oxidação do
pirogalol, com auxílio de curva padrão. Para SOD2 foi realizada pré-incubação com 2 mmol/L
de KCN (30 min. 37°C. Os dados (Média ± erro padrão) foram submetidos ao teste one-way
ANOVA posteriormente ao teste Tukey. No grupo DXO os intervalos PR (m/s) e QT corrigido
(m/s) do ECG foram maiores (p<0,05) em DXO (170,9±4,5; 59,86±4,1), enquanto a onda R foi
menor (14,33±1,3) quando comparados os valores ao C (129,1±3,4; 45,96±1,6; 22,00±0,4,
respectivamente) e até mesmo ao CM+DXO (155,0±2,6; 17,67±0,8; 17,67±0,8). Os valores de
CKMB e MDA foram maiores (p<0,05) no grupo DXO (144,3±5,3 U/L; 1,65±0,14 nmol/mg de
proteína, respectivamente) em relação ao C (48,5±6,4; 0,6±0,1). No grupo DXO+CM houve
redução (p<0,05) de CKMB (90,0±4,7) e MDA (0,68±0,1), em comparação ao DXO. SOD e
SOD2 foram reduzidas no grupo DXO (0,32±0,03 e 0,24±0,02 U/min/mg proteína,
respectivamente) em comparação a C (0,87±0,10; 0,766±0,06), e maiores (p<0,05) em
DXO+CM (1,22±0,13; 0,90±0,11) em relação a DXO. O pré-tratamento com CM reduz a
cardiotoxidade induzida por DXO, por meio do aumento da defesa antioxidante enzimática.
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Código do trabalho: FITO2
Uso de Griffonia simplicifolia na redução da compulsão alimentar por doces em paciente
jovem com tolerância diminuída à glicose: relato de caso
PADILHA, B.M.; de MACÊDO, P.F.C.; de MACÊDO, B.F.C.; GUEDES, C.K.R.M.
Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

A Griffonia simplicifolia é fonte de 5-Hidroxitriptofano, precursor de serotonina, cuja deficiência
associa-se à compulsão alimentar. Pacientes compulsivos por doces e com ingestão alimentar
inadequada, têm alterações no microimunossoma, levando a déficits nutricionais e quadro
inflamatório, que associado à predisposição genética e ao sedentarismo, favorece a tolerância
diminuída à glicose (TDG), fator de risco para o diabetes mellitus (DM), sendo imprescindível a
intervenção nutricional (IN). O objetivo do presente estudo foi descrever o uso de Griffonia
simplicifolia como adjuvante da IN em paciente com TDG. As informações foram obtidas por
meio de entrevista, avaliação do estado nutricional (AEN) e IN por 5 meses. Paciente AFL,
sexo feminino, 26 anos, caucasiana, com diagnóstico de TDG recente e de intolerância à
lactose há 5 anos. Relatou compulsão acentuada por doces, frequente alergia respiratória,
constipação e sedentarismo. Apresentou antecedentes familiares para hipertensão e DM. AEN:
sobrepeso (IMC=26,28kg/m²), elevado percentual de gordura (%G=34,03%), circunferência da
cintura limítrofe (CC=88cm), unhas frágeis e xerose. Bioquímica: glicemia de jejum
(GJ)=91mg/dL, glicemia 2h após dextrosol=165mg/dL, hemoglobina glicada (HbA1c)=5,4%;
peptídeo C=3,39ng/mL; triglicerídeos (TG)=163mg/dL, proteína C reativa (PCR)=12,51mg/L.
Anamnese indicou baixa ingestão hídrica, consumo de xenobióticos, alimentos de alto índice
glicêmico (IG), alérgenos alimentares e poucas fontes de micronutrientes e antioxidantes.
Prescreveu-se dieta (6 refeições/dia) com diminuição do IG, alérgenos e xenobióticos. Incluiuse antioxidantes (chás, frutas, chocolate meio amargo) e micronutrientes (frutas e oleaginosas).
Suplementações: 2x/dia: extrato seco de Griffonia simplicifolia (100mg), 1x/dia: ômega 3
(1000mg), zinco (15mg), magnésio (100mg), vitaminas B6 (10mg), B9 (500mcg) e B12 (20mg)
e pool de lactobacilos (2x109). Exercícios anaeróbicos foram realizados 3x/semana. Após 5
meses houve redução substancial da compulsão por doces, regulação intestinal, decréscimo
de 13,4% do peso corporal, 11% do %G e 10cm da CC, preservando-se massa magra; e
melhora na bioquímica: GJ=89mg/dL, glicemia pós-prandial=83mg/dL, Hb A1c=5,2%; peptídeo
C=1,9ng/mL; TG=55mg/dL, PCR=1,69mg/L. O uso da Griffonia simplicifolia favoreceu a
redução da compulsão por doces e sua associação com dieta e exercícios levou à melhoria do
perfil metabólico e inflamatório.
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Código do trabalho: FITO3
Efeitos do gengibre (Zingiber officinale) em coelhos com hipercolesterolemia induzida
de MACÊDO, P.F.C.; de MACÊDO, B.F.C.; de ANDRADE, M.I.S.
Clínica Sanitas.

Na tireoidite de Hashimoto uma resposta imune anormal acomete a glândula tiroide, e
indivíduos podem cursar com hipotireoidismo e alterações metabólicas. A coexistência de
déficits nutricionais pode prejudicar o funcionamento da glândula tireoide e piorar os sintomas.
Pesquisas apontam ainda a relação da microbiota intestinal e doenças de caráter inflamatório,
com contribuição para déficits nutricionais e na síntese de neurotransmissores. O objetivo
deste trabalho foi avaliar o efeito do acompanhamento nutricional de uma paciente com
diagnóstico de tireoidite de Hashimoto atendida em consultório particular. Paciente do sexo
feminino, 35 anos de idade, diagnóstico de tireoidite de Hashimoto (10 anos), fadiga,
sonolência diurna, tensão pré-menstrual, ansiedade, sedentarismo, compulsão alimentar por
doces e dificuldade para perder peso. Antecedentes familiares de obesidade, hipertensão
arterial e tireoidite de Hashimoto. Em uso de bupropriona e colicalciferol. No exame bioquímico,
deficiência de vitamina D e zinco, magnésio 50% abaixo da mediana, anticorpo
antitireoglobulina elevado e função tireoidiana normal. Na anamnese nutricional, relatou
constipação, gengivite, tendência ao aparecimento de aftas, bruxismo, unhas frágeis e cabelos
oleosos. Notou-se na alimentação habitual presença de xenobióticos, alimentos com alto índice
glicêmico, alérgenos e poucas fontes de alimentos integrais, antioxidantes, vitaminas e
minerais. Na avaliação antropométrica apresentava sobrepeso (27kg/m²), elevado percentual
de gordura (35,27%) e massa muscular preservada. O objetivo da dietoterapia foi minimizar a
fadiga, compulsão alimentar e dificuldade de perda de peso. Prescreveu-se plano alimentar
fracionado, com alimentos de menor índice glicêmico, diminuição de alérgenos e xenobióticos,
inclusão de fontes de antioxidantes, vitaminas e minerais, suplementado com griffonia
simplicifolia (200mg), zinco, magnésio, piridoxina e pool de lactobacilos. No retorno (2 meses),
apresentou redução do peso (-5kg), do percentual de gordura (-12%), aumento da massa
magra (+4kg). Relatou ter iniciado a prática de exercícios físicos, melhora na compulsão
alimentar por doces, redução da fadiga, regularização do hábito intestinal e melhora na
oleosidade da pele. O acompanhamento nutricional mostrou-se eficaz na correção do quadro
metabólico e ajuste das deficiências nutricionais apresentadas pela paciente com diagnóstico
de tireoidite de Hashimoto.
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Código do trabalho: SP01
O “circuito do saber” como agente potencializador da alimentação adequada e saudável:
um relato de experiência
ARAUJO, C. S.; RIBEIRO, L. S.; MORAES, B. A.; FERREIRA, C. C. C.; BARNABÉ, D. N;
FERREIRA, T. J; CAMARGO, J.M.
Universidade Federal de Goiás (UFG); Distrito Sanitário Norte (DSN).

A alimentação adequada e saudável durante a infância pode prevenir doenças em longo prazo.
Sódio, açúcar e gorduras são nutrientes necessários para o organismo, porém, quando
consumidos em excesso podem ocasionar prejuízos à saúde. O ambiente escolar tem
apresentado uma quantidade elevada de alunos com fatores de risco para Doenças Crônicas
Não Transmissíveis (DCNT), devido ao consumo excessivo de alimentos ricos em sódio,
açúcar e gorduras. Objetivo: Conscientizar pais e alunos de uma escola municipal localizada no
Jardim Guanabara I, Goiânia - Goiás, quanto à importância da alimentação adequada e
saudável e os prejuízos causados pelo excesso de sódio, açúcar e gorduras. Materiais e
métodos: A atividade foi solicitada ao Distrito Sanitário Norte, via equipe do Programa Saúde
na Escola (PSE), devido à detecção do consumo excessivo destes nutrientes pelas crianças,
seguida por consequente elevação do peso e ausência de acompanhamento dos pais na vida
dos escolares. Foi realizada uma atividade educativa durante a entrega de notas bimestrais,
intitulada “Circuito do Saber”, composta por dois espaços: a) avaliação antropométrica dos pais
dos alunos e b) atividade de educação nutricional acerca do consumo excessivo de sódio,
açúcar e gorduras. Para a segunda ação foi disposta uma caixa-surpresa contendo alimentos
saudáveis e não saudáveis, na qual cada pessoa retirava um alimento e era realizada uma
breve explicação acerca da composição nutricional deste, expondo as vantagens ou
desvantagens do seu consumo. Posteriormente, expôs-se um dia alimentar comparativo,
composto por alimentos não saudáveis em substituição dos saudáveis, como normalmente
acontece no dia a dia das crianças. Por fim, foi entregue folder com as informações repassadas
na atividade educativa. Percebeu-se reação espantosa dos pais, pois os mesmos não tinham a
real percepção da quantidade de açúcar, sódio e gorduras que seus filhos estavam
consumindo diariamente, como por exemplo, pelos lanches que eles levavam para a escola.
Notou-se interesse e participação da maioria dos envolvidos (66,7%) enquanto uma minoria
(33,3%) não demonstrou interesse em participar das ações. Os pais foram estimulados a
buscar informações, participar da vida escolar dos filhos e cuidar melhor da alimentação dos
mesmos. Atividades de educação nutricional e de promoção da saúde são sementes a serem
ininterruptamente plantadas para geração de frutos em longo prazo.
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Código do trabalho: SP02
Percepção da imagem corporal e sua relação com o estado nutricional e o consumo
alimentar de mulheres com excesso de peso
LIMA, G.C.; MENDES, M.M.; MOTA, C.J.; CABRAL, M.J.; CLEMENTE, A.P.G.
Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

