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Código: AF1
Caracterização

físico-química

de

frutos

do

murici

(Byrsonima

crassifolia

L)

comercializados em Aracaju (SE)
Autores: Isabela Souza de Gois; Larissa de Almeida Soares; Marinuzia Silva Barbosa; Tracy
Anne Cruz Aquino; Alessandra Almeida Castro Pagani.
Instituição: Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Introdução: A diversidade de frutas brasileiras gera potencial de interesse para indústria, estas
que são buscadas por conta de seus benefícios biológicos. O murici é um fruto típico do cerrado,
muito consumido e usado como agente terapêutico, anti-inflamatório e cicatrizante. Objetivos:
Caracterizar físico-químicamente a polpa dos frutos de murici comercializados em Aracaju-SE,
a partir de análises de pH, acidez em ácido cítrico, umidade, sólidos solúveis e carotenóides.
Metodologia: Os frutos foram selecionados de maneira uniforme, lavados e sanitizados com,
depois foram secos e extraída a polpa. As análises foram feitas em triplicata. A determinação de
pH foi realizada conforme IAL, 2008. Para quantificação de sólidos solúveis, realizou-se a
leitura em refratômetro digital. O teor de umidade foi determinado por gravimetria pela perda de
água por secagem sob infravermelho. A Acidez Total Titulável em Ácido Cítrico (ATT) foi
determinada conforme o IAL, 2008. Os valores de NaOH foram expressos em g de acidez/ 100g
de amostra. Os carotenóides totais foram avaliados por um espectrofotômetro de bancada.
Resultados: Foram obtidos valores de pH 3,7, 10,3°Brix, Umidade 73,22%, Acidez 1,65
g/100g, e carotenóides 0,94 (µg/g), valores semelhantes aos encontrados por trabalhos em
murici e em frutas do cerrado. Os valores apresentados dos sólidos solúveis estão dentro dos
padrões estabelecidos pela Legislação Vigente do Ministério da Agricultura e do Abastecimento
de 01/09/2016 (n° 169, Seção 1, pág. 2). Baixos valores de pH são importantes, visto que
promovem a garantia de conservação da polpa, descartando a necessidade de tratamento térmico
muito elevado, e evitando perdas nutricionais. Já os carotenóides parecem desempenhar alguns
papéis fundamentais na saúde humana, sendo essenciais para a visão. Mais recentemente,
efeitos benéficos de carotenóides contra cânceres, doenças de coração e degeneração macular
foram reconhecidos e estimularam intensas investigações sobre o papel desses compostos como
antioxidantes e como reguladores de resposta do sistema imune. Conclusão: O murici
apresentou baixo pH que promove a conservação da polpa, bem como as demais análises, que
afirmam seu potencial tecnológico e benefícios, através dos papeis biológicos dos carotenoides.
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Código: AF2
Perfil sensorial de pastas de amendoim obtidas de grãos torrados em diferentes condições
Autores: Rafael De Freitas Floriano, Cibele Pinz Muller, Gabriel Brunelli, Rochele Rossi,
Tanise Gemelli, Valmor Ziegler.
Instituição: Universidade do Vale dos Sinos (UNISINOS).

Introdução: O amendoim (Arachis hypogaea L.) é um grão de alto valor agregado, o que
permite a sua utilização em diversos produtos alimentícios. Antes de ser consumido, esses grãos
normalmente são torrados, no entanto, os efeitos da torra sobre os produtos derivados ainda não
é totalmente elucidado. Objetivos: Objetivou-se avaliar o perfil sensorial de pastas de
amendoim obtidas de grãos torrados em diferentes condições. Metodologia: Os grãos utilizados
foram da variedade Runner, com umidade de 6%. Separou-se 3kg para cada amostra, divididas
em triplicatas, as quais foram torradas em forno convencional nas temperaturas de 80°C, 110°C,
140°C, 170°C e 200°C e em forno micro-ondas. Todas as amostras foram torradas até atingir
peso constante. Após a retirada das peles dos grãos torrados, a pasta do amendoim foi produzida
em equipamento industrial e avaliada sensorialmente por 49 provadores, utilizando a escala
hedônica de nove pontos, com escore variando em desgostei extremamente (1) e gostei
extremamente (9), para os atributos cor, aroma, textura, sabor. A intenção de compra foi
avaliada com escore variando de definitivamente compraria (5) ou definitivamente não
compraria (1). Resultados: Na análise sensorial das pastas, os atributos cor, aroma, sabor e
textura apresentaram as melhores avaliações (p<=0,05) nas torras a 140C° e 170°C, com
conceito gostei moderadamente. A intenção que apresentou as melhores avaliações (p<=0,05)
na torra a 140°C, conceito tendendo a provavelmente compraria. Conclusão: Conclui-se, que
houve uma boa aceitação das pastas desenvolvidas a partir de grãos torrados a 140°C e 170°C,
com índices de aceitação superior a 72%. Assim, podendo ser comercializada como pasta base
por suas características sensoriais, enquanto que as pastas obtidas de grãos torradas a 80°C,
110°C, 200°C e micro-ondas não seriam bem aceitas no mercado.
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Código: AF3
Análise comparativa entre atividade antioxidante e teor de polifenóis presente nas frutas
desidratadas de uva passa, cranberry e goji berry
Autores: Andryely Pedroso, Aline da Rosa Almeida, Lucas da Costa, Matheus Vinicius de
Oliveira Brisola Maciel.
Instituição: Centro Universitário Católica de Santa Catarina.

Introdução: As frutas vermelhas (berries) são alvo de extensivos estudos por apresentarem
compostos fenólicos, que manifestam efeito protetor de danos oxidativos às células. Este efeito
protetor relaciona-se ao seu poder antioxidante, que auxilia no combate aos radicais livres.
Objetivos: Comparar a atividade antioxidante (AA) e o teor de compostos fenólicos totais
(CFT) presente nas frutas desidratadas de uva passa (UP), cranberry (CB) e goji berry (GB).
Metodologia: A extração dos compostos fenólicos das frutas foi realizada utilizando 3g de
amostra, adicionado 30 ml de álcool etílico 80%. As amostras foram submetidas a banho de
ultrassom (25 ± 2°C) por 60 minutos, posteriormente centrifugadas e filtradas. Os CFT foram
determinados pelo método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteu e os resultados expressos em
mg de equivalente de ácido gálico por g de amostra. A AA foi determinada pela capacidade de
inibição do radical DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil) e os resultados expressos em percentual
(%) de inibição. Todas as análises foram realizadas em triplicata e os resultados mostrados
como médias seguido do desvio padrão. Resultados: As amostras de frutas vermelhas
analisadas apresentaram alto percentual antioxidante, sendo GB (91,50 ± 0,07 (%)) com maior
AA, seguido CB (51,91 ± 0,31(%)) e UP (19,15 ± 3,05 (%)). Com relação a CFT, as amostras
GB (5,84 ± 0,86 (mg EAG g-1)) e CB (2,33 ± 0,07 (mg EAG g-1)) demonstraram maior teor de
compostos fenólicos, sequente por UP (1,23 ± 0,19 (mg EAG g-1)). Conclusão: Os resultados
sugerem que o consumo das frutas desidratadas avaliadas neste estudo pode contribuir para
prevenção do desequilíbrio entre moléculas oxidantes e antioxidantes, que induzem danos
oxidativos pelos radicais livres.
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Código: AF4
Efeito do meio de fermentação no potencial antioxidante e teor de compostos fenólicos
totais do kefir de água
Autores: Antonilene Bastos da Silva Teixeira; Ana Vládia Bandeira Moreira; Clarissa Cassimiro
Cedrola Lima; Cecília Stanzani Klapka
Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Introdução: Uma nova fronteira nas ciências da nutrição vem expandindo os conceitos antigos
sobre o uso dos alimentos. Dentre estes, destaca-se o kefir de água, uma bebida fermentada com
diversos benefícios à saúde advindos do seu conteúdo probiótico e prebiótico. Objetivos: Assim
o presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência dos diferentes tipos de açucares na
qualidade do kefir de água, utilizando como parâmetros Brix, pH e determinação do potencial
antioxidante das amostras. Metodologia: Grãos do kefir foram propagados em condiçõespadrão antes da realização do estudo. Os grãos lavados foram inoculados em solução de açúcar
mascavo com água destilada e incubados na estufa (28ºC). Este procedimento foi realizado com
três marcas de açúcares (marca A, B e C); sendo a marca B de cultivo orgânico. Analisou-se a
atividade antioxidante pelo sequestro do radical DPPH onde calculou-se a atividade antirradical.
Outro método utilizado foi a dosagem de compostos fenólicos. Por fim, as bebidas fermentadas
pelos grãos do kefir tiveram o teor de sólidos solúveis (ºBrix) e pH analisados. Todas as análises
foram realizadas em triplicata. Resultados: Com base nos dados obtidos pelas análises de Brix
e pH do kefir, observou-se que o açúcar C obteve menores valores de pH (3,91), demonstrando
que ele poderia propiciar melhor fermentação em comparação aos açucares A (3,98) e B (3,97).
Em relação aos valores de Brix não houve diferenças significativas. Na análise da atividade
antioxidante pelo método DPPH a porcentagem média de sequestro de radical DPPH foi
respectivamente 10,64%, 28,82% e 5,46%. O açúcar B teve maior percentual de sequestro,
demonstrando assim maior potencial antioxidante. Em relação a contagem de compostos
fenólicos os resultados obtidos foram respectivamente 0,053g/L, 0,073g/L e 0,037g/L. O açúcar
B também obteve os melhores resultados. Acredita-se que os melhores resultados do açúcar B
sejam pelo fato de ser um açúcar mascavo orgânico, mantendo parte de seus componentes
nutritivos e bioativos como fenólicos naturais e com isso melhor ação no potencial antioxidante
do kefir de água. Conclusão: Diante do exposto foi possível observar que o açúcar B
demonstrou melhores resultados no potencial antioxidante em ambos métodos utilizados,
sugerindo continuidade nas pesquisas de aplicação em produtos dietéticos.

8

Código: AF5
Avaliação do teor de saponinas em plantas alimentícias não convencionais com potencial
utilização no controle de distúrbios metabólicos
Autores: Leonardo Gomes Sanders Moura; Midori Nakamura Marques; Karine de Oliveira
Bezerra; Jaime Paiva Lopes Aguiar; Francisca das Chagas do Amaral Souza.
Instituição: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).

Introdução: Muitas PANC além de servirem como fontes de alimentos, apresentam
propriedades medicinais que estão associadas à presença de moléculas como as saponinas, que
atuam principalmente sobre distúrbios metabólicos e regulam funções corporais. Objetivos: Por
isso, buscou avaliar a concentração de saponinas em espécies de PANC como o cariru (Talinum
fruticosum), ora-pro-nobis (Pereskia aculeata) e feijão macuco (Pachyrrhizus tuberosus), pela
utilização da matéria in natura e branqueada. Metodologia: O branqueamento (utilizado para
inibir a degradação enzimática) foi realizado através da cocção em água fervente por 5 minutos,
seguida da submersão das amostras em água gelada. Foram utilizadas 0,5 gramas de amostras
para a extração das saponinas e a sua quantificação foi realizada pela técnica de
espectrofotometria, à 284 nm entre 10 a 20 minutos de reação. Resultados: A ora-pro-nobis
apresentou concentração de 17 e 12,8 mg/100g nas amostras in natura e branqueada
respectivamente, o feijão macuco apresentou 1,12 e 3,6 mg/100g nas formas in natura e
branqueada respectivamente e o cariru não apresentou nenhum teor de saponinas. Sendo assim,
a ora-pro-nobis in natura apresentou maior potencial em exercer os efeitos fornecidos pelas
saponinas, assim como na forma branqueada. Já o feijão macuco apresentou maior potencial em
sua amostra branqueada do que in natura. A presença de saponinas em fontes alimentares é
capaz de exercer efeitos biológicos no metabolismo de colesterol e carboidratos. Essas
moléculas são capazes de reduzir a atividade da alfa amilase (afetando a hidrólise de açúcares) e
também se ligar aos sais biliares, impedindo a sua reabsorção e causando a precipitação de
colesterol no trato intestinal, atuando sobre os valores de colesterol sérico. Conclusão: Dessa
forma, ambas as espécies apresentam capacidade de exercer efeito funcional além de suas
propriedades nutricionais básicas, podendo ser utilizadas como alternativas ao tratamento e
prevenção de doenças.
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Código: AF6
Bioacessibilidade de saponinas presentes em tubérculos com potencial aplicação no
controle de obesidade e colesterol
Autores: Leonardo Gomes Sanders Moura; Midori Nakamura Marques; Jaime Lopes Paiva
Aguiar; Francisca das Chagas do Amaral Souza.
Instituição: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).

Introdução: As saponinas são metabólitos secundários encontrados em mais de 100 espécies
vegetais, além da capacidade biossurfactante, detêm propriedades biológicas que atuam sobre o
organismo. O seu principal efeito está relacionado ao metabolismo de lipídeos e redução de
colesterol sérico. Objetivos: Por isso, este trabalho buscou avaliar a concentração e
bioacessibilidade de saponinas totais em três espécies diferentes: batata doce (Ipomoea batata),
inhame (Colocasia esculenta) e cará branco (Dioscorea alata). Metodologia: As amostras
foram utilizadas na forma desidratada à 60°C. A quantificação das saponinas totais foi realizada
pela técnica de espectrofotometria, à 284 nm de absorbância, entre 10 a 20 minutos de reação. A
bioacessibilidade foi avaliada pela técnica de digestão in vitro, com simulação da fase oral,
gástrica e intestinal. O sobrenadante foi recolhido para as quantificações. Resultados: A batata
doce expressou valor de 31,25 mg/100g, o inhame 45,6 mg/100g de amostra e o cará branco
35,84 mg/100g de saponinas totais. Os valores encontrados foram superiores a outros tubérculos
como: Dioscorea rotundata (28,4 mg/100g), Dioscorea esculenta (24,4 mg/100g) e Dioscorea
bulbifera (9,1 mg/100g), indicando alto rendimento nas espécies estudadas. Em relação a
bioacessibilidade, a batata doce apresentou maior percentual de 95,1% de saponinas liberadas,
contra 82,42% do cará branco e 78,3% do inhame, ou seja, quanto mais saponinas liberadas no
processo digestivo maior é a sua capacidade de atual sobre o organismo e regular distúrbios
metabólicos. Segundo Vinarova et al. (2015) as saponinas se ligam aos sais biliares, causando a
precipitação de colesterol e reduzindo a sua absorção, além de estimular a síntese de novos sais
biliares por impedir a sua reabsorção. Conclusão: Sendo assim, os tubérculos avaliados têm
potencial ação funcional com base no percentual de saponinas liberadas durante a digestão,
sendo capazes de atuar sobre o metabolismo de colesterol.
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Código: AF7
Determinação de compostos bioativos em flores de tagete (Tagetes pátula)
Autores: CARNEIRO, Maria Eduarda Silva, MENOIO, Acacia Kelly, FERREIRA, Adriano
Dilamor, PEREIRA, Aline, SILVA, Bruna Lorena, FREITAS, Daianne Holanda, PIRES, Márlia
Barbosa
Instituição: Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ).

Introdução: As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) são vistas como pragas ou
ervas daninhas, porém possuem importante valor nutricional. O cravo de defunto é chamado
cientificamente de Tagetes pátula é uma PANC e tem alto valor nutricional. Objetivos: Analisar
o processo de extração e quantificação de carotenoides da flor do Tagete de cor alaranjada.
Metodologia: A determinação do teor de carotenoides segundo Rodrigues Amaya (2001), foi
realizada em Espectrofotômetro, onde para a determinação do licopeno, foi utilizado o
comprimento de onda de 440nm e fator de conversão em 3450; já para o betacaroteno o
comprimento de onda usado foi de 450nm e fator de conversão em 2592. Resultados: Os
resultados obtidos mostraram que há uma grande concentração dos carotenoides: licopeno e
betacaroteno, foi quantificado um teor médio de 531,11µg/100g ± 0,12 e 608,21µg/100g ± 0,16,
respectivamente. Demostrando assim, elevado potencial funcional nutricional desta Panc,
indicando assim a possibilidade de inserção destas plantas não convencional na alimentação e
como matéria prima para o enriquecimento nutricional de alimentos em geral. Conclusão: O
Tagete é uma planta que tem alto valor nutricional e elevada quantidade de betacaroteno e
licopeno a indicando como fontes promissoras de compostos biologicamente ativos e com
propriedades antioxidantes.
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Código: AF8
Analise da qualidade de suco de acerola comercializados em Belém (PA)
Autores: CARNEIRO, Maria Eduarda Silva; VASCONCELOS, Ruan Ribeiro; MIRANDA,
Joicy dos Santos; SILVA, Liliane Azevedo da; FARIAS, Luana Cibele de Sousa;
FIGUEIREDO, Rita de Cassia Wanzeler; PIRES, Márlia Barbosa.
Instituição: Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ).

Introdução: A acerola (Malpighia punicifolia L.) é originaria da América Tropical, o principal
consumo desta fruta se dá pelo alto teor de vitamina C. Em Belém, comumente encontramos o
suco da fruta sendo comercializado em lanchonetes, quiosque e pontos de ambulantes.
Objetivos: Avaliar a análise físico-química e a qualidade de duas amostras de suco de acerola
comercializados por vendedores de lanches da Região Metropolitana de Belém. Metodologia:
Foram utilizados duas amostras de suco de acerola comercializadas por vendedores de lanches
dos bairros de São Brás e Guamá. As amostras foram avaliadas em triplicata quanto ao pH,
sólidos solúveis (SS) e acidez total titulável (ATT), conforme o método da AOAC (2002), os
resultados foram submetidos à análise estatística pelo Programa ® Statistica 8.0, aplicando
ANOVA e teste Tukey com nível de significância de 5%. Resultados: A amostra do bairro de
São Brás apresentou pH 3,70±0,02 a , ATT 1,30±0,14 b e SS 14,83 °Brix ± 0,05 b . As análises
realizadas no suco vendido no bairro do Guamá apresentaram pH 3,62±0,02 b e ATT 2,21±0,00
a e SS de 19,13°Brix ± 0,11 a . As amostras analisadas apresentaram nível de pH maior do que
se estipulado no regulamento técnico dos padrões de identidade e qualidade do suco de acerola
(Portaria N°86 do MAPA), os valores de acidez total também mostraram-se acima do valor
mínimo estipulado, quanto aos sólidos solúveis totais apresentaram níveis bem maiores do que o
regulamento. Conclusão: Os sucos analisados não atendem a legislação, a adição de açúcar,
bem como a quantidade baixa de polpa de fruto usada pode ter ocasionado resultados
divergentes ao da norma aplicada.
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Código: AF9
Qualidade da polpa de açaí comercializada no ver-o-peso em Belém (PA)
Autores: SENA, Jessyca Camara; SANTOS, Aline Prado; SOUZA, Emilly Rosa; HOYOS,
Leticia Barros; PEREIRA, Leticia Santos; LUZ, Lilian Grasiele Matos; PIRES, Márlia Barbosa.
Instituição: Universidade Nove de Julho (UNINOVE).