A obesidade é uma doença multifatorial complexa, que é determinada pelo hábito alimentar do
indivíduo. Atualmente seu tratamento é considerado um problema de saúde pública. Como o
padrão estético aceito socialmente é o de magreza, o indivíduo com excesso de peso muitas
vezes apresenta distorção da imagem corporal. Avaliar a percepção da imagem corporal e sua
relação com o estado nutricional e consumo alimentar de mulheres com excesso de peso.
Foram avaliadas 84 mulheres com excesso de peso com idades entre 18 e 60 anos que
participam do ambulatório de obesidade do Centro de Recuperação e Educação Nutricional
(CREN), Maceió, AL. Para avaliar a percepção da imagem corporal das pacientes, foi utilizado
como instrumento a Escala de Silhuetas de Stunkard et. Al. (1983). O estado nutricional foi
analisado pelo Índice de Massa Corporal (IMC). Para avaliar o perfil do consumo alimentar das
participantes, foi aplicado o Recordatório de 24 horas (R24h). Para a quantificação de energia
e dos macronutrientes ingeridos pelo grupo, foi utilizado o software Avanutri®. O grupo foi
composto por 84 mulheres, com idade média de 37 anos (±10,77) e IMC médio de 31,53kg/m²
(±5,46). De acordo com a análise das escolhas das participantes com relação a percepção da
imagem corporal atual, observa-se que 10,7%, 53,5% e 35,8% das mulheres se consideram
eutroficas, com sobrepeso e obesas, respectivamente. Entretanto ao avaliar o estado
antropométrico dessas mulheres observou-se que 44,04% e 55,95% foram diagnosticadas com
sobrepeso e obesidade, respectivamente, caracterizando, portanto, uma distorção da imagem
corporal em cerca de 40% das mulheres, principalmente com relação as mulheres que foram
diagnosticadas como obesas e não se reconhecem como tal. Quanto o consumo alimentar, não
foi observado diferença estatística no consumo alimentar entre as mulheres que apresentaram
algum transtorno de imagem corporal e as que não apresentaram nenhum transtorno. O
consumo energético foi de 1369,02 kcal/dia (±468,7), sendo o carboidrato o macronutriente
mais consumido pelas participantes, seguido pelos lipídios e proteínas. Além disso, as
participantes possuem um baixo consumo de fibras. A partir dos resultados obtidos verificou-se
que as participantes apresentam distorção de imagem corporal, no qual ficou evidente o
desconhecimento do estado nutricional, sendo mais acentuada nas pacientes obesas.
Entretanto, o consumo alimentar foi semelhante independente do estado nutricional referido e
avaliado.
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Código do trabalho: SP03
Avaliação

nutricional

de

funcionárias

gestantes

cadastradas

no

programa

de

acompanhamento nutricional em uma empresa localizada em Maracanaú-CE
PORTELA, J.D.R.; TRINDADE, T.M.; NOGUEIRA, V.C.; LINHARES, M.V.; PAZ, Y.G.; da
RESSUREIÇÃO, L.S.; SILVINO, R.C.A.S.
Universidade Estadual do Ceará (UECE).

O estado nutricional da mulher grávida pode afetar o resultado de sua gravidez. A saúde da
gestante e do recém-nascido, o sucesso do aleitamento materno e lactação estão interrelacionados com o estado nutricional antes ou durante a gestação. Avaliar o estado nutricional
possibilita identificar os distúrbios nutricionais presentes, possibilitando assim uma intervenção
correta de forma que possa auxiliar na recuperação e manutenção do estado de saúde das
gestantes. A antropometria é um dos métodos mais eficazes para avaliar o estado nutricional
da gestante, já que a mesma possibilita diagnosticar o estado nutricional e assim intervir em
situações que oferece risco na saúde da mãe e de seu filho. Assim, é importante que haja um
acompanhamento nutricional adequado durante a gestação para que seja possível a obtenção
do estado nutricional adequado para esse grupo. Com isso, objetivou-se avaliar o estado
nutricional de funcionárias gestantes que são cadastradas no programa de acompanhamento
nutricional durante a gestação realizado em uma empresa privada localizada em MaracanaúCE. Participaram desse estudo oito gestantes adultas com idade entre 20-42 anos que foram
cadastradas no programa de acompanhamento nutricional durante a gestação. Incluíram-se
nessa pesquisa todas as funcionárias gestantes que aceitaram participar e que eram
cadastradas nesse programa. Essa pesquisa foi realizada em novembro e dezembro de 2015.
O estado nutricional das gestantes foi analisado utilizando o parâmetro IMC/semana
gestacional de Atalah et al. (1997) adotado pelo SISVAN/Ministério da Saúde. O IMC foi obtido
através da fórmula [IMC=Peso gestacional atual (kg)/Altura²(m)]. Para obtenção do peso e da
altura foi utilizado uma balança portátil e um estadiômetro. Para obtenção dos dados sobre a
semana gestacional, as mesmas informaram durantes os dias de atendimentos, já que todas
estavam fazendo pré-natal. O estado nutricional das gestantes segundo o parâmetro
IMC/semana gestacional foi: das sete gestantes, três apresentaram sobrepeso, duas
obesidade e duas eutrofia. Também, foi visto que as semanas gestacionais variaram da 6ª a
29ª semana. Concluiu-se nesse estudo que mais da metade das gestantes estudadas
possuíam

excesso

de

peso,

mostrando

assim

a

importância

dos

programas

de

acompanhamento nutricional para que haja um controle do ganho de peso e alívio dos
sintomas que podem estar presentes na gravidez.
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Código do trabalho: SP04
Verificação do estado nutricional de gestantes atendidas pelo Sistema Único de Saúde
de Manaus, Amazonas
SOUZA, C.SM.; CAMARGO,E.B.; MOYSES, R.P.C.; VIANA, R.L.; CAMARA, I.; COUCEIRO,
K.N.; TORLONI, M.R.
Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

No Amazonas, as mulheres no período fértil ocupam o primeiro lugar com aumento de
sobrepeso e obesidade em relação as outras capitais do Brasil. A pesquisa de orçamento
familiar evidência pouca variedade na seleção nos itens da cesta básica como uma das
característica da dieta manauara. Por isso, a suspeita de que, grande parte das gestantes
apresentarem alguma alteração de peso. O objetivo do presente estudo foi verificar o estado
nutricional das gestantes que realizam acompanhamento de pré-natal nas unidades de saúde
de Manaus, Amazonas. Transversal com 280 gestantes em atendimento de pré-natal entre a
12º a 20 semana gestacional em 10 unidades básicas de saúde vinculadas ao SUS de
Manaus, a coleta foi realizada em cada Zona Distrital. O projeto foi aprovado pelo comitê de
ética da Universidade Federal do Amazonas sob o n.:528.729/2014. Analise foi realizado com
STATA 14: Data Analysis and Statistical Software, utilizando pelo menos dois grupos de
instrumentos para cada participante. A média de idade é entre 12 a 43 anos (24,3;±6,29).
Paridade: 45% zero, 20% entre 1 a 2, 35% > 3. A questão socioeconômica mais presente fora
a classe C com 70% delas, as demais foram classificadas entre D e E representando 25%, e
apenas 5% da classe B. Conforme dados da ABEP( Associação brasileira de estudos
populacionais). Quanto ao IMC pré-gestacional as grávidas que iniciavam no máximo em 14
semanas apresentavam média (DP), (25,5;±5,55), ao analisar a faixa de IMC entre 25-29Kg/m²,
observou-se as grávidas entre 15 e 20 semanas representaram 53,52%, entre 30-34,9 Kg/m²
representaram 6,48%, 35% dentro da faixa de eutrofia e apenas 5% na faixa de baixo peso
conforme o cartão da gestante na faixa <18,5Kg/m². Ao verificar os dados encontrados
percebe-se que mais da metade das grávidas apresentam o peso acima da eutrofia conforme
os parâmetros do Ministério da Saúde, outro fato perceptível é que esse fator de aumento de
peso está presente nas classes com baixo poder aquisitivo de compra. Além da maioria não
apresentar nenhuma paridade anterior.
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Código do trabalho: SP05
Teste de aceitabilidade com crianças do segundo ano de uma escola pública do
município de Feira de Santana-BA
dos SANTOS, G.L.; de OLIVEIRA, G.S.; ALBUQUERQUE, L.C.; TORRES, M.M.
Faculdade Nobre de Feira de Santana.

Segundo a Anvisa (2010) a alimentação possui significado maior do que apenas garantir as
necessidades do corpo, o ato de comer está relacionado a valores sociais, culturais, afetivos e
sensoriais, o alimento torna-se, assim, muito mais do que uma fonte de nutrientes. O principal
problema quanto à alimentação da criança em idade escolar é a qualidade dos alimentos
ingeridos, devido ao maior acesso e à preferência a alimentos ricos em energia, gorduras e
carboidratos em detrimento dos alimentos ricos em micronutrientes. Esse fato contribui para o
aumento de problemas nutricionais, sendo assim, importante estimular a formação e a adoção
de hábitos alimentares saudáveis durante a infância e a adolescência. A pesquisa tem como
objetivo demonstrar a importância da inserção de uma alimentação adequada na infância, com
a presença de alimentos funcionais. O estudo foi realizado a partir de um estudo de campo no
Centro Integrado de Educação Municipal Professor Joselito Falcão de Amorim de Feira de
Santana-BA, contendo uma amostra aleatória de 11 alunos do 2° ano do ensino fundamental,
com idades de 7 a 9 anos. Sendo realizado o teste de aceitabilidade com os alimentos:
Hambúrguer funcional, suco de melancia com gengibre e brigadeiro de biomassa de banana
verde. A pesquisa foi submetida ao comitê de ética e pesquisa do Grupo Nobre e Ensino LTDA,
tendo como número do CAAE n° 56564916.3.0000.5654. De acordo com as análises feitas os
produtos obtiveram as características conforme o esperado. Todas as amostras apresentaram
resultados em níveis aceitáveis Reforça-se a importância da educação nutricional estar
presente na escola, com vistas à constante contribuição na formação e consolidação dos
hábitos alimentares e incentivar a descoberta de novos horizontes, novos sabores.
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Código do trabalho: SP06
Avaliar a efetividade de uma intervenção educativa nutricional no aumento da ingestão
de cálcio alimentar entre gestantes atendidas pelo SUS, Amazonas
SOUZA, C.SM.; CAMARGO,E.B.; MOYSES, R.P.C.; VIANA, R.L.; CAMARA, I.; COUCEIRO,
K.N.; TORLONI, M.R.
Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