Introdução: O açaí é uma das mais importantes fontes de alimentação para os habitantes da
região amazônica. Entretanto há muito a estudar com relação aos padrões de qualidade.
Objetivos: O presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade de polpa do açaí
comercializada no mercado do Ver-o-Peso em Belém-PA. Metodologia: A polpa do açaí foi
coletada em fevereiro de 2019, onde determinou-se umidades, pH, acidez total titulável e
sólidos solúveis segundo a AOAC (2002). Resultados: Para umidade encontrou-se o valor de
56,63±0,49 g/100g, este está dentro do preconizado pela legislação vigente que rege entre 40-60
g/100g para polpas que utilizam água. Assim como o valor de pH 4,81±0,00. Para acidez total
encontrou-se 4,12±0,21, destacando que se encontra fora dos padrões de qualidade de 0,27
(fino), 0,40(médio) e 0,45 (Grosso). Já o valor de sólidos solúveis de 4,61±0,00, o classifica
como inferior ao tipo C (Açaí fino ou popular), que varia de 8 a 11%, segundo classificação
usada pela Embrapa (2006), classificação que contradiz a usada para a comercialização (grosso),
demonstrando uma irregularidade e a necessidade de mais fiscalizações com foco nos pontos
comerciais. Conclusão: A avaliação apresenta pH e umidade dentro do padrão de qualidade,
entretanto, sólidos totais e acidez encontram em discordância com o padrão de qualidade.

13

Código: AF10
Avaliação da qualidade das farinhas funcionais a granel comercializadas no município de
Lagarto
Autores: Monize Nascimento Rabelo, Cristiano Correa Pinto, Ana Caroline da Silva Oliveira,
Thayná Brunelle Souza Carvalho, Sarah Janaína Gurgel Bechtinger Simon, Fabiana Melo
Soares, Bárbara Melo Santos do Nascimento.
Instituição: Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Introdução: Farinhas são produtos obtidos de partes comestíveis de espécies de cereais,
leguminosas, frutos, sementes, tubérculos e rizomas que sofrem processos tecnológicos seguida
do nome do vegetal utilizado. As farinhas funcionais ganham espaço na dieta humana com
propriedades nutricionais positivas. Objetivos: Diante da importância e alto consumo das
farinhas funcionais é de grande valia analisar qualitativamente as farinhas vendidas a granel no
município de Lagarto/SE. Metodologia: Foi aplicado nos estabelecimentos de produtos naturais
a granel um questionário in loco de perfil comercial e econômico das farinhas. Posteriormente,
com as farinhas funcionais de maior disponibilidade nos pontos comerciais foram feitas as
análises microbiológicas de Termotolerantes a 45ºC com a técnica do número mais provável –
NMP/g SMEWW9221B; Presença/ausência de Salmonella sp em 25g (AOACC 967.26),
materiais estranhos e sujidades pelo método de microscopia baseado na Resolução nº 14/2014
em 100g e análise de umidade realizada pela secagem direta em estufa a 105ºC (IAL, 2008). Os
dados analisados foram avaliados e descritos em frequência relativa e absoluta. Resultados: As
farinhas com maior predominância nas lojas foram as de linhaça dourada, linhaça marrom e
chia. Os resultados das análises demonstraram ausência para Salmonella sp e sujidades em 100g
da amostra. Além de Coliformes 45º NMP/g < 3,6. Desta maneira, as farinhas apresentaram-se
adequadas e aptas para comercialização em todos os quesitos perante a Resolução nº 14/2014.
Conclusão: As farinhas funcionais são produtos microbiologicamente seguros que tem
proporcionado benefícios à saúde quando associadas a hábitos alimentares saudáveis
contribuindo para prevenção de patologias.
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Código: AF11
Determinação do perfil de ácidos graxos do caranguejo Aratu proveniente dos manguezais
sergipanos
Autores: Thayná Brunelle Souza Carvalho, Monize Nascimento Rabelo, Sarah Janaína Gurgel
Bechtinger Simon, Fabiana Melo Soares, Fabrine Teixeira Santos, Bárbara Melo Santos do
Nascimento.
Instituição: Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Introdução: O caranguejo aratu (Aratus pisonii) representa grande relevância econômica para a
população sergipana, sendo também um importante atrativo para a culinária regional. Mas,
apesar de toda sua relevância, sua composição lipídica e nutricional ainda é desconhecida.
Objetivos: Determinar a qualidade da gordura encontrada no caranguejo aratu (Aratus pisonii)
proveniente dos manguezais sergipanos. Metodologia: As amostras foram coletadas em 3
municípios com maior frequência na produção do crustáceo. A extração da fração lipídica
ocorreu segundo Folch et al., (1957) e a metilação dos ácidos graxos, segundo Hartman e Lago
(1973) por cromatografia gasosa. Para identificá-los utilizaram-se padrões de ésteres metílicos
de ácidos graxos puros, comparando-se o tempo de retenção dos ésteres metílicos das amostras
e dos padrões. Utilizou-se a análise de variância (ANOVA) com nível de significância em p <=
0,05 e expressos em percentual de cada ácido sobre o total de ácidos graxos. As análises
realizadas no software R versão 3.2.2. Resultados: Os dados obtidos mostram o ácido oleico
(C18:1 n-9), o eicosapentaenóico (C20:5 n-3) - EPA, o docosahexaenóico (C22:6 n-3) - DHA e
o linoleico (C18:2) – ômega 6, monoinsaturado e poli-insaturados, com valores variando de
15,52 a 22,11%; 13,29 a 20,51%; 6,15 a 9,94% e 3,53 a 5,24%, respectivamente. Os saturados
como o palmítico (C16:0) e o esteárico(C18:0) variam de 15,92 a 19,64% e 9,73 a 10,89%.
Quanto às relações lipídicas observou-se: poli-insaturados/saturados 1,22; ácido graxo
hipercoleristêmico/hipocoleristêmico 0,28 e 3 0,39 (1:2,5); a soma do DHA e EPA 39,68%. A
razão entre os ômegas mostrou-se condizente com as recomendações de até 5:1 corroborando
com os relatos que a relação equilibrada entre os ômegas é fundamental para a prevenção de
doenças cardiovasculares e diversas patologias com maior ênfase do que quando comparada
com a razão dos poli-insaturados/saturados. Conclusão: A qualidade lipídica presente no
caranguejo aratu (Aratus pisonii) revelou-se interessante quanto ao aspecto dietético e de saúde,
o que favorece a população residente ao redor dos mangues.
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Código: AF12
Composição físico-química, centesimal e de perfil lipídico da Pitaia Vermelha [Hylocereus
polyrhizus (Weber) Britton & Rose] cultivada no Ceará
Autores: Cícero Matheus Lima Amaral, Sandra Machado, Lia Correa Coelho, Glauber Batista
Moreira Santos, Guilherme Julião Zocolo, Gisele Silvestre da Silva, Marcelo Oliveira Holanda,
Chayane Gomes Marques, Maria Izabel Florindo Guedes.
Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE), Universidade Federal do Ceará (UFC),
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).

Introdução: A pitaia vermelha (Hylocereus polyrhizus) possui uma série de compostos
bioativos, como oligossacarídeos e compostos fenólicos. Assim, possui potencial como alimento
funcional e fonte de compostos para o desenvolvimento de nutracêuticos. Objetivos: Realizar a
análise físico-química, da composição centesimal da polpa, casca e semente e perfil de ácidos
graxos da pitaia vermelha cultivada no Ceará. Metodologia: O fruto foi processado de duas
maneiras: Processamento A, na qual ocorreu a separação da polpa manualmente da casca e
submetida a despolpamento em peneira de 0,8 mm; e processamento B, em que a pitaia foi
fracionada em quatro partes e submetida a despolpamento com peneiras 2,5 mm e 0,8 mm.
Foram feitas as análises físico-químicas e de composição centesimal. Determinou-se o perfil de
ácidos graxos das sementes por cromatografia gasosa. Os resultados foram processados no
software AgroStat 1.0. Resultados: O pH da polpa foi de 4,47 no PrB, estatisticamente menor
ao do PrA, de 4,88. A polpa apresentou teor de sólidos solúveis de 9,97ºBrix no PrA A e
8,87ºBrix no PrB. Quanto à acidez (expressa em % de ácido málico), encontrou-se para a polpa,
casca e semente os valores de 0,33, 0,41 e 0,43, respectivamente; e no PrB, de 0,34, 0,46 e 0,32.
Apresentou baixo teor proteico, baixo teor de lipídeos, sendo detectados apenas nas sementes
(PrA – 3,57%, PrB – 2,55%); com maior presença de carboidratos em todas as partes,
principalmente na casca. Os ácidos linoleico, oleico e palmítico foram os mais presentes nas
sementes em ambos os processamentos. A casca apresentou maior teor de fibras totais (PrA –
53,9%; PrB – 51,4%), com fibras solúveis (PrA – 2,1%; PrB – 34,9%) e insolúveis (PrA –
51,7%; PrB – 16,5%), o último mais prevalente no PrB. Conclusão: O fruto apresentou ácidos
graxos essenciais e fibras, especialmente na casca e semente, tornando-o potencial alimento
funcional. Estudos futuros são necessários para identificar e quantificar novos compostos
funcionais na pitaia.

16

Código: AF13
Frutos do cerrado como fonte de compostos fenólicos
Autores: Alinne Bodenstein, Thamara Rosa De Souza, Thaíse Yanka Portes Arruda, Loriane
Monteiro Bianchi, Maria Julia Corrêa Carvalho, Fellipe Lopes De Oliveira, Maressa Caldeira
Morzelle, Jocelem Mastrodi Salgado.
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Introdução: O cerrado brasileiro, segundo maior bioma da América do Sul, apresenta diversas
espécies frutíferas ricas em compostos antioxidantes, pouco valorizadas e consumidas
atualmente. O consumo de compostos bioativos está diretamente relacionado a prevenção de
diversas doenças crônicas não transmissíveis. Objetivos: Neste contexto, o objetivo desse
estudo foi verificar o teor de compostos fenólicos em frutos do cerrado brasileiro e pouco
explorados nacionalmente. Metodologia: Os frutos foram adquiridos na forma in natura e no
estágio de maturação considerado adequado para o consumo. Os compostos fenólicos totais
foram quantificados nos extratos aquosos pelo método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau
e a quantificação foi feita por meio da construção de curva padrão de ácido gálico (5 a 100 µg).
Resultados: O teor de compostos fenólicos totais, expresso em µg de ácido gálico/g amostra
fresca, foram: atemoia (casca: 1268,59 ± 55,81 µg de ácido gálico (AG)/g amostra fresca; polpa:
360,89 ± 5,87 µg de AG/g amostra fresca; semente: 483,59 ± 4,63 µg de AG/g amostra), feijoa
(812,82 ± 84,62 µg de AG/g amostra fresca), tamarindo (polpa: 667,30 ± 54,54 µg de AG/g
amostra; casca: 368,91 ± 9,82 µg de AG/g amostra fresca), cacau (casca: 573,07 ± 30,94 µg de
AG/g amostra), jatobá (polpa: 375,32 ± 114,97 µg de AG/g amostra), caju (polpa: 217,30 ±
21,84 µg de AG/g amostra), jambo (polpa: 167,30 ± 11,69 µg de AG/g amostra) e pequi (polpa:
115,70 ± 16,55 µg de AG/g amostra). As maiores concentrações de compostos fenólicos totais
foram encontradas em casca de atemoia. As menores quantidades foram detectadas em polpa de
pequi. Conclusão: Os frutos analisados demonstraram ser fontes de compostos fenólicos e
estudos sobre atividade antioxidante são relevantes, uma vez que poderiam contribuir para o
desenvolvimento regional e valorização de frutos brasileiros.
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Código: AF14
Verificação de adulteração e atividade antioxidante em méis do estado do Rio de Janeiro
Autores: Izabelle de Oliveira, Larissa da Silveira Leitão, Mariana Gonçalves, Vanessa Rosse de
Souza.
Instituição: Universidade Estácio de Sá.

Introdução: Segundo o Codex Alimentarius, mel é definido como substância doce, natural,
produzida pelas abelhas a partir do néctar das plantas ou de secreções de partes vivas de plantas.
O consumo de mel pode conferir benefícios à saúde humana. Objetivos: Avaliar a composição
e atividade antioxidante dos méis do estado do Rio de Janeiro. Metodologia: Foram avaliados
28 méis obtidos no estado do Rio de Janeiro, sendo obtidas amostras de diferentes floradas e de
diferentes fornecedores registrados. Para caracterização foram realizadas análises de acidez
titulável, açúcar invertido (Método de Fehling) e atividade diastásica (reação de Lugol), todos
segundo os métodos descritos no Manual de Métodos Físico-Químicos para Análises de
Alimentos do Instituto Adolfo Lutz e a atividade antioxidante foi realizada por ensaio DPPH.
Resultados: Das amostras analisadas todas apresentaram atividade diastásica adequada, sendo
assim considerados méis. Apresentaram acidez dentro da adequação (1,78±0,51miliEqg/Kg de
mel). Das amostras analisadas para açúcares invertidos 39% apresentaram valores menores que
70%, estando em desacordo com Padrão de Identidade e Qualidade do mel. As amostras de mel
analisadas apresentaram atividade antioxidante de 23%, sendo esse valor importante na defesa
do organismo. Conclusão: Algumas amostras apresentaram inadequação na quantidade de
açúcar invertido, podendo compreender uma adulteração do produto. As amostras apresentaram
importante atividade antioxidante, conferindo a esse alimento o efeito benéfico à saúde.
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Código: AF15
Atividade antioxidante da farinha da casca do maracujá amarelo (P. edulis Var.
Flavicarpa)
Autores: Aline De Faveri, Renata De Faveri, Milena Fronza Broering, Izabel Bousfield, Marina
Jagielski Goss, Ana Mara de Oliveira e Silva, Isabel Daufenback Machado, Nara Lins Meira
Quintão, José Roberto Santin.
Instituição: Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI).

Introdução: A casca do maracujá é um rejeito da indústria alimentícia, onde menos de 30% do
fruto é aproveitado. É rica em pectina, além de niacina, ferro, cálcio, fósforo e compostos
fenólicos: vitexina, isovitexina, isoorientina e apigenina. Objetivos: Avaliar o potencial
antioxidante da farinha da casca do maracujá amarelo (P. edulis Var. Flavicarpa).
Metodologia: Para determinar da atividade antioxidante da farinha da casca de P. edulis Var.
Flavicarpa, o material vegetal foi submetido a extração em solvente hidroalcoólico à 70% na
proporção de 1:3. A mistura resultante permaneceu em maceração estática por 7 dias, passando
pelo processo de filtração para obtenção do extrato bruto. O extrato bruto foi concentrado em
evaporador rotativo sob pressão reduzida, temperatura entre 55 ºC e 60 ºC, para eliminação total
do solvente. Posteriormente, o extrato foi utilizado para realização dos métodos FRAP (ferric
reducing antioxidant power), sistema de cooxidação B-caroteno/ácido linoleico e atividade
antioxidante por eliminação do Óxido Nítrico. Resultados: Os resultados in vitro do extrato de
farinha de casca de P. edulis Var. Flavicarpa evidenciam potencial na redução do ferro por
meio do método FRAP nas maiores concentrações de extrato (300 e 1000 Mg/mL), promoveu
proteção do B-caroteno/ácido linoleico na concentração de 1000 Mg/mL e também apresentou
capacidade de sequestro do Óxido Nítrico nas concentrações de 30 à 1000 Mg/mL. Conclusão:
Os resultados demonstram que o extrato da farinha da casca do maracujá amarelo (P. edulis
Var. Flavicarpa) apresenta atividade antioxidante, podendo auxiliar na modulação dos radicais
livres e estresse oxidativo.
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Código: AF16
Análise microbiológica dos extratos hidrossolúveis de arroz, aveia, castanha de caju,
amêndoa, amendoim e coco
Autores: Marcus Vinícius Soares Barbosa das Neves, Maria Amanda de Lima Almeida, Andrea
Pissatto Peres, Marcio Gonçalo de Lima, Adelino da Cunha Neto.
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Introdução: Os extratos hidrossolúveis são bebidas de origem vegetal caracterizados por
ausência de gorduras de origem animal e altos teores de minerais, representam uma opção para
indivíduos com alguma intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca. Objetivos:
O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade microbiológica dos extratos hidrossolúveis
selecionados. Metodologia: Os extratos foram desenvolvidos a base de ingredientes como
arroz, aveia, castanha de caju, amêndoa, amendoim e coco no laboratório de Técnica e
Dietética. Após a elaboração do produto foram realizadas as análises microbiológicas exigidas
pela legislação vigente (BRASIL, 2001). Os microrganismos analisados foram Bacillus cereus
no extrato de arroz e aveia, Salmonella e Coliformes a 45° C em todos os extratos e
Staphylococcus aureus somente no extrato de coco. Resultados: Os resultados microbiológicos
dos extratos hidrossolúveis foram negativos para Bacillus cereus, no qual o parâmetro é que
tenha 10² UFC/ml), castanha de caju (>10¹UFC/ml)) e coco (>10²UFC/ml) ultrapassaram o
limite tolerável preconizado pela legislação. Os extratos hidrossolúveis são uma opção viável
para substituir o leite de vaca porém deve-se atentar a qualidade microbiológica, a técnica de
preparo, a procedência do alimento, sendo assim, os extratos que tiveram uma melhor qualidade
microbiológica foram os de aveia e amêndoa. Conclusão: É necessário conhecer a procedência
do alimento, a melhor forma de preparo, realizar procedimentos a fim de garantir segurança
alimentar e se possível é indicado a técnica de pasteurização.
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Código: AF17
Avaliação da composição nutricional do caranguejo aratu (Aratu Pisonii)
Autores: Monize Nascimento Rabelo , Thayná Brunelle Souza Carvalho, Sarah Janaína Gurgel
Bechtinger Simon, Fabiana Melo Soares, Fabrine Teixeira Santos, Bárbara Melo Santos do
Nascimento.
Instituição: Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Introdução: O caranguejo aratu pisonii apresenta um grande valor cultural, pois faz parte do
hábito alimentar da população que vive próximo aos manguezais e representa a economia local.
Dessa maneira, é importante conhecer a composição nutricional, podendo ser um alimento
funcional. Objetivos: Determinar a composição nutricional do aratu pisonii, além de definir seu
valor calórico. Metodologia: Foram analisados 3 lotes de caranguejo aratu pisonii, contendo
1kg de carne de caranguejo aratu, procedentes das áreas de manguezais de Sergipe (Aracaju,
Santa Luzia do Itanhy e Indiaroba). As análises foram feitas pelos métodos de Kjeldahl para
proteínas, IAL (2005) 032/IV para lipídios, os carboidratos foram quantificados por diferença,
AOAC 923.03 (1990) para cinzas, AOAC 925.45b (1990) para umidade, IAL (2008) 017/IV
para determinação de pH, IAL (2005) 394/IV para ferro e espectroscopia de absorção atômica
(AAS) para cadmio e chumbo. Resultados: A composição centesimal apresentou proteína
(23,05g/100g), lipídios (1,25g/100g), carboidratos (0g/100g) cinzas (2,08%), umidade (76,79%)
com valor calórico de 116,46kcal/100g. Os valores encontrados para o pH (8,5) e ferro
(1,76mg/100g). Apesar do habitar da espécie propiciar a contaminação por elementos-traços
(cadmio e chumbo) os dados não mostraram presença. O ferro é um dos minerais mais
abundantes no caranguejo aratu o que torna esse alimento altamente nutritivo. Além disso,
possui elevado teor de proteína de alto valor biológico, e um perfil lipídico riquíssimo pelo seu
nível de ômega 3. Todas essas vantagens contribuem para a inclusão desse alimento em uma
alimentação saudável, como um alimento funcional. Conclusão: A composição nutricional do
caranguejo é diversa em nutrientes, em especial, o valor proteico e o rico perfil lipídico,
revelando-se como um alimento interessante a um plano alimentar saudável.
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Código: AF18
Análise de rótulos de barra de cereais proteicas encontradas no Recife (PE)
Autores: Tacyana Helá Silva de Melo Melo, Viviane de Azevedo Ramos.
Instituição: Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA).