No Brasil e no Amazonas, as síndromes hipertensivas gestacionais ocupam o primeiro lugar
nas causas de mortalidade materna direta. Estudos baseados no modelo de ensaio clínico há
muito já comprovaram a existência da relação entre o maior índice de desenvolvimento das
síndromes hipertensivas e o consumo deficiente de cálcio, característica da dieta amazonense.
O objetivo do presente estudo foi verificar a validade da utilização de metodologias educativas
para incentivar o aumento no consumo de cálcio na gestação para diminuir o aparecimento de
doenças hipertensivas da gravidez. Ensaio clínico randomizado por grupos com 280 gestantes
em atendimento pré-natal em 10 unidades básicas de saúde vinculadas ao SUS de Manaus,
sendo duas unidades por Zona Distrital: uma para o grupo A (prática educativa) e outra para o
grupo B (prática educativa + suplementação de cálcio na dose de 500mg/dia). A intervenção
por meio de metodologia prática educativa foi efetiva em aumentar o insumo de cálcio nas
gestantes. No Grupo A participaram 138 gestantes com idade entre 13 a 41 anos, média (DP)
26,6 (6,31). Enquanto no Grupo B 142 gestantes entre 12 a 43 anos, média (DP) 22,95 (6,12).
A avaliação final comparou o consumo de cálcio anterior das grávidas de ambos os grupos:
60%(168) apresentavam o consumo <500mg/dia, 30% (84) entre 500 e 900mg/dia e 20%(56)
>900mg/dia e posterior às atividades tanto por zonas distritais quanto por classes econômicas
das gestantes o desfecho foi positivo em todos os quesitos, demonstrando que as grávidas que
participaram de no mínimo duas práticas educativas com nutricionistas em ambos os grupos, o
aumento de consumo de alimentos fontes de cálcio foram 200mg/dia, conforme os dados dos
inquéritos avaliados. Este projeto focou nas práticas educativas como ferramentas de
promoção de saúde e instrumento para educação nutricional na gravidez. Os resultados com
as participantes da pesquisa mostraram uma efetividade significativa das metodologias
educativas em passar as informações necessárias acerca do tema proposto e aumentar o
insumo de cálcio em todas as variáveis analisadas. Ainda que a mudança do padrão alimentar
não tenha sido o suficiente para alcançar os padrões ótimos de consumo de cálcio em todas as
gestantes, a ingesta modificada garantiu que as grávidas fossem mais saudáveis e protegidas
contra as síndromes hipertensivas gestacionais.
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Código do trabalho: SP07
Qualidade da atenção ao pré-natal, parto e pós parto no Rio Grande do Norte: chamada
neonatal, 2010
PINHEIRO, J.M.F.; TINOCO, L.S.; da ROCHA, A.S.S.; LYRA, C.O.; FERREIRA, M.A.F.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRJ).

O período do pré-natal ao nascimento da criança é uma fase considerada de vulnerabilidade à
saúde infantil, fazendo-se necessário uma maior vigilância pelo profissional de saúde através
de ações que valorizam o binômio mãe/ filho em toda sua integralidade. A avaliação é um
indicador de boa prática, assim como uma medida de qualidade de cuidados clínicos e de
saúde pública. O objetivo do presente estudo foi avaliar as ações de atenção ao binômio desde
o pré-natal, parto e período neonatal, a partir das estratégias preconizadas pelo Ministério da
Saúde. Estudo de corte transversal realizado a partir do banco de dados da pesquisa nacional
de base populacional intitulada “Chamada Neonatal: avaliação da atenção ao pré-natal e aos
menores de um ano nas regiões Norte e Nordeste”. Utilizou-se como unidade amostral 837
pares mães/crianças menores de 1 ano que compareceram a campanha de vacinação do dia
12 de junho de 2010 nos nove municípios potiguares prioritários para o Pacto de Redução da
Mortalidade Infantil e Neonatal. As variáveis/ações foram analisadas conforme o local - capital
e conjunto de interiores – de forma descritiva e inferencial, considerando significativo valor de p
= 0,05. Obteve-se uma amostra de 57,6% da capital e 42,4% do conjunto dos interiores.
Predominaram as mães com idade entre 20-29 anos, com ensino médio completo e que auto
referiram o pré-natal e parto como muito bom (84,9% e 81,8%), mas quando avaliado as ações
preconizadas nesse período para o binômio (mais de 6 consultas, exames, orientações sobre
parto e aleitamento, referência). A frequência das ações (mamada na primeira hora, orientação
de aleitamento materno, permanecer em alojamento conjunto, vacinas, preenchimento da
caderneta de saúde e orientação para mãe procurar o serviço de saúde na alta hospitalar) para
o neonato no âmbito hospitalar variou de 35% a 96%, tendo associação com o local de
nascimento da criança (p<0,05). Os resultados apontam para a necessidade de intensificar o
planejamento e a efetivação das ações e vigilância desde o período neonatal para garantir
melhor assistência ao binômio e consequente redução de morbimortalidade. Observou-se um
acompanhamento insatisfatório, fragmentado, representado por uma frequência aquém do
recomendado pelo Ministério da Saúde, principalmente para aquelas que residem em áreas
mais vulneráveis, que não possuem ESF e profissionais suficientes para um melhor
atendimento.
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Código do trabalho: SP08
Padrões alimentares de mulheres em idade reprodutiva do município de Vitória de Santo
Antão
ANDRADE, M.L.S.S.; FERREIRA, L.C.C.N; ANDRADE, M.I.S.; SANTOS, P.A.; CANUTO, R.;
OLIVEIRA, J.S.; LIRA, P.I.C.; LEAL, V.S.
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

O padrão alimentar da população pode ser influenciado pela situação sociodemográfica e
hábitos alimentares ao longo da vida. A realização de estudos sobre esta temática em
mulheres é importante, uma vez que na idade reprodutiva, o consumo alimentar pode atuar
como fator de risco ou proteção para doenças crônicas. O objetivo do presente estudo foi
identificar os padrões alimentares de mulheres em idade reprodutiva de Vitória de Santo Antão.
Estudo transversal realizado com amostra representativa de mulheres de 12 a 49 anos,
residentes no município de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. A coleta de dados foi
realizada através de questionário previamente validado. Os dados de consumo alimentar foram
coletados através do questionário de frequência alimentar qualitativo, com 114 alimentos, com
relação à frequência de consumo anual. Para análise, os alimentos foram agrupados em 27
grupos alimentares, considerando a frequência de consumo e semelhança nutricional. A partir
desses grupos, identificaram-se os padrões alimentares, por meio da Análise de Componentes
Principais. A pertinência da análise fatorial foi avaliada com o coeficiente KMO≥0,69 e o teste
de esfericidade de Bartlett (p≤0,05). A rotação ortogonal (varimax) foi realizada para examinar a
estrutura do padrão. O número de fatores a extrair foi definido observando os resultados
referentes à variância total explicada e também pelo gráfico de Cattel. Por fim, os itens
alimentares com cargas absolutas ≥0,3 foram apresentados. As análises foram realizadas no
programa SPSS 21.0. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal de
Pernambuco (CAAE: 04216212.6.0000.5208). Do total de 322 mulheres, verificou-se que
59,3% tinham entre 20 e 39 anos, 61,4% possuíam até 8 anos de estudo e 60,9%
apresentavam excesso de peso. Após análise de componentes principais, verificaram-se três
padrões alimentares, com as respectivas variâncias explicadas (VE): Saudável (frutas,
verduras, óleos e oleaginosas, raízes, light, diet e integrais), VE:10,253; Regional (feijão,
macarrão, pães, cuscuz, ovos, maioneses e margarinas, café e suco artificial), VE:6,826 e Fastfood (snacks, doces e sobremesas, embutidos e refrigerantes),VE:6,676. Identificou-se 3
padrões alimentares distintos em mulheres de idade reprodutiva de Vitória de Santo Antão. Os
padrões alimentares foram semelhantes aos encontrados na literatura.
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Código do trabalho: SP09
Prevalência de hipertensão arterial sistêmica e fatores associados em adultos num
aglomerado urbano subnormal de Recife, Pernambuco
FERREIRA, L.C.C.N; ANDRADE, M.L.S.S.; ANDRADE, M.I.S.; SANTOS, P.A.; LIRA, P.I.C.;
RISSIN, A.; FILHO, M.B.
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) se destaca como uma condição clínica multicausal
caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Neste contexto,
estudos demonstram que fatores modificáveis ou não modificáveis podem estar associados à
hipertensão. O objetivo do presente estudo foi determinar a prevalência e identificar os fatores
associados à hipertensão arterial sistêmica em adultos residentes em um aglomerado urbano
subnormal. Estudo transversal, utilizando o banco de dados da pesquisa “Saúde, nutrição e
serviços assistenciais numa população favelada do Recife: um estudo baseline”, localizado na
Comunidade dos Coelhos. A amostra foi composta por 663 adultos, com idades entre 20 e 59
anos. As variáveis socioeconômicas, ambientais, biológicas, comportamentais, antropométricas
e bioquímicas (morbidade) foram coletadas através de questionário estruturado. A PA foi
medida duas vezes utilizando-se tensiômetro automático. Indivíduos com PA sistólica ≥140
mmHg e/ou PA diastólica ≥90 mmHg e/ou sob utilização de medicamento anti-hipertensivo,
foram considerados com HAS. A análise dos dados foi efetuada através do Stata versão 7.0. A
associação dos possíveis fatores preditivos da HAS foi avaliada pelo teste de Poisson simples
e as variáveis que apresentaram p<0,20 foram selecionadas para o modelo multivariado
(regressão de Poisson) seguindo um modelo hierarquizado para entrada das variáveis,
considerando um nível de significância de 5%. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa em Seres Humanos do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira. A
idade média da amostra foi de 40,43 anos (desvio-padrão=10,92), sendo 65,3% do sexo
feminino e 34,7% do sexo masculino. A prevalência de HAS encontrada foi de 36,9%. Os
fatores associados à HAS após os ajustes foram: a idade nas faixas etárias de 30-39 anos
(RP= 2,16, IC95% 1,11-3,58, p=0,007)/ 40-49 anos (RP= 3,31, IC95% 1,95-5,63, p<0,001)/ 5059 anos (RP=5,01, IC95% 1,67-5,25, p<0,001); sobrepeso (RP= 1,59, IC95% 1,09-2,31,
p=0,014), obesidade (RP= 2,16, IC95% 1,51-3,08, p<0,001) e triglicerídeos ≥150 mg/dL (RP=
1,54, IC95% 1,12-2,08, p=0,006). A prevalência da HAS nesse estudo foi maior (36,9%) do que
a apresentada na maioria dos estudos nacionais. Contudo, faz-se necessário à realização de
mais estudos nessa população, que almejem o enfrentamento do agravo
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Código do trabalho: SP10
Paladarzinho verde: ervas e sabores na escola
SENE, R.C.; POLTRONIERE, G.B.
Prefeitura Municipal de Várzea Paulista.

Os sentidos são responsáveis pela capacidade de interpretar o ambiente captando diferentes
estímulos ao nosso redor. As sensações desempenham função fundamental na escolha de um
alimento onde juntamente com o paladar, encontra-se o estado afetivo relacionado ao alimento.
Em geral, um indivíduo faz a escolhas através de experiências adquiridas ao longo da vida,
assim a gustação torna-se um elemento fundamental no processo alimentar. A introdução
adequada de novos alimentos a partir do primeiro ano de vida permite que a criança inicie suas
preferências alimentares sendo necessário que a criança prove o alimento, para que ocorra o
processo de aceitação e criação dos hábitos. As ervas aromáticas apresentam diversas
propriedades devido a sua composição nutricional com proteínas, fibras, vitaminas e minerais e
as funções que as mesmas desempenham no organismo pelos fitoquímicos, além de serem
excelentes no uso culinário para auxiliar a redução de sal das preparações. Especialmente
importante é o gosto amargo, pois este muitas vezes causa uma rejeição ao provar o alimento.
O amargo é induzido por substâncias orgânicas: os princípios ativos presentes nas ervas e
plantas, que quando administrados em pequenas quantidades frequentemente se torna de
grande utilidade maneira positiva a saúde com benefícios na prevenção de doenças. O Coentro
Coriandrum sativum é uma planta de flores róseas ou alvas, pequenas e aromáticas e cuja
folha usada como tempero ou condimento, exala odor característico é utilizado como
antioxidante, antialérgico, antitumoral, antiviral, antibacteriano e antifúngico. O objetivo do
presente estudo foi introduzir na alimentação escolar do município de Várzea Paulista - escolas
infantis – faixa etária de 3 a 5 anos o paladar amargo, proveniente de ervas aromáticas
utilizando o Coentro - Coriandrum sativum. Apresentado através de folder encaminhado aos
professores com informações sobre a importância do paladar amargo correlacionado ao uso
das ervas. Cardápio da alimentação escolar incluindo o Coriandrum sativum nos pratos servido
com peixe e saladas. Inclusão do Coriandrum sativum com ótima aceitação acima da média de
saída diária e reconhecimento dos alunos do sabor amargo das ervas e sua importância no uso
da alimentação. Incluir erva aromática na alimentação escolar para o reconhecimento do sabor
amargo é viável, fácil acesso, baixo custo e valor nutricional adequado com criação de hábitos
saudáveis em relação ao paladar amargo.
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Código do trabalho: SP11
Perfil de consumidores de produtos sem glúten em supermercados do Município de
Viçosa–MG
SUHETT, L.G; LOPES, I.L; TAVARES, J.F.; AVELINO, D.C; ALBANESE, A.L.M; SILVA, H.B.A;
LOPES, S.O; PRIORE, S.E.
Universidade Federal de Viçosa (UFV).

O glúten é uma proteína encontrada na aveia, trigo, centeio e cevada. A doença celíaca é uma
doença autoimune e o tratamento da mesma consiste na exclusão do glúten da alimentação.
Contudo, a restrição desta aos indivíduos que não necessitam desse tipo de tratamento pode
acarretar prejuízos à saúde. O objetivo do presente estudo foi conhecer o perfil dos
consumidores de produtos sem glúten de supermercados do município de Viçosa-MG. Trata-se
de um estudo transversal descritivo, sendo a amostra de conveniência, envolvendo 30
indivíduos (34,2±13,7 anos) que consumiam produtos industrializados sem glúten. A
participação deu-se mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Informado, e
aplicação de questionário semiestruturado, em dois dias de maior movimento nos dois
supermercados avaliados. Nesta população, 73% dos consumidores eram mulheres.
Observou-se maior proporção de adultos do que idosos na amostra, sendo que 30% tinham
entre 18-24 anos, 27% entre 25-34 anos e apenas 13% tinham mais de 55 anos. Sobre o
estado civil a maior proporção era de solteiros (60%) e em seguida de casados (30%). Sobre a
escolaridade, metade da amostra tinha 3º grau completo. Em relação à renda mensal per
capita, 20% possuíam renda de 3-4 salários mínimos e 17% possuíam renda de 4-5 salários,
sendo que a mesma porcentagem foi encontrada para ½-1 salário mínimo. Observou-se que os
produtos se glúten mais consumidos foram o biscoito (25,9%), macarrão (22,2%), e tapioca
(17,6%). Além disso, 42% relatou ser o preço a principal dificuldade ao optar por consumir
esses produtos. A principal razão apontada para retirada do glúten da dieta foi “considera mais
saudável” (28,6%). Destaca-se que razões como “presença de doença celíaca” (8,2%) e
“sensibilidade ao glúten” (6,1%) foram pouco relatadas. Na amostra avaliada, a maior
proporção de consumidores de produtos sem glúten eram mulheres. Foi observada uma maior
proporção de indivíduos adultos, bem como solteiros, e com 3º grau completo. O biscoito,
macarrão e tapioca foram identificados como os alimentos mais consumidos. Observou-se que
o preço foi a principal dificuldade apontada ao optar por consumir esses produtos. A principal
razão apontada para retirada do glúten da dieta foi “considera mais saudável” e não a presença
de doenças relacionadas à proteína. É necessário esclarecimento da população que não existe
respaldo cientifico de que a exclusão do glúten da dieta tenha efeitos benéficos à saúde.
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Código do trabalho: SP12
Educando para o bem nascer: um projeto de práticas educativas com gestantes
MOURA, P.C.; RODRIGUES, M.S.; AGUIAR, E.M.G.; TEIXEIRA, H.H.B.; COSTA e SILVA, J.;
FARIA, S.D.A.; BARBOSA, S.M.S.; SILVA, T.A.
Faculdade Ciências da Vida.

A assistência ao pré-natal vem sofrendo, ao longo dos anos, inúmeras adequações do
Ministério da Saúde para garantir uma assistência de qualidade livre de iatrogenias, e com foco
na redução da mortalidade materna e neonatal por causas evitáveis. Por meio da educação em
saúde é possível orientar as gestantes a fim de levá-las a uma conscientização do processo de
promoção à saúde e prevenção de doenças. O objetivo do presente estudo foi verificar se o
Projeto de Extensão Educando para o Bem Nascer contribui para o conhecimento sobre o
cuidado, pré e pós natal, das gestantes que participam das ações educativas. Essa pesquisa
foi classificada em primária, qualitativa e quantitativa, descritiva realizada em uma Unidade
Básica de Saúde no Município de Sete Lagoas, MG. Foram entrevistadas 20 gestantes as
quais participaram das atividades educativas do mês de outubro de 2015. Das gestantes
entrevistadas 75% estão entre a faixa etária de 21 a 35 anos, seguida por 20% de
adolescentes e 5% de mulheres acima de 35 anos. Dentre estas, 20% tem ensino fundamental
incompleto, 15% completaram o ensino fundamental, 25% não concluíram o ensino médio,
35% concluíram ensino médio e 5% das gestantes finalizaram o curso superior. 60% das
mulheres são primigestas e 40% são multíparas. 50% das gestantes informaram que somam
mais que um salário mínimo, 20% sobrevivem com um salário mínimo e 15% com menos de
um salário e o restante não soube informar. Já em relação à raça 15% das gestantes
entrevistadas são da raça branca, 25% negras e 60% pardas. Com relação ao estado civil 50%
são solteiras, 10% tem união estável e convivem com o companheiro e 40% são casadas. No
que se refere aos cuidados pré e pós-natal, 100% gestantes relataram que as ações
educativas do projeto contribuíram para o conhecimento dos cuidados pré e pós-natal.
Considerações finais: Foi possível perceber que o projeto realiza ações pertinentes e de
grande relevância para o público alvo, com ações inovadoras, problematizadoras focando em
práticas educativas de qualidade e não na mera reprodução de informações. As gestantes
entrevistas relataram seu grau de satisfação e o nível de aprendizado quantos as discussões
realizadas nas oficinas.
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Código do trabalho: SP13
Educação alimentar e nutricional em pré-escolares do C.E.I.M do município de
Paraopeba–MG
FERNANDES, A.F.; MOURA, P.C.
Faculdade Ciências da Vida.

A Educação Alimentar e Nutricional é caracterizada em modificar os hábitos alimentares
inadequados. O lúdico foi descrito como a melhor maneira de se trabalhar educação nutricional
com pré-escolares. O objetivo do presente estudo foi estimular práticas alimentares saudáveis
através do lúdico com crianças em fase pré-escolar. Estudo longitudinal com 71 pré-escolares
com idade de 3 a 5 anos, que foram avaliados e receberam educação e orientação nutricional
em uma escola municipal, na cidade de Paraopeba-MG. O programa educacional consistiu em
avaliar o conhecimento das crianças em relação à alimentação saudável através de atividade
padronizada antes e após a intervenção nutricional. Nas atividades de educação nutricional
foram abordados em três encontros, aspectos relacionados à pirâmide dos alimentos quanto a
sua divisão, porção e grupo, demonstrando suas diferenças e importância, bem como
apresentar pratos montados contendo alimentos saudáveis e não saudáveis conceitos sobre os
benefícios e malefícios à saúde. Ainda, vídeos interativos foram transmitidos resumindo todo o
conteúdo aplicado de forma mais dinâmica e lúdica. Para classificar o estado nutricional das
crianças, utilizaram-se medidas antropométricas. Os resultados revelaram que 57% das
crianças apresentaram estado nutricional de eutrofia, 42% apresentaram sobrepeso, 1%
apresentou baixo peso perante o IMC/I. Em relação à atividade aplicada antes da intervenção
antes da intervenção nutricional, 16% das crianças (n=12) coloriram as questões certas, 84%
questões erradas (n=59). Após a intervenção nutricional, 77% das crianças acertaram (n=55) e
23% (n=16) erraram, tais resultados encontrados sobre o conhecimento das crianças sobre
nutrição após a intervenção revelaram melhora significativa (p=0,0001). Educação nutricional
na infância, com baixo custo e fácil realização, é possível ser realizada na nas escolas, com
bons resultados, abrindo a perspectiva para diferenciação dos programas de educação.
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Código do trabalho: SP14
Prevalência de hipovitaminose D em pacientes em hemodiálise no município de RussasCE
de OLIVEIRA, M.R.M.; FREITAS, N.M.S.; SANTIAGO, F.G.; de LIMA, L.R.; RAQUEL, M.P.S.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará.

A Doença Renal Crônica (DRC) é apontada como fator de risco para deficiência/insuficiência
de vitamina D. Vários estudos demonstraram uma importante relação entre a deficiência dessa
vitamina e o aumento da mortalidade em pacientes em hemodiálise (HD). Logo, o estudo
objetivou analisar a frequência de hipovitaminose D em pacientes renais que realizavam HD.
Tratou-se de um estudo retrospectivo, descritivo e quantitativo, realizado no segundo semestre
de 2015, em um centro de dialise do município de Russas-CE, aprovado pelo Comitê de Ética
do IFCE (protocolo 1238157). O cálculo amostral resultou em 46 pacientes. Os dados de
identificação (idade e sexo), antropométricos (peso, altura) e bioquímicos (25(OH)D, PTH),
foram

coletados

por

meio

de

prontuários

selecionados

aleatoriamente.