Introdução: Com intenção de melhorar o desempenho, praticantes de atividades físicas adotam
uma alimentação balanceada e o uso de suplementos alimentares. As barras proteicas vieram
para tornar as refeições mais práticas, porém aumentando a necessidade da clareza nas
informações dos rótulos. Objetivos: Analisar se as barras proteicas encontradas na cidade de
Recife/PE atendem à Portaria nº222, de 1998 e a RDC n°18, de 2010, da ANVISA.
Metodologia: Foram adquiridas na cidade de Recife/PE dez barras de proteínas, a fim de
analisar se as informações contidas nos rótulos obedeciam às regulamentações da ANVISA, a
qual determinando que a quantidade mínima de proteína numa porção de barra não pode ser
inferior a 10g, bem como que 50% do valor energético total deve ser provenientes de proteínas.
Resultados: Das barras analisadas, 10% das amostras não têm a quantidade mínima de proteína
exigida; 50% apresentam quantidade de carboidrato igual ou superior a de proteína; 70% não
possuem nenhuma ou quase nenhuma vitamina nem sais minerais; 30% das amostras não
contam com informações legíveis, considerando-se ilegíveis aquelas que estão em desacordo
com a RDC n°18 da ANVISA, art.20. Conclusão: É importante controlar composição
nutricional, pois esta fora de suas especificações geram impactos negativos para o consumidor.
Os resultados apresentados neste estudo indicam a necessidade premente de ações dos órgãos
reguladores.
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Código: AF19
Determinação de nitrato em hortaliças folhosas comercializadas no município de Vitória
da Conquista (BA)
Autores: Dhavid Lucas Silva Santos, Gessica Cerqueira Silva, Adriana da Silva Miranda,
Douglas Gonçalves da Silva.
Instituição: Faculdade de Tecnologia e Ciências; Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
(UESB).

Introdução: Os nitratos são compostos que apresentam elevados riscos à saúde. Os vegetais
representam em torno de 44 a 72% da ingestão diária de nitrato. Nas hortaliças, especialmente
folhosas, o nitrato desempenha papel fundamental no rendimento do produto colhido.
Objetivos: Este trabalho propõe o desenvolvimento de um método simples e sensível para a
determinação de nitrato em alface, couve-flor, espinafre e rúcula, de cultivo convencional,
adquiridas em feiras livres do município de Vitória da Conquista-BA. Metodologia: Foram
coletadas 8 amostras de cada folhosa em feiras livres. Adicionou-se 2,000 ± 0,001 g de cada
amostra de hortaliça em 40 mL de água desionizada pré-aquecida a uma temperatura de 70 °C.
As amostras foram mantidas em banho maria por 15 minutos. O extrato foi transferido para
balão volumétrico de 100 mL que teve seu volume completado com água desionizada.
Posteriormente, a suspensão foi filtrada e armazenada em frasco de polietileno. As amostras
foram novamente filtradas com filtro de nylon de 0,45 µm de porosidade e, em seguida,
injetadas no cromatógrafo de íons utilizando uma seringa. Resultados: O limite de detecção do
método foi igual a 0,06 mg/L. O desvio padrão relativo para n=10, foi de 2,11% para solução
padrão de nitrato com concentração de 5 mg/L. Assim, o método empregado demonstrou boa
precisão. A avaliação da exatidão do método baseou-se em ensaios de adição/recuperação,
obtendo-se resultados em torno de 98%. As amostras de alface coletadas na cidade de Vitória da
Conquista-BA apresentaram maior teor de nitrato quando comparadas às amostras de couveflor, espinafre e rúcula. A concentração de nitrato nas amostras de alface variaram entre 523,2 a
733,8 mg/Kg. Entretanto, ainda assim, as amostras analisadas podem ser consumidas sem
perigo de causar danos à saúde, sendo necessário o consumo correspondente a
aproximadamente 0,5 Kg/dia para atingir o valor do IDA. Avaliou-se os resultados empregando
o método do eletrodo íon seletivo (EIS). O Teste T revelou que não há diferenças significativas
entre os dois métodos. Conclusão: O método analítico permitiu a determinação de nitrato em
hortaliças de forma simples, rápida e precisa, revelando que as amostras de alface apresentaramse com maior concentração dessa espécie química.
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Autores: AF20
Identificação e determinação de ácidos orgânicos em polpas de frutas produzidas e
comercializadas em Vitória da Conquista (BA)
Autores: Dhavid Lucas Silva Santos, Gessica Cerqueira Silva, Adriana da Silva Miranda,
Douglas Gonçalves da Silva.
Instituição: Faculdade de Tecnologia e Ciências; Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
(UESB).

Introdução: As frutas possuem elevado valor nutricional e apresentam em sua constituição
diversos ácidos orgânicos responsáveis pelo sabor e aroma do produto. Esses ácidos têm sido
amplamente usados na indústria de alimentos como aditivos e antioxidantes. Objetivos:
Identificar e quantificar ácidos orgânicos em polpas de frutas de diferentes sabores produzidas e
comercializadas

no

município

de

Vitória

da

Conquista-BA.

Metodologia:

Foram

homogeneizadas 100 g da polpa de fruta em liquidificador utilizando 200 mL de água ultrapura.
Alíquotas de 1 mL da mistura foram diluídas com uma solução aquosa de metanol 5% (v/v), na
proporção de 1:9. As amostras foram filtradas em filtros de seringa de 0,2 mm e injetadas no
equipamento. As análises foram realizadas por meio da cromatografia líquida de alta eficiência
acoplada ao detector UV-Vis (CLAE-UV). A separação dos ácidos orgânicos foi realizada
utilizando-se uma coluna de fase reversa RP-C18. Resultados: Dentre os ácidos orgânicos
avaliados, o ácido cítrico apresentou maior concentração (1.953,6 - 2.321,9 mg/L) nas 12
amostras de polpas de frutas analisadas, com igual tempo de estocagem. Em seguida, estiveram
os ácidos ascórbico (1.203,5 - 1.463,8 mg/L) , tartárico (198,2 - 210,0 mg/L) e fumárico (1,86 2,45 mg/L). O alto teor do ácido cítrico nas amostras se deve ao fato deste ser utilizado como
acidulante em sucos de frutas, pois o pH dado pelos ácidos naturais não é suficiente para
assegurar a estabilidade microbiana a longo prazo, o que justifica sua alta concentração nas
polpas. Conclusão: O método da cromatografia liquida mostrou-se eficiente na avaliação
simultânea dos ácidos orgânicos. O ácido cítrico apresentou maior teor nas amostras de polpas
com mesmo tempo de estocagem.
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Código: AF21
Avaliação da concentração de polifenois, antocianinas e potencial antioxidante das
sementes do cacau forasteiro (Theobroma cacao) cultivado na região Amazônica
Autores: Gustavo Monteiro da Silva, André da Silva Costa, Heloisa Helena Pessoa Portela-deSá.
Instituição: Faculdades Integradas de Cacoal (UNESC).

Introdução: Cacau, com denominação científica de Theobroma cacao, sua amêndoa já foi
considerada uma “super fruta”. Além de suas propriedades antioxidantes, que podem proteger
de diversas doenças. Quando se refere ao cacau, o interesse quase predominante é sobre a
amêndoa. Objetivos: Avaliar a concentração de fenólicos totais, antocianinas e atividade
antioxidante das sementes do cacau forasteiro (Theobroma cacao). Metodologia: A obtenção
do extrato foi adaptado de BOCHI et al. (2014). O solvente utilizado para extração dos
compostos antioxidantes foi o metanol 99,6%. O conteúdo de fenólicos totais foi determinado
de acordo com o método de Folin Ciocateau (Adaptado de SWAIN; HILLS, 1959). Todas as
análises foram realizadas em triplicata. Resultados: Os resultados foram expressos como média
e utilizou-se o coeficiente de variância para verificar diferença entre as concentrações de
fenólicos, antocianinas e atividade antioxidante (TEAC) da casca e polpa da uva roxa. Foram
encontrados, respectivamente na casca: 468,97 mg EAG/100g e 0,224%; 60,241 mg.L-1 e
0,83% ; 1117,97 MM/g-1 e 0,01%. Conclusão: Esta pesquisa evidenciou o conteúdo de
componentes bioativos desse alimento e, com isso, ressaltando a relevância para a saúde.
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Código: AF22
Determinação de fenólicos, antocianinas e atividade antioxidante do pimentão roxo
(Capsicum annuum)
Autores: Gustavo Monteiro da Silva, André da Silva Costa, Heloisa Helena Portela Pessoa de
Sá Pessoa.
Instituição: Faculdades Integradas de Cacoal (UNESC).

Introdução: O pimentão roxo (Capsicum annuum) além de outras variedades superam os teores
encontrados em frutas cítricas. Os achados científicos evidenciam o consumo regular de
vegetais está associado à prevenção de diversas doenças degenerativas. Objetivos: Avaliar a
concentração de fenólicos totais, antocianinas e atividade antioxidante do pimentão roxo
(Capsicum annuum). Metodologia: A obtenção do extrato foi adaptado de BOCHI et al. (2014).
O solvente utilizado para extração dos compostos antioxidantes foi o metanol 99,6%. O
conteúdo de fenólicos totais foi determinado de acordo com o método de Folin Ciocateau
(Adaptado de SWAIN; HILLS, 1959). Todas as análises foram realizadas em triplicata.
Resultados: Os resultados foram expressos como média e utilizou-se o coeficiente de variância
para verificar diferença entre as concentrações de fenólicos, antocianinas e atividade
antioxidante (TEAC). Foram encontrados, respectivamente na casca: 82,45 mg EAG/100g e
0,031%; 32,129 mg.L-1 e 0,75% ; 178,91 MM/g-1 e 0,05%. Conclusão: Evidenciou-se,
portanto, que o pimentão roxo apresenta fitoquímicos antioxidantes em significativos, os quais
poderão contribuir na proteção do organismo contra o "stress" oxidativo.
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Código: AF23
Comparação de compostos fenólicos em alface roxa (Lactuca sativa L.) e hadichhio
(Cichorium intybus) produzidas no norte do Brasil
Autores: Heloisa Helena Pessoa Portela-de-Sá, André da Silva Costa, Nayara Lorrayne de Sá
Almeida Costa, Vanessa Ieldelanny Teixeira Santana, Layana Rodrigues Chagas, Gustavo
Monteiro da Silva.
Instituição: Faculdades Integradas de Cacoal (UNESC).

Introdução: Entre umas das hortaliças mais cultivadas na Região Norte, a alface é também um
dos folhosos mais consumidos pela população brasileira. O hadichhio por vezes conhecido
como chicória italiana é bastante utilizado para agregar características nutritivas e sensoriais em
saladas. Objetivos: Analisar e comparar a concentração de compostos fenólicos totais em alface
roxa (Lactuca sativa L.) e hadichhio (Cichorium intybus). Metodologia: Os vegetais foram
cultivados no estado de Rondônia. A obtenção do extrato foi adaptado de BOCHI et al. (2014).
O solvente utilizado para extração dos compostos antioxidantes foi o metanol 99,6%. O
conteúdo de fenólicos totais foi determinado de acordo com o método de Folin Ciocateau
(Adaptado de SWAIN; HILLS, 1959). A intensidade da cor azul foi medida a 720 nm. Utilizouse espectrofotômetro UV- visível modelo UV-M5. Todas as análises foram realizadas em
triplicata. Resultados: Os resultados foram expressos como média ± desvio-padrão e utilizou-se
o coeficiente de variância para verificar diferença entre as concentrações de fenólicos.
Encontrou-se na alface roxa e hadichhio respectivamente: 124,64 mg EAG/100g ±25,96 e
0,21%; 113,33 mg EAG/100g ±11,82 e 0,11%). Conclusão: A alface roxa e o hadichhio,
produzidas no estado de Rondônia, possuem alto teor de compostos fenólicos. Evidenciando
suas contribuições, na dieta, para o processo de combate ao envelhecimento celular.
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Código: AF24
Determinação de fenólicos, antocianinas e atividade antioxidante da uva roxa (Vitis
vinifera L.) cultivada região Amazônica
Autores: Heloisa Helena Pessoa Portela-de-Sá, André da Silva Costa, Érica Gabriella Linhares,
Adriann Oliveira de Melo Branco, Gustavo Monteiro da Silva.
Instituição: Faculdades Integradas de Cacoal (UNESC).

Introdução: A uva (Vitis vinifera L.) destaca-se por ser amplamente consumida no Brasil e no
mundo. Compostos vêm sendo descritos na literatura, presentes na uva, aos quais lhe conferem
inúmeras ações funcionais que, consecutivamente exercem efeitos positivos sobre a saúde.
Objetivos: Verificar e comparar a concentração de fenólicos, antocianinas e atividade
antioxidante da casca e polpa da uva roxa (Vitis vinifera L.). Metodologia: A obtenção do
extrato foi adaptado de BOCHI et al. (2014). O solvente para extração dos compostos foi
acetona 80%. O conteúdo de fenólicos foi determinado pelo método de Folin Ciocateau
(Adaptado de SWAIN; HILLS, 1959), a 720nm. A quantificação das antocianinas foi realizada
pelo método espectrofotométrico de diferença de pH (GIUST e WROLSTAD, 2001), a 510nm e
700nm. A atividade antioxidante foi realizada pelo método DPPH segundo Kim et al. (2002), a
515nm. Utilizou-se espectrofotômetro UV-visível modelo UV-M5. Todas as análises foram
realizadas em triplicata. Resultados: Os resultados foram expressos como média e utilizou-se o
coeficiente de variância para verificar diferença entre as concentrações de fenólicos,
antocianinas e atividade antioxidante (TEAC) da casca e polpa da uva roxa. Foram encontrados,
respectivamente na casca: 57 mg EAG/100g e 0,08%; 2.071,371 mg.L-1 e 0,11% ; 1.107,41
MM/g-1 e 0,01%. Popa: 194,43 mg EAG/100g e 0,10%; 10,195 mg.L-1 e 0,33%; 203,71
MM/g-1 e 0,08%). Conclusão: Observaram-se maiores conteúdo fenólicos, antocianinas e
atividade antioxidande na casca do fruto quando comparado com a polpa, podendo contribuir na
proteção do organismo contra o a ação dos radicais livres.
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Código: AF25
Determinação de fenólicos, antocianinas e atividade antioxidante da Physalis peruviana
cultivada na região Amazônica
Autores: Heloisa Helena Pessoa Portela-de-Sá, André da Silva Costa, Érica Gabriella Linhares,
Adriann Oliveira de Melo Branco, Gustavo Monteiro da Silva.
Instituição: Faculdades Integradas de Cacoal (UNESC).