Os

dados

antropométricos classificaram o estado nutricional dos pacientes. Os valores de 25(OH)D foram
analisados de acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM),
que recomenda valores >30ng/ml como desejáveis para populações de risco. Do total da
amostra 46% eram no sexo masculino. Na classificação pelo IMC, 65% das mulheres e 42,3%
dos homens apresentaram baixo peso. Os níveis de 25(OH)D estavam inadequados para 50%
das mulheres e 42,3% dos homens. A média do PTH na população feminina foi de 469,1±
469,4 (pg/mL) e 334,6 ± 305,79 (pg/mL) para os homens. Diante do exposto, observou-se alta
frequência de deficiência de vitamina D entre os DRC; esses achados corroboram com os
relatados na literatura. A vitamina D é classicamente conhecida por regular a homeostase do
cálcio e fósforo, mas recentemente estudos demonstraram que sua deficiência se relaciona
com várias patologias, como doenças cardiovasculares, câncer e diabetes. Apesar disso, a
deficiência é considerada como problema pouco relevante no país, devido à elevada incidência
solar em grande parte de seu território. Porém, um estudo realizado em São Paulo observou-se
que 57,3% dos participantes apresentavam hipovitaminose D. Outro dado relevante encontrado
foi a relação inversa entre os níveis de 25(OH)D e PTH, o mesmo descrito em outros estudos
com pacientes renais. Conclui-se, portanto que, os níveis séricos de 25(OH)D na amostra
estudada, estavam abaixo dos valores de recomendação, principalmente nas mulheres e foram
ainda correlacionados inversamente com os níveis séricos do PTH que pode contribuir como
fator de risco no desenvolvimento da fisiopatogenia do hiperparatiroidismo secundário.
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Código do trabalho: SP15
Efetividade de um programa de intervenção nutricional no conhecimento nutricional de
funcionários de uma instituição de ensino em Jundiaí/SP
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Centro Universitário Padre Anchieta; Universidade de São Paulo.

A alimentação inadequada figura entre um dos fatores de risco das Doenças Crônicas Não
Transmissíveis, principais causas de mortalidade e perda da qualidade de vida atualmente. Os
padrões dos hábitos alimentares adotados nas últimas décadas podem prejudicar o indivíduo
de várias maneiras e diversos estudos apontam que a falta de informação sobre alimentação e
nutrição podem restringir a adoção de uma pratica alimentar saudável. O objetivo do presente
estudo foi avaliar o conhecimento nutricional de 45 funcionários de uma instituição de ensino
de Jundiaí, antes e após um programa de intervenção nutricional, através da Escala de
Conhecimento Nutricional do National Health Interview Survey Cancer Epidemiology
desenvolvida por Harnack e posteriormente traduzido para o português do Brasil, validado e
adaptado aos hábitos alimentares da nossa população por Scagliusi et al. Consiste de um
questionário composto por 12 questões, com pontuação final que varia de 0 a 14 pontos pois
uma das questões apresenta três respostas corretas. A classificação pertinente à pontuação
obtida é a seguinte: um total de 0 a 6 indica baixo conhecimento nutricional, entre 7 e 10, a
indicação é de conhecimento moderado e, acima de dez, indica alto conhecimento nutricional.
As coletas foram realizadas antes e após um programa de intervenção nutricional, constituído
por palestras quinzenais sobre alimentação e hábitos de vida saudáveis, com duração total de
12 semanas. A tabulação dos dados foi realizada por meio do Microsoft Excel e a análise
estatística feita pelo software SPSS. O estudo foi realizado com 45 funcionários de uma
instituição de ensino em Jundiaí com média de idade de 41,96±12,40, constituído por 71% de
mulheres (n=32) e 29% de homens (n=13). A comparação entre os grupos controle e
intervenção, com base no teste de Mann-Whitney para p<0,05, não apresentou diferença
significativa. No teste de Wilcoxon para p<0,05, a comparação entre a primeira e segunda
coleta de ambos os grupos também não apresentou diferença significativa. Conclusões: Apesar
dos resultados estatísticos encontrados, os valores das médias obtidas entre os grupos e as
coletas mostram um parâmetro mais favorável aos sujeitos que receberam a intervenção
nutricional, deixando evidente a importância deste tipo de estratégia educacional voltada para a
alimentação saudável.
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Código do trabalho: SP16
Resistência à insulina e ingestão de carboidratos simples em adolescentes de Recife–
Pernambuco
de ANDRADE, M.I.S.; LIMA, N.M.S.; OLIVEIRA, J.S.; LEAL, V.S.; de LIRA, P.I.C.
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Estudos sugerem o consumo alimentar de carboidratos simples como um forte preditor de
alterações metabólicas centralizadas na resistência à insulina. A Organização Mundial de
Saúde, nas diretrizes de ingestão de açúcares para crianças e adultos (2015), recomenda a
redução gradual do consumo de carboidratos simples durante todo o curso da vida. O objetivo
do presente estudo foi associar a resistência à insulina com o consumo alimentar de
carboidratos simples de adolescentes de escolas de Recife-PE. Estudo transversal de base
escolar, com amostra estratificada e complexa, composta por 1081 adolescentes na faixa etária
entre 12 e 17 anos, participantes do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes
(ERICA) na cidade do Recife-PE. O consumo alimentar de carboidratos simples foi obtido a
partir da aplicação de recordatórios de 24 horas, considerando-se as medianas do consumo do
componente dietético em questão, e a resistência à insulina foi identificada quando
Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance (HOMA-IR) > percentil 75. Foram
aplicados termos de consentimento livre e esclarecido para alunos e responsáveis, e o estudo
foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de
Pernambuco (CAAE: 05185212.2.2002.5208). As análises estatísticas foram conduzidas no
STATA/SE versão 14.0 com uso do módulo Survey, para correção do delineamento complexo
da amostra. Após ajuste amostral houve representatividade para 99.221 adolescentes das
escolas de Recife-PE. Dos indivíduos analisados, 50,4% foram do sexo masculino e 60,1%
estavam inscritos na rede pública de ensino. A resistência à insulina foi identificada em 25,3%
da amostra e se associou inversamente com o consumo de carboidratos simples (p=0,01),
onde aqueles adolescentes com o consumo abaixo da mediana da distribuição apresentaram
maior prevalência de resistência à insulina (28,9%). Constatou-se uma associação inversa da
resistência à insulina com o consumo alimentar de açúcares, evento que pode ter sido
observado em função do sub-relato do padrão alimentar pelos adolescentes avaliados, ou
devido a uma causalidade reversa. Vale salientar que outros componentes dietéticos também
podem atuar na gênese e perpetuação da resistência à insulina. A condução de novos estudos,
com outros desenhos metodológicos, pode ser útil na análise mais global o consumo alimentar
de adolescentes.

144

Código do trabalho: SP17
Consumo alimentar de ômegas 3 e 6 e perfil lipídico de adolescentes estudantes na
cidade do Recife–Pernambuco
de ANDRADE, M.I.S.; LIMA, N.M.S.; OLIVEIRA, J.S.; LEAL, V.S.; de LIRA, P.I.C.
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Os ácidos alfa-linolênico (ômega 3) e linoleico (ômega 6) são ácidos graxos do tipo poliinsaturados relacionados a vários efeitos metabólicos que podem influenciar a saúde
cardiovascular. O objetivo do presente estudo foi verificar associações entre o consumo
alimentar de ômegas 3 e 6 e o perfil lipídico de adolescentes estudantes em Recife-PE.
Métodos: Estudo de delineamento transversal, de base escolar, incluindo 1081 adolescentes,
na faixa etária entre 12 e 17 anos, participantes do Estudo de Riscos Cardiovasculares em
Adolescentes (ERICA) na cidade do Recife-PE. A amostra foi do tipo complexa, com
estratificação e conglomeração nas etapas de seleção amostral. Todos os adolescentes e seus
responsáveis assinaram termos de consentimento livre e esclarecido e o estudo foi
previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de
Pernambuco (CAAE: 05185212.2.2002.5208). A ingestão dietética dos ômegas 3 e 6 foi
coletada empregando-se recordatórios de 24 horas, sendo consideradas as medianas do
consumo na ocasião das análises. O perfil lipídico englobou o colesterol total, triglicerídeos,
HDL-Colesterol e LDL-Colesterol, os quais foram classificados conforme a Sociedade Brasileira
de Cardiologia (2005). No intuito de corrigir o delineamento complexo inerente ao estudo, todas
as análises estatísticas foram realizadas no STATA/SE versão 14.0 com o módulo Survey. Os
1081 indivíduos incluídos na pesquisa foram representativos para 99.221 adolescentes das
escolas de Recife-PE. A amostra foi composta por 50,4% de estudantes do sexo masculino e
60,1% estava matriculada na rede pública de ensino. As alterações do perfil lipídico foram
frequentes e variaram de 4,7-50,0%, conforme os parâmetros bioquímicos analisados. Com
relação ao consumo alimentar, 52,8 e 53,0% dos adolescentes apresentaram consumo maior
que a mediana de ômega 3 e 6, respectivamente. Houve associação inversa estatisticamente
significante do triglicerídeo com o consumo alimentar de ômega 6 (p=0,02). Adolescentes com
menor consumo de ômega 6 apresentaram maior prevalência de alterações em triglicerídeos
séricos. Apesar do ômega 6 apresentar um efeito pró-inflamatório, um menor consumo desta
gordura dietética geralmente é acompanhado de uma maior ingestão de ácidos graxos
saturados e carboidratos simples, o que pode propiciar alterações nas concentrações de
triglicerídeos e demais parâmetros lipídicos.
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Código do trabalho: SP18
Prevalência de tireoidite de hashimoto em pacientes portadores de síndrome metabólica
em SSA/BA
ARAÚJO, E.M.Q.; SANTOS, P.A.; dos SANTOS, L.A.; de LIMA, R.C.; de ASSIS, V.C.D.; RIOS,
D.L.
Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

A Síndrome Metabólica (SM) é um conjunto de alterações metabólicas associadas (obesidade
central, hipertrigliceridemia, HDL baixo, hiperglicemia e hipertensão) e com um maior risco para
doenças cardiovasculares. A resistência à insulina pode ser a chave para a SM, bem como,
para as doenças da tireoide. Portanto, pode existir uma interação íntima dos hormônios da
tireoide com os cofatores da SM. O objetivo do presente estudo foi verificar se existe alta
prevalência de Tireoidite de Hashimoto (TH) em portadores de SM, bem como, de
hipotireoidismo clínico (HC) e subclínico (HSC) e suas associações. Foram analisados 198
pacientes com SM, através da associação dos exames do hormônio tireoestimulante (TSH),
Tiroxina (T4) e o auto anticorpo antiperoxidase (Anti-TPO). A partir dos seus resultados,
classificou-se em TH, HC e HSC. Realizou-se teste t de Student, bem como, a correlação de
Spearman e o teste Exato de Fischer. Considerou-se significante p ≤0,05. Dos 198 pacientes
avaliados, 3,1% apresentavam hipotireoidismo e dentre estes, 83,3% tinham HSC e 16,7% HC.
3,6% apresentavam TH. Entre os pacientes com hipotireoidismo subclínico, 40% encontravamse com anti-TPO elevado e nenhum no HC. No grupo eutireoideo foi identificado 14,2% com
anti-TPO elevado. No presente estudo foi observada correlação positiva dos níveis de TSH e
T4 nos pacientes com SM (p=0,000). A TH foi a causa de HSC em 40% dos pacientes, mas
não nos portadores de HC. 14,2% dos eutireoides portadores de SM desta pesquisa terão
hipotireoidismo no futuro e provavelmente o HSC.
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Código do trabalho: SP19
Prevalência de hiperuricemia em pacientes portadores de síndrome metabólica
SILVA, T.T.R.A.; dos SANTOS, B.N.G.; dos SANTOS, L.A.; de ASSIS, V.C.D.; RIOS, D.L.;
ARAÚJO, E.M.Q.
Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