Introdução: A espécie Physalis peruviana L., chamada de physalis, é uma planta que apresenta
grande potencial econômico, classificada como fruta exótica de alto valor agregado. O consumo
da physalis é bastante difundido nos estados da região amazônica. Objetivos: Analisar a
concentração de fenólicos, antocianinas e atividade antioxidante da Physalis peruviana.
Metodologia: A obtenção do extrato foi adaptado de BOCHI et al. (2014). O solvente para
extração dos compostos foi acetona 80%. O conteúdo de fenólicos foi determinado pelo método
de Folin Ciocateau (Adaptado de SWAIN; HILLS, 1959), a 720nm. A quantificação das
antocianinas foi realizada pelo método espectrofotométrico de diferença de pH (GIUST e
WROLSTAD, 2001), a 510nm e 700nm. A atividade antioxidante foi realizada pelo método
DPPH segundo Kim et al. (2002), a 515nm. Utilizou-se espectrofotômetro UV-visível modelo
UV-M5. Todas as análises foram realizadas em triplicata. Resultados: Os resultados foram
expressos como média aritmética e utilizou-se o coeficiente de variância para verificar diferença
entre as concentrações de fenólicos, antocianinas, e atividade antioxidante (TEAC) da Physalis
peruviana. Foram encontrados: (377,33 mg EAG/100g e 0,06%), antocianinas (10,195 mg.L-1 e
1.12%) e atividade antioxidante (269,83 MM/100g-1 e 0,07%). Conclusão: Evidenciou-se,
portanto, que o physsalis apresenta componentes antioxidantes em significativos, os quais
poderão contribuir na proteção do organismo contra o "stress" oxidativo.
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Código: AF26
Avaliação da atividade antioxidante do kombucha de chá verde e do kombucha de chá
mate
Autores: URRUTIA, Marianela Andrea Diaz; MENEGUSSO, Rafaela Beatriz; RAMOS,
Amanda Gemelli; LENZ, Rafael Dews; CAZARIN, Cinthia Baú Betim; SILVA, Sóstenez
Alexandre Vessaro; BERNARDI, Daniela Miotto.
Instituição: Centro Universitário Assis Gurgacz; Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP).

Introdução: Estudos científicos apontam que muitas doenças convergem em processos de
estresse oxidativo, onde radicais livres são produzidos, antes e depois de estabelecida a doença.
O kombucha é uma bebida fermentada mediante uma colônia de bactérias e leveduras a partir de
um chá adoçado, onde há uma conversão do substrato em compostos bioativos, dentre eles,
polifenóis. Objetivos: Este trabalho objetivou avaliar a atividade antioxidante in vitro de
bebidas fermentadas de kombucha a partir de chá verde e chá mate.

Metodologia: Foi

preparada uma infusão de chá verde e uma de chá mate (15g de folhas desidratadas para 1L de
água com 50g de sacarose) que foram submetidas a fermentação aeróbica durante 15 dias com
duas colônias de kombucha provenientes de uma mesma colônia mãe. Logo foi avaliada a
atividade antioxidante dos fermentados mediante três metodologias: Determinação dos Fenóis
Totais-Folin Ciocalteu, Poder de Redução do Ferro (FRAP-Ferric Reducing Antioxidant Power)
e Capacidade de Absorção do Radical Oxigênio (ORAC-Oxygen Radical Absorbance
Capacity). Resultados: Foram observados os seguintes resultados para a atividade antioxidante
do kombucha de chá verde e do kombucha de chá mate, respectivamente: 1.519,2±16,96
µgGAE/L e 779,9±1,85 µgGAE/L para Fenóis Totais, 22.399,5±138,12 µMol TE/L e
9.281,5±138,12 µMolTE/L para FRAP e 23.784,0±684,78 µMolTE/L e 18.159,3±1.514,11
µMolTE/L para ORAC. Verificou-se que o kombucha de chá verde apresentou uma atividade
antioxidante, consideravelmente, maior do que o kombucha de chá mate, uma vez que, o chá
verde apresenta um alto conteúdo de catequinas e dentre elas há determinadas epicatequinas que
sofrem uma biotransformação por enzimas liberadas por certos microrganismos do kombucha,
desprendendo assim, mais catequinas e potencializando a atividade antioxidante da bebida final.
Conclusão: O kombucha de chá verde pode ser um aliado na dietoterapia, pelo seu alto poder
antioxidante, visando o combate na produção de radicais livres produzidos em certos processos
patológicos.
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Código: AF27
Análise comparativa de fenólicos e atividade antioxidante entre Pimentas
Autores: Heloisa Helena Pessoa Portela - de Sá, André da Silva Costa, Érica Gabriella Linhares,
Adriann Oliveira de Melo Branco, Gustavo Monteiro da Silva.
Instituição: Faculdades Integradas de Cacoal (UNESC).

Introdução: A grande diversidade genética do gênero Capsicum possibilita uma ampla
variabilidade de pimentas. Esta hortaliça está difundida em todas as regiões do Brasil, sendo que
as principais áreas de cultivo estão localizadas nas regiões sudeste e centro-oeste. Objetivos:
Avaliar a concentração e comparar a concentração de fenólicos, antocianinas e atividade
antioxidante da “Pimenta dedo-de-moça” (Capsicum baccatum var. pendulum), “pimenta
malagueta” (Capsicum frutescens L.) e “pimenta biquinho” (Capsicum chinense). Metodologia:
A obtenção do extrato foi adaptado de BOCHI et al. (2014). O solvente para extração dos
compostos foi acetona 80%. O conteúdo de fenólicos foi determinado pelo método de Folin
Ciocateau (Adaptado de SWAIN; HILLS, 1959), a 720nm. A quantificação das antocianinas foi
realizada pelo método espectrofotométrico de diferença de pH (GIUST e WROLSTAD, 2001),
a 510nm e 700nm. A atividade antioxidante foi realizada pelo método DPPH segundo Kim et al.
(2002), a 515nm. Utilizou-se espectrofotômetro UV-visível modelo UV-M5. Todas as análises
foram realizadas em triplicata. Resultados: Os resultados foram expressos como média e
utilizou-se o coeficiente de variância para verificar diferença entre as concentrações de
fenólicos, antocianinas e atividade antioxidante (TEAC) entre as diferentes pimentas. Foram
encontrados, respectivamente na Pimenta Dedo-de-Moça” ( 456,70 mg EAG/100g e 0,05%;
10,504 mg.L-1 e 0,84%; 258,35 MM/100g-1 e 0,13% ), “pimenta malagueta” (503,13 mg
EAG/100g e 0,08%; 26,877 mg.L-1 e 0,63%; 383,72 MM/100g-1 e 0,04% ) e “pimenta
biquinho” (433,70 mg EAG/100g e 0,05%; 49,738 mg.L-1 e 1,06%; 248,25 MM/100g-1 e
0,09%). Conclusão: Observou-se que a concentração de fenólicos e atividade antioxidante
foram aproximados entre as três pimentas e que a pimenta biquinho apresentou uma
concentração superior de antocianinas em relação as outras.
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AF28
Determinação da composição centesimal da farinha de berinjela e suas propriedades
funcionais
Autores: Isabella Pereira Da Silva, Andreia Gomes Martins João.
Instituição: Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

Introdução: As fibras presentes na farinha de berinjela, a tornam funcional, pois além de nutrir
desempenham funções fisiológicas benéficas ao organismo humano, melhorando as funções
vitais, prevenindo ou tratando doenças. Objetivos: O estudo têm como objetivo analisar a
composição centesimal da farinha de berinjela, onde é de suma importância o conhecimento dos
componentes encontrados nesta farinha para os processos de armazenamento, estocagem e até
mesmo suas implicações como alimento funcional. Metodologia: A farinha de berinjela foi
adquirida na cidade de Campo Grande- MS, embalada em Goiânia – GO por PALADAR
CONDIMENTOS E ESPECIARIAS LTDA. As análises de composição centesimal foram
realizadas no 2° semestre de 2018, no laboratório de bromatologia da UCDB. A determinação
de umidade e cinzas foram realizadas conforme o método descrito pelo Instituto Adolfo Lutz
(2008). O nitrogênio e proteína pelo método de Micro-Kjeldahl. Lipídio foi obtido por extração
em Soxhlet, e posterior evaporação do solvente de acordo com o método de extração direta.
Carboidratos foi realizada conforme o método Fehling e o teor de fibras por diferença.
Resultados: A farinha analisada neste estudo, apresentou através das médias de três amostras,
11,13% no teor de cinzas, a umidade indicador da qualidade dos produtos, uma vez que
apresenta influência direta no armazenamento foi de 5,3, 13,33% de proteína, 3,6% de teor de
lipídeos, o teor de carboidratos pela soma de 2,3% de glicose, 2,5% de sacarose e 7,7% de
amido, constituindo 12,5%, e encontrado alto teor de fibras 53,6%. Conclusão: A farinha de
berinjela apresentou grandes quantidades de fibras, que representam grande funcionalidade por
aumentar a saciedade, reduzir a gordura corporal, melhorar o funcionamento intestinal e
potencializar o sistema imunológico.
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Código: DNP1
Aproveitamento integral dos alimentos: O uso integral da banana
Autores: Vanessa de Paiva Neves.
Instituição: Universidade Presidente Antonio Carlos (UNIPAC).