Síndrome Metabólica (SM) tem sido associada a diversas alterações, dentre elas, a
hiperuricemia. Estima-se que os níveis elevados de ácido úrico aumentem a chance de
desenvolver a SM, porém essa relação não está bem estabelecida. O objetivo do presente
estudo foi verificar a prevalência de hiperuricemia em pacientes com SM e correlacionar com
os parâmetros da SM, idade e sexo. Estudo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa,
realizado com 198 indivíduos, adultos e idosos, ambos os sexos e, atendidos no Núcleo de
Pesquisa e Extensão em Genômica Nutricional e Disfunções Metabólicas (GENUT). As
análises descritivas foram apresentadas como média ± desvio padrão ou frequências absolutas
e relativas. Já para comparação entre as variáveis foi utilizado o teste exato de Fisher e o grau
de correlação foi analisado, utilizando-se a correlação de Spearman, sendo significativos
valores de p≤0,05. Houve prevalência de 13,1% de hiperuricemia e correlação positiva desta
com a hipertrigliceridemia. Além disso, houve associação positiva entre os níveis elevados de
ácido úrico e circunferência da cintura, triglicérides e, negativa com HDL-c e diabetes mellitus.
Não houve correlação significante com a pressão arterial. Em relação ao gênero e faixa etária,
a maior prevalência foi vista em mulheres (13,8%) e idosos (15,1%). Observou-se baixa
prevalência de hiperuricemia. Houve correlação significativa entre os níveis de ácido úrico com
todos os parâmetros da SM, exceto com a pressão arterial. Houve maior prevalência de
hiperuricemia em mulheres e idosos.
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Código do trabalho: SP20
Consumo alimentar de ferro e ácido fólico em mulheres em idade reprodutiva após a
fortificação das farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico
SILVA, R.A.; de ARRUDA, I.K.G.; DINIZ, A.S.
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Com o crescente aumento nas prevalências de obesidade e outras doenças crônicas não
transmissíveis tem-se dado menor atenção às carências nutricionais como um todo. Contudo, a
anemia por deficiência de ferro tem sido considerada a carência nutricional de maior
prevalência no mundo, em proporções ainda não conhecidas de forma segura e tem relação
direta com a deficiência de outros nutrientes, como por exemplo, o ácido fólico. Mulheres no
ciclo grávido-puerperal ainda expressam elevados índices de anemia e entre as consequências
deletérias das anemias carenciais no período da gestação estão a prematuridade, o baixo peso
ao nascer, maiores taxas de mortalidade materna e perinatal e malformação fetal. O objetivo do
presente estudo foi estimar o consumo alimentar de ferro e ácido fólico em mulheres em idade
fértil após a regulamentação da fortificação das farinhas de trigo e milho com ferro e ácido
fólico na cidade do Recife-PE. Estudo de corte transversal, de base populacional, com amostra
de mulheres entre 15 e 45 anos, atendidas nos ambulatórios de ginecologia da rede municipal
do Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Sanitário VI da cidade do Recife-PE. As
mulheres foram esclarecidas sobre os objetivos da pesquisa e assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido, em seguida responderam a um questionário que abordava
variáveis socioeconômicas, demográficas e o consumo alimentar avaliado através de um
questionário de frequência alimentar semiquantitativo previamente validado. O consumo de
ferro e ácido fólico foi analisado no programa DietSys Software versão 4.0. Para as análises
estatísticas, foi empregado o pacote estatístico SPSS versão 13.0 (SPSS Inc., Chicago, IL,
USA). Foram entrevistadas 811 mulheres com idade média de 30,6 + 8,2 anos, 2,0 + 2,6
gestações e 4,3 + 2,6 pessoas residindo por domicílio. O consumo diário de ferro e ácido fólico
foi 28,2 + 16,4mg e 682,8 + 329,3μd, respectivamente, valores superiores a RDA de ferro
(18mg) e ácido fólico (400μd), mas inferiores a UL de ferro (45mg) e ácido fólico (1000μd),
resultando em 26% de inadequação no consumo de ferro e 15% de ácido fólico. As médias do
consumo de ferro e ácido fólico em mulheres em idade reprodutiva no Recife foram superiores
às recomendações das DRI’s. É importante monitorar o enriquecimento das farinhas de trigo e
milho com ferro e ácido fólico e ter cautela no incentivo à suplementação de ferro e ácido fólico
no período periconcepcional.
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Código do trabalho: SP21
Avaliação da imagem corporal em um grupo de acadêmicas de nutrição de uma
instituição publica no interior do Ceará
FIORIOM B.C.; MAIA, R.G.L.
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Os Transtornos Alimentares (TA) são comportamentos alimentares anormais. Nos últimos anos
os TA têm apresentado aumento de incidência, pois estão diretamente relacionados com a
imagem corporal (IC), o estado nutricional e os hábitos alimentares. Os distúrbios que
caracterizam a presença dos TA podem ter diversos fatores etiológicos, dentre esses, os
socioculturais parecem exercer forte influência no início desses transtornos. São eles: os
amigos, a mídia, a insatisfação corporal e a prática de dietas de emagrecimento. Estudos
apontam que as populações mais predispostas são mulheres jovens, profissionais relacionados
à moda, nutricionistas, educadores físicos e universitários. O objetivo do presente estudo foi
avaliar a presença de sinais indicativos de TA em acadêmicas de nutrição, através da
avaliação da IC. O estudo foi feito com acadêmicas de nutrição. Elas foram avaliadas através
da Escala de Silhuetas proposta por Kakeshita e Almeida (2006), na qual indicaram a imagem
que representa seu IMC atual e o desejado. Foi realizada avaliação antropométrica pelo Índice
de Massa Corporal (IMC), através das medidas de peso (balança antropométrica digital Toledo
®) e altura (estadiômetro professional Sanny ®), para cálculo do IMC real. O estudo foi
aprovado pela Comissão de Ética da Escola de Saúde Pública do Ceará (parecer nº 946.036).
Os dados foram tabulados e analisados quanto a média ± desvio padrão (DP) e frequência pelo
programa Microsoft Office Excel 2013. Foram avaliadas 57 alunas, com média de idade (± DP)
= 24 anos (± 4). A avaliação antropométrica apontou que, segundo o IMC real, 5,2% estavam
desnutridas; 59,6% eutróficas (EU); 22,8% sobrepesada e 12,4% obesas. Quanto à satisfação
com a IC apenas 7% estavam satisfeitas, 46% desejavam engordar e 47% desejavam
emagrecer. Dentre as EU (n=34), o IMC (± DP) real foi de 23,51 Kg/m2 (±3,9), o atual 26,10
Kg/m2 (± 7,34) e o desejado 24,87 Kg/m2 (± 3,57). Ainda entre as EU 88% (n=30) estavam
insatisfeitas com a imagem corporal. Entre estas 30% (n=9) desejavam perder peso enquanto
70% (n=21) desejavam ganhar peso. Esses dados apontam que 93% das alunas encontram-se
insatisfeitas com o peso. Indicam, ainda, que entre as EU existe distorção de IC, o que traz a
suposição da presença de algum tipo de TA. Observa-se também que o desejo não é por um
corpo magro e sim por um corpo possivelmente musculoso, visto que o desejo para 70%
dessas EU é o ganho de peso.
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Código do trabalho: SP22
Avaliação da ingestão de Vitamina A e Ferro por funcionários de uma instituição de
ensino em Jundiaí-SP
IMPERATO, M.B.D.; dos SANTOS, S.B.; MOROSI, E.A.A.; MACHADO, J.F.; DAVANÇO, T.
Centro Universitário Padre Anchieta.

O ferro é um importante carregador de oxigênio através da hemoglobina, e sua deficiência esta
diretamente ligada a alterações na capacidade física e motora, além do sistema imune e
infeções. A anemia ferropriva é causada por uma deficiência grave de ferro, e sua
disponibilidade pode ser prejudica com a deficiência de vitamina A. A vitamina A desempenha
um papel importante na promoção do crescimento e desenvolvimento, assim como
manutenção da integridade epitelial, função imune e reprodução, sua deficiência está
associada a um aumento acentuado da morbi-mortalidade, principalmente por doenças
infecciosas, e sua deficiência grave pode levar até a cegueira total. O objetivo do presente
estudo foi avaliar a ingestão alimentar dos funcionários do Centro Universitário Padre Anchieta
através do Recordatório 24 horas (R24h) e realizar posterior quantificação do consumo diário
de ferro e vitamina A. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro
Universitário Padre Anchieta [PROCESSOS Nos 45005315.4.0000.5386]. O estudo foi
realizado com 50 funcionários de uma instituição de ensino superior da região de Jundiaí. O
R24h foi aplicado pessoal e individualmente na população estudada. Foi utilizado o software
DietSmart para realização dos cálculos e para avaliação de adequação. O parâmetro de
comparação utilizado foi a DRI (2002). Observou-se que a ingestão de vitamina A foi adequada
em apenas 25,8% dos sujeitos segundo a DRI, 2002. A ingestão de Ferro apresentou-se
adequada em 66% dos sujeitos avaliados. O consumo da Vitamina A e Ferro mostraram-se
abaixo das recomendações diárias segundo as DRIS, o que reforça a necessidade do incentivo
e importância da educação alimentar, para melhorar a qualidade de vida e a qualidade
nutricional da população, uma vez que a relação entre a deficiência de vitamina A e ferro estão
correlacionadas e são importantes para o equilíbrio da ingestão de todos os micronutrientes
necessários para nosso organismo.
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Código do trabalho: SP23
Avaliação da ingestão de sódio por funcionários de uma instituição de ensino ante e
após um programa de educação nutricional
IMPERATO, M.B.D.; dos SANTOS, S.B.; MOROSI, E.A.A.; MACHADO, J.F.; DAVANÇO, T.
Centro Universitário Padre Anchieta.

O consumo de sódio é essencial para a manutenção do volume extracelular e da osmolalidade
sérica, porém o seu consumo acima dos valores de referência são relacionados com o
aumento da pressão arterial, além de ser um risco para as doenças cardiovasculares e renais.
A diminuição da ingestão de sódio requer uma mudança nos hábitos alimentares como a
exclusão de alimentos processados, enlatados, em conserva, temperos prontos e embutidos. O
objetivo do presente estudo foi avaliar a ingestão alimentar dos funcionários do Centro
Universitário Padre Anchieta através do Recordatório 24 horas (R24h) antes e após 12
semanas de intervenção nutricional e realizar posterior quantificação do consumo diário de
sódio. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário Padre
Anchieta [PROCESSOS Nos 45005315.4.0000.5386]. O estudo foi realizado com 26
funcionários de uma instituição de ensino superior da região de Jundiaí. O R24h foi aplicado
pessoal e individualmente na população estudada. Foi utilizado o software DietSmart para
realização dos cálculos e para avaliação de adequação. O parâmetro de comparação utilizado
foi a DRI (2002). A avaliação do consumo de sódio antes e após a intervenção nutricional
apresentou (p=0,869), não sendo encontrada diferença estatística segundo o teste Wilcoxon,
porém numericamente houve uma redução do consumo. O consumo excessivo de sódio é um
fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardíacas em especial a hipertensão. Não foi
encontrada diferença estatística, porém houve uma redução numérica no valor da ingestão do
sódio após intervenção, acredita-se que um tempo maior de intervenção seja necessária para
resultados estatísticos satisfatórios e redução efetiva do consumo de sódio.
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Código do trabalho: SP24
Efetividade de um programa de intervenção nutricional na avaliação da ingestão de
vitamina C e ferro de funcionários de uma instituição de ensino em Jundiaí
IMPERATO, M.B.D.; dos SANTOS, S.B.; MOROSI, E.A.A.; MACHADO, J.F.; DAVANÇO, T.
Centro Universitário Padre Anchieta.

A Vitamina C é essencial para o nosso organismo, funciona como antioxidante e
biossintetizador de aminoácidos e de colágeno. O Ferro é componente de diversas proteínas,
incluindo a hemoglobina e enzimas. A inclusão de vitamina C na refeição juntamente como o
ferro pode favorecer sua absorção formando um quelato estável, o que contribui para o
aproveitamento do ferro não heme vindo dos vegetais. O objetivo deste estudo foi avaliar a
ingestão alimentar dos funcionários do Centro Universitário Padre Anchieta, antes e após 12
semanas de intervenção nutricional, através do recordatório 24 horas (R24h) e realizar
posterior quantificação do consumo diário de vitamina C e Ferro. Estudo aprovado pelo Comitê
de
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e
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do
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Universitário

Padre

Anchieta

[PROCESSO

Nos

45005315.4.0000.5386]. O estudo foi realizado com 26 funcionários de uma instituição de
ensino superior da região de Jundiaí. O R24h foi aplicado pessoal e individualmente na
população estudada. Foi utilizado o software DietSmart para realização dos cálculos e para
avaliação de adequação. O parâmetro de comparação utilizado foi a DRI (2002). Observou-se
que o consumo da Vitamina C (p=0,016) após a intervenção nutricional apresentou diferença
estatística, segundo o teste Wilcoxon. O consumo de Ferro apresentou (p=0,026) que também
mostra diferença estatística antes e após intervenção nutricional, segundo o teste de Wilcoxon.
A intervenção nutricional é uma ferramenta de extremo valor, podendo auxiliar a reeducação
alimentar do indivíduo ou de um grupo, melhorando a qualidade de vida e nutricional. O
incentivo ao consumo diário de vitamina C e ferro através de uma alimentação variada é
indispensável, visto que há uma relação entre o ferro e a vitamina C, que favorece de forma
equilibrada a utilização de ambos pelo organismo.
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Código do trabalho: SP25
Relação entre a adequação do consumo de fibra alimentar e a hipertensão arterial
sistêmica em adultos e idosos
ALVES, A.G.P.; CARVALHO, B.A.; SOARES, V.; SILVA, M.S.
Universidade Federal de Goiás (UFG).

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um dos critérios utilizados para o diagnóstico da
síndrome metabólica, considerada atualmente um problema de saúde pública. Em relação a
alimentação, a Dietary Approach to Stop Hypertension (DASH) estimula a ingestão de
alimentos ricos em fibras para a redução da pressão arterial. O objetivo do presente estudo foi
comparar a adequação do consumo de fibra alimentar com a frequência de HAS em adultos e
idosos de um município brasileiro. Foi realizado um estudo transversal em outubro e novembro
de 2014, com 83 indivíduos de 24-85 anos atendidos pela Estratégia de Saúde da Família do
município de Santo Antônio de Goiás (GO). Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da UFG, protocolo nº 784.446/2014, e todos os participantes assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido antes da coleta de dados. Para a aferição da pressão
arterial foi utilizado o equipamento eletrônico e digital Omron® (modelo HEM-705 CP) e
considerou-se como portadores de HAS aqueles que apresentaram valores de pressão arterial
sistólica ≥140 mmHg e/ ou valores de pressão arterial diastólica ≥90 mmHg, segundo a
Sociedade Brasileira de Cardiologia, ou que relataram utilizar medicamentos anti-hipertensivos.
Os dados de ingestão alimentar foram obtidos em questionário semiquantitativo de frequência
alimentar. As informações foram transferidas para um programa específico construído em
planilha Microsoft Excel® 2013 para a estimativa do consumo diário de energia e nutrientes de
cada participante. Considerou-se como consumo adequado, segundo o Institute of Medicine, a
ingestão de pelo menos 14 g de fibra alimentar para cada 1000 kcal da estimativa de
necessidade energética. Realizou-se o Qui-quadrado de Pearson, no software SPSS versão
21.0, para comparar a adequação do consumo de fibra alimentar entre os indivíduos
hipertensos e não hipertensos. Considerou-se o nível de significância de 5% (p < 0,05). Dos 83
participantes, 48,2% eram hipertensos, havendo uma adequação de 72,1% no consumo de
fibra alimentar entre os não hipertensos e de 47,5% entre os portadores de HAS (p = 0,022).
Os indivíduos não hipertensos apresentaram uma maior adequação no consumo de fibra
alimentar quando comparados com os não hipertensos, sendo necessárias medidas de saúde
pública que promovam um melhor consumo alimentar deste nutriente para a prevenção desta
patologia e, consequentemente, da síndrome metabólica.
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Código do trabalho: SP26
Relação entre o consumo de proteína e circunferência da cintura em adultos e idosos
ALVES, A.G.P.; CARVALHO, B.A.; SOARES, V.; SILVA, M.S.
Universidade Federal de Goiás (UFG).

A circunferência da cintura (CC) aumentada é uma condição que predispõe ao
desenvolvimento de diversos agravos à saúde, dentre eles a síndrome metabólica. Sabe-se
que a alimentação interfere na CC, e mais especificamente em relação a proteína há evidência
que seu consumo está associado a menores valores desta variável antropométrica. O objetivo
do presente estudo foi comparar o consumo de proteína com a adequação da CC de adultos e
idosos de um município brasileiro. Foi realizado um estudo transversal em outubro e novembro
de 2014, com 83 indivíduos de 24-85 anos atendidos pela Estratégia de Saúde da Família do
município de Santo Antônio de Goiás (GO). Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da UFG, protocolo nº784.446/2014, e todos os participantes assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido antes da coleta de dados. A CC foi aferida no ponto
médio entre a porção inferior da última costela e a crista ilíaca, e foram considerados como CC
adequada valores <94 cm e < 80 cm e aumentada CC ≥ 94 cm e ≥ 80 cm para homens e
mulheres, respectivamente. Os dados de ingestão alimentar foram obtidos em questionário
semiquantitativo de frequência alimentar. As informações foram transferidas para um programa
específico construído em planilha Microsoft Excel® 2013 para a estimativa do consumo diário
de energia e nutrientes de cada participante. Realizou-se o teste de Mann-Whitney, no software
SPSS versão 21.0, para comparar a média do consumo de proteína (g/kg de peso corporal)
entre os indivíduos com CC adequada e aumentada. Considerou-se o nível de significância de
5% (p< 0,05). Dos 83 participantes, 57,8% apresentaram CC acima do recomendado, sendo a
mediana de consumo de proteína de 1,69g/kg de peso corporal entre os indivíduos com CC
adequada e de 1,32 g/kg de peso corporal entre os aqueles com CC aumentada (p = 0,011).
Os indivíduos com CC adequada apresentaram um maior consumo de proteína quando
comparados com aqueles com CC acima do recomendado. Diante disso, deve-se atentar para
um maior consumo deste nutriente, respeitando a estimativa da necessidade energética e
distribuição adequada dos demais macronutrientes, para a prevenção da síndrome metabólica.
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Código do trabalho: SP27
Conhecimento de mães sobre a importância do aleitamento materno e motivos relatados
para o desmame precoce
APOLIANO, A.P.A.; ALBUQUERQUE, L.P.; ALMEIRA, C.S.; CAVALCANTE, A.C.M.
Centro Universitário Estácio do Ceará.

O leite materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a
criança, sendo balanceado de acordo com as necessidades nutricionais do lactente,
oferecendo

proteção

imunológica

e

proporcionando

o

adequado

crescimento

e

desenvolvimento infantil; sendo por isso recomendado exclusivamente até o 6º mês de vida da
criança. O objetivo do presente estudo foi investigar conhecimento das mães sobre o
aleitamento e a causas relatadas para o desmame precoce. Foi realizado um estudo
transversal de abordagem quantitativa, envolvendo 85 mães de crianças menores de cinco
anos de idade assistidas por um Instituto da primeira infância em Fortaleza, através da
aplicação de um questionário para as mães, abordando o aleitamento materno e os motivos do
desmame precoce, caso tenha ocorrido. Os motivos para o desmame foi estratificado em
econômico, familiar, crenças, saúde e psicológicos. O presente estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética do Centro Universitário Estácio do Ceará, parecer (820.488) e as mães
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Sobre o conhecimento das
mães acerca do aleitamento materno a repostas de maior incidência foram: “o leite materno
evita doenças”, “o leite é bom para saúde e crescimento das crianças” e “o leite é bom para a
formação dos dentes”. O desmame precoce foi verificado em 61,2% das crianças. A saúde
(42,1%) foi o motivo mais relatado para justificar o desmame, sendo citado, a alergia alimentar,
prematuridade, orientação médica, mães com HIV e hipotireoidismo. Os fatores psicológicos
representaram 31,4% de causa de desmame, sendo citados, a não descida do leite por
estresse, medo e insegurança da mãe. As crenças, o fator econômico e questões familiares
foram os motivos relatados em menor frequência; 13,7%, 9,8% e 3,9%, respectivamente. O
presente estudo mostrou que as mães sabem que o leite materno previne doenças, além de
ser essencial para o crescimento e desenvolvimento infantil. No entanto, o desmame precoce
foi um fato prevalente nessa amostra, sendo motivos relacionados à saúde, o motivo mais
relatado para a justificativa de parar de amamentar, seguido de fatores psicológicos. Continua
sendo o essencial o estímulo constante a prática do aleitamento materno, com enfoque no
apoio a essa mãe, para que diante da dificuldade, ela não interrompa a prática, como mostra a
realidade.
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Código do trabalho: SP28
Ação de educação alimentar e nutricional sobre alimentos funcionais com grupo de
crianças e adolescentes com excesso de peso: relato de experiência
SANTOS, M.A.O.; SANTOS, W.I.; de OLIVEIRA, A.R.P.; do NASCIMENTO, I.R.; SOUZA,
K.T.R.; da SILVA, D.G.
Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Frente ao quadro epidemiológico nutricional de aumento da obesidade e suas co-morbidades
entre crianças e adolescentes, torna-se indispensável educar estes grupos sobre a importância
dos alimentos funcionais na prevenção e no controle de doenças crônicas não transmissíveis.
O objetivo do presente estudo foi descrever a experiência de uma ação de educação alimentar
e nutricional sobre alimentos funcionais com grupo de crianças e adolescentes com excesso de
peso. A ação foi conduzida no ambulatório de nutrição infantil do Hospital Universitário de
Sergipe. Foram selecionados 10 pacientes (>5 anos) e com excesso de peso. A temática
“Alimentos funcionais: fibras e ômega” foi eleita pela elevada prevalência de dislipidemias e
baixo consumo dos alimentos funcionais pelos pacientes do atendimento nutricional
individualizado. A palestra foi expositiva com multimídia, explicando os prejuízos da obesidade
infantil e suas implicações nos níveis de lipídios sanguíneos, e apontando alimentos funcionais
para prevenção e controle de DCNT. Após, foi realizada dinâmica visando o aprendizado sobre
os alimentos e estilos de vida que contribuem para o aumento do colesterol, foram utilizadas
bexigas decoradas de “anjo” e “diabo” para diferenciar o colesterol HDL do LDL, as crianças
eram

incentivadas

a colocar

plaquinhas

com

imagens

de alimentos

nas

bexigas

correspondentes. A fim de apresentar alguns alimentos funcionais (aveia, chia, linhaça,
sardinha), e introduzi-los em receitas para degustação (iogurte natural caseiro com chia, tabule,
sanduíche natural, torrada integral com patê de sardinha, tapioca com chia, arroz com linhaça e
cuscuz com aveia). Para incentivar a reprodução destas no domicílio. Foi entregue folder com
receitas. A seleção das receitas considerou alimentos de melhor aceitação, baixo custo e maior
acesso. Compareceram na ação 12 pessoas, sendo 6 pais e 6 pacientes. Foi constatado
grande interesse sobre as informações transmitidas, com vários questionamentos. Observouse participação ativa das crianças na dinâmica, sendo que muitos nem conheciam vários dos
alimentos funcionais. A degustação foi um ponto alto da ação, pois todos provaram as
preparações e demonstraram curiosidade e surpresa com os ingredientes, facilidade de
preparo e por serem consumidos habitualmente. Ações de educação alimentar em grupo
podem ser bastante úteis como forma de promover experiências práticas que promovam
hábitos alimentares saudáveis e o consumo de alimentos funcionais.
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Código do trabalho: SP29
Ponto de corte para adequação da concentração sérica de 25 hidroxivitamina D em
adolescentes
QUEIROZ, D.J.M.; ARAÚJO, E.P.S.; NEVES, J.P.R.; GONÇALVES, M.C.R.; ATAÍDE, R.;
SILVA, A.S.
Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

A vitamina D promove a absorção de 30% do cálcio dietético e mais de 60-80% em períodos
de crescimento, como na fase da adolescência, desta forma níveis adequados desta vitamina
são cruciais para o crescimento ósseo satisfatório. A classificação utilizada para definir
concentração sérica adequada de vitamina D refere valores de 25(OH)D acima > 30 ng/dL.
Porém, essa classificação pode estar inapropriada para a população brasileira, devido às
particularidades climáticas e alimentares. O objetivo do presente estudo foi verificar as
concentrações séricas médias de 25(OH)D e identificar os valores de corte da 25(OH)D
associados à elevação do paratormônio (PTH) em adolescentes em uma amostra
representativa em uma capital do nordeste do Brasil. Foi realizado estudo transversal com 220
adolescentes de idade entre 15 e 19 anos recrutados em uma escola pública na cidade de
João Pessoa-PB, Brasil. Os adolescentes responderam um questionários acerca dos seus
dados sociodemográficos. Em seguida, amostras sanguíneas foram coletadas na própria
escola, afim de determinar as concentrações séricas da 25-hidroxivitamina-D (25(OH)D) e
paratormônio (PTH). Os valores para classificação da vitamina D foram os estabelecidos pela
Endocrine Society. Todos os participantes assinaram o Termo de consentimento livre e
esclarecido após aprovação no comitê de ética (CAAE 43097115.2.0000.5188). Os resultados
estão apresentados em porcentagem, média e desvio padrão da média. Os dados foram
previamente testados para normalidade e homogeneidade. A curva ROC (Receiver Operating
Characteristic) foi utilizada para definição do valor de corte de elevação do PTH em relação às
diferentes concentrações plasmáticas de 25(OH)D nos adolescentes. A significância estatística
da análise foi observada pela área sob a curva ROC e pelo intervalo de confiança a 95% (IC
95%). Em relação aos níveis de PTH, não houve diferença significativa entre os com
concentrações suficiente e insuficientes/ deficientes em 25 (OH)D (p=0,43). A Curva ROC entre
as concentrações séricas de 25(OH)D e a elevação do PTH. A curva ROC mostra o nível de
25(OH)D ≥28 nmol/l como valor de corte para esta população (área sob a curva de 0.50 [IC
95%= 0.374 a 0.642]). A insuficiência/deficiência apresentou alta prevalência na população
vitamina D. O valor de corte proposto embora semelhante ao que o proposto na literatura,
parece ser mais apropriado para a população do município de João Pessoa-PB.
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Código do trabalho: SP30
Consumo alimentar de estudantes da área de saúde em uma instituição privada da
cidade de Feira de Santana- BA
TORRES, M.M.; ALBUQUERQUE, L.C.
Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC).

A entrada na faculdade é uma ocasião oportuna para colocar em prática medidas que deverão
prevenir a saúde, pois essa atenção terá como fundamental objetivo, impedir que os maus
hábitos alimentares adquiridos persistam por toda a vida. Os hábitos alimentares dos
universitários são fortemente influenciados por inúmeros fatores como ingresso na
universidade, a falta de tempo para realizar refeições, levando a substituição de refeições
completas por lanches práticos, com alto valor calórico. A presente pesquisa teve como
objetivo: investigar o consumo alimentar de estudantes da área de saúde de uma instituição
educacional, traçar o perfil de consumo alimentar; classificar o estado nutricional desses
estudantes segundo o Índice de Massa Corporal. O estudo foi desenvolvido a partir de uma
pesquisa de campo, com 50 acadêmicos com idade entre 17 e 40 anos, de ambos os sexos,
todos cursando o primeiro semestre de Enfermagem, Fisioterapia ou Nutrição. O instrumento
utilizado foi o questionário elaborado, contendo 14 questões objetivas. O trabalho foi submetido
ao
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apresentou

numeração

de

protocolo:

48835815.2.0000.5032. As informações foram transferidas para o banco de dados do
programa Microsoft Excel 2010. Os dados mostram que 16% dos estudantes fazem algum tipo
de dieta, 54% realizam de 3 a 4 refeições, 34% de 5 a 6 refeições ao dia. 60% deles fazem
algum tipo de alimentação na faculdade entre 1 e 7 vezes na semana, 40% raramente.
Portanto 86% desses almoçam em casa. 56% por cento dos entrevistados consideram ter uma
alimentação saudável. 64% dos

acadêmicos encontram-se sem

risco de doenças

cardiovasculares de acordo com a Circunferência Abdominal. O curso com mais estudantes
pré-obesos foi o de enfermagem (56%), os acadêmicos em maioria eutróficos foi no curso de
Fisioterapia (67%). Portanto concluiu-se, que entre os parâmetros avaliados no questionário
71% apresentaram perfil negativo. A avaliação do estado nutricional dos avaliados foi aceitável,
sendo que 62% deles encontraram-se em estado de eutrofia, e boa porcentagem não
apresentaram riscos de doenças cardiovasculares. Destaca-se a importância de hábitos
alimentares saudável em todas as fases da vida e a necessidade de proporcionar educação
alimentar e nutricional principalmente para estudantes em ambiente acadêmico, para que
possam desfrutar de uma boa qualidade de vida.
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Código do trabalho: SP31
Marcadores de exposição solar e prevalência de insuficiência/deficiência de vitamina D
em adolescentes escolares de uma capital no Nordeste brasileiro
QUEIROZ, D.J.M.; ARAÚJO, E.P.S.; NEVES, J.P.R.; GONÇALVES, M.C.R.; CARVALHO, A.T.
Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

A vitamina D é um hormônio associado ao metabolismo ósseo e mais recentemente, à
fisiopatogênese de diversas condições crônicas. A exposição solar é um fator capaz de
influenciar diretamente as concentrações séricas desse metabólito. O objetivo do presente
estudo foi verificar a associação entre marcadores de exposição solar e as concentrações
séricas de vitamina D em adolescentes escolares de uma capital da região nordeste do Brasil.
Estudo transversal, com 79 adolescentes de 15 a 19 anos matriculados em uma escola pública
central da cidade de João Pessoa-PB/Brasil. Os participantes do estudo responderam a um
questionário acerca dos seus dados sócio-demográficos, tempo de exposição solar diária,
prática de atividade física exposta ao sol e uso diário de protetor solar. Em seguida, amostras
sanguíneas foram coletadas na própria escola, afim de determinar as concentrações séricas da
25-hidroxivitamina-D (25(OH)D). Os valores para classificação da vitamina D foram os
estabelecidos pela Endocrine Society. Todos os participantes assinaram o Termo de
consentimento
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aprovação

no
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ética

(CAAE

43097115.2.0000.5188). Os dados foram analisados em média, desvio-padrão da média,
frequência relativa e teste do qui quadrado (p< 0,05). A idade média da população foi de
17,1±1,2 e a amostra foi constituída em sua maioria pelo sexo feminino (62%). O valor médio
geral de vitamina D sérica foi de 28,5±7,4 ng/dL. Quando classificados, de acordo com os
valores de referência, observaram-se prevalências de deficiência de vitamina D em 6,3%,
insuficiência em 55,7% e suficiência em 38% da amostra. Dentre os participantes, 48,1%
afirmaram se expor ao sol por pelo menos 30 minutos diários, 51,9% relataram fazer uso diário
de protetor solar e 84,8% não praticar atividade física exposta ao sol. Além disso, observaramse maiores prevalência de insuficiência/deficiência de vitamina D nos adolescentes que se
expunham ao sol por menos que 30 minutos por dia (p= 0,000), que faziam uso diário de
protetor solar (p=0,466) e que não praticavam atividade física exposto ao sol (p= 0,115). O
menor tempo de exposição solar esteve significativamente associado a maior prevalência de
insuficiência/deficiência de vitamina D nos adolescentes escolares. Contudo, não foram
observadas associações com o uso de protetor solar ou a prática de atividade física exposta ao
sol.

159