Introdução: O Brasil está entre os maiores produtores de frutas no mundo, destacando-se a
produção da banana. O uso integral da banana normalmente não acontece, descartando sempre
as cascas onde possuem excelentes fontes nutricionais. Objetivos: O objetivo desse trabalho é a
realização de uma receita de bolo de casca banana para aumentar o valor nutritivo e visando
utilizar o alimento na forma integral. Metodologia: Os ingredientes utilizados para a produção
da receita foram: ovos, farelo de aveia, açúcar demerara, manteiga, fermento e canela. Todos
estes ingredientes foram escolhidos com base nas suas propriedades funcionais e devido seu
baixo custo de aquisição. A banana apresenta maior quantidade de calorias e carboidratos,
enquanto a casca possui maior índice de proteínas, lipídios, cálcio, ferro, flavonoides,
carotenoides e vitamina C, os quais possuem características antioxidantes que combatem os
radicais livres. A casca de banana utilizada para a produção do bolo é uma boa fonte de fibras,
que auxiliam no transito intestinal. Resultado: Com a execução da receita foi possível extrair de
um único produto, uma massa utilizando a polpa e a casca da banana, passadas pelo
liquidificador, aumentando assim o rendimento da receita e o valor nutricional da receita.
Conclusão: O bolo possui características sensoriais semelhantes a de um bolo comum sendo
uma opção mais saudável e nutritiva, utilizando os alimentos em sua totalidade, evitando o
desperdício.
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Código: DNP2
Avaliação da estabilidade do inibidor de tripsina de sementes de tamarindo encapsulado
em quitosana purificada e proteína do leite isolada
Autores: Ana Francisca Teixeira Gomes, Lídia Leonize Rodrigues Matias, Rafael Oliveira de
Araújo Costa, Jaluza Luana Carvalho de Queiroz, Thaís Souza Passos, Ana Heloneida de
Araújo Morais.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: Diversos estudos mostram que, o inibidor de tripsina de sementes de tamarindo
(ITT) (Tamarindus indica L.) promove a melhora de parâmetros bioquímicos in vivo. Para
potencializar esse efeito bioativo e promover uma liberação controlada, o encapsulamento é
uma excelente opção. Objetivos: O presente estudo visa caracterizar e avaliar a estabilidade do
ITT encapsulado em quitosana purificada e proteína do soro do leite isolada em água.
Metodologia: As nanopartículas foram obtidas por nanoprecipitação em etanol absoluto
(contendo Tween 80), utilizando solução aquosa contendo ITT, quitosana purificada e proteína
do soro de leite isolada (1: 2: 2 p/p/p). As partículas obtidas foram caracterizadas por
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Difração a Laser, Espectroscopia por
Transformada de Fourier (FTIR) e Potencial Zeta, sendo o último avaliado por 2 horas em
intervalos de 30 minutos. Resultados: As micrografias mostraram que o encapsulado
apresentou-se aglomerado, com superfície lisa, sem rachaduras, diâmetro médio de 110 nm (9,0)
e índice de polidispersão de 0,319 (0,015). Quanto ao FTIR, foram observadas novas bandas
que comprovam as interações entre os agentes encapsulantes e o ITT. Em relação ao Potencial
Zeta, as médias obtidas nos tempos 0, 30, 60, 90 e 120 minutos foram de, respectivamente, 13,2 (0,44) mV, -8,60 (0,36) mV, -9,03 (0,35) mV,- 7,60 (0,03) mV, e -7,00(1,41) mV, sem
diferença significativa entre os tempos (p>0,05). Isso indica que, os agentes encapsulantes
protegeram o ITT e o mantiveram aprisionado, pois a carga negativa na superfície reflete a
presença da proteína isolada do soro do leite, que se manteve estável no decorrer do tempo
avaliado. Conclusão: O encapsulado apresentou estabilidade no intervalo de tempo avaliado em
água, constatando-se proteção promovida pelos agentes encapsulantes, resultado relevante para
aplicação em modelo in vivo na avaliação de outros aspectos.
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Código: DNP3
Avaliação do potencial antioxidante in vitro de nanopartículas a base de carotenoides do
melão Cantaloupe (Cucumis melo L. var cantalupensis)
Autores: Ana Francisca, Grazielle Louise Ribeiro de Oliveira, Isaiane Medeiros, Jaluza Luana
Carvalho de Queiroz, Thaís Souza Passos, Ana Heloneida de Araújo Morais.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: Os carotenoides apresentam propriedades funcionais, como atividade antioxidante,
capaz de atuar na prevenção de doenças. Esses compostos são instáveis e isso pode resultar na
perda da atividade biológica. A encapsulação é uma técnica que pode preservar a função
antioxidante. Objetivos: Avaliar o potencial antioxidante in vitro dos extratos bruto e
nanoencapsulado ricos em carotenoides oriundos de melão Cantaloupe. Metodologia: A
extração dos carotenoides foi realizada por maceração utilizando polpa de melão seca em estufa
ventilada (55 °C/26h), etanol 95% (1:4 p/v), seguida de partição com hexano (1:1 v/v) e NaCl
10% e secagem em rotaevaporador. O encapsulado foi obtido por emulsificação O/A, utilizando
gelatina suína (agente encapsulante) e Tween 20 (tensoativo). As partículas foram
caracterizadas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de
Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR). Foi determinada a concentração dos
extratos bruto, encapsulado e extrato bruto extraído do encapsulado (utilizando nanopartículas
sem carotenoides como controle) necessário para sequestrar 50% dos radicais orgânicos DPPH
(IC50). Resultados: As micrografias evidenciaram partículas com superfície lisa, e tamanho
físico na faixa de 50 nm-60 nm. O FTIR mostrou interações químicas entre o extrato bruto e a
gelatina suína, confirmando o encapsulamento. Em relação à atividade antioxidante do extrato
bruto e deste extraído das partículas, a IC50 foi igual a 0,08 mg/ml (0,028) e R2=0,83 e ,0,10
mg/ml (0,032) e R2=0,88 (p>0,05), respectivamente. Para o encapsulado, não foi encontrada a
IC50 comprovando que o extrato bruto estava aprisionado em gelatina. Conclusão: Os
resultados obtidos indicam que a encapsulação preservou a atividade antioxidante dos
carotenoides, aumentando assim o potencial de aplicação em alimentos industrializados.
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Código: DNP4
Desenvolvimento e análise sensorial de uma panqueca com biomassa de banana verde
Autores: Rafael De Freitas Floriano, Fernanda Cappellari, Jenifer Malena Spies, Bruna Pontin,
Vanessa Mossmann, Valmor Ziegler, Juliana De Castilhos, Tanise Gemelli, Rochele Rossi.
Instituição: Universidade do Vale dos Sinos (UNISINOS).

Introdução: A banana verde é conhecida pelo seu elevado teor de fibras alimentares, bem
como, por uma concentração de amido resistente, que não é digerida ou absorvida pelo
intestino. Estudos sugerem que o consumo de biomassa de banana verde, possivelmente devido
ao alto teor de amido resistente, pode gerar benefícios à saúde, tais como, redução da glicemia,
fermentação colônica por bifidobactérias, produção de ácidos graxos de cadeia curta, aumento
do bolo fecal e prevenção de alguns tipos de câncer. Objetivos: Diante disso, este estudo teve
como objetivo o desenvolvimento e avaliação sensorial de uma panqueca com e sem biomassa
de banana verde. Metodologia: As panquecas foram desenvolvidas e avaliadas sensorialmente
por 60 provadores não treinados, utilizando a escala hedônica de nove pontos, com escore
variando em desgostei muitíssimo a gostei muitíssimo, para os atributos aparência, textura,
sabor e aroma. Resultados: Na análise sensorial, o atributo aparência, apresentou diferença
significativa, com conceito gostei moderadamente (7) para a panqueca com biomassa e gostei
ligeiramente (6) para a panqueca sem a biomassa, assim como houve diferença na nota da
textura, de gostei moderadamente (7) para a panqueca com biomassa e gostei muitíssimo (9),
sem biomassa de banana verde. A nota obtida para ambas as panquecas, no atributo sabor e
aroma, foi gostei muitíssimo (9) e gostei moderadamente, respectivamente. Conclusão: Desta
maneira, concluise, que houve uma boa aceitação das duas panquecas desenvolvidas e que a
amostra contendo biomassa de banana verde foi a melhor avaliada, podendo ser comercializada
tanto por suas propriedades nutricionais, quanto por suas características sensoriais.
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Código: DNP5
Percepção dos consumidores em teste cego em relação à água bioativa de maracujá
(Passiflora edulis)
Autores: Isabela Souza de Gois, Alaíza Barros Lima Morais, Maria Aparecida Azevedo Pereira
da Silva, Gabriel Francisco da Silva, Alessandra Almeida Castro Pagani.
Instituição: Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Introdução: Produtos à base de água adicionados com aromas, vitaminas e/ou sais minerais são
desenvolvidos para obtenção de novas bebidas por meio de gelificação iônica, que é um método
de encapsulação de alimentos que bioativa a água, por meio de migração. Objetivos: Avaliar a
aceitabilidade e intenção de compra de consumidores em relação a uma água aromatizada com
microcápsulas de maracujá obtida pelo processo de gelificação iônica com solução de alginato
de sódio. Metodologia: A análise sensorial consistiu em teste cego, no qual os consumidores
avaliaram a amostra e geraram escores de aceitação, intensidade de atributos e intenção de
compra sem nenhuma informação sobre a natureza ou composição do produto. O grupo foi
composto por 60 julgadores, na sua maioria, estudantes (58,3%) com idade média de 28 anos. O
teste foi realizado com a bebida recém-processada e com padrões microbiológicos satisfatórios.
As amostras foram servidas a 5 ± 1 ºC numa quantidade de 30mL, em copos descartáveis de
50mL. Resultados: A aparência da água bioativa na garrafa foi bem aceita, obtendo média 7,9,
na escala de hedônica, o que corresponde ao termo “gostei muito”. O sabor, a textura das
microcápsulas e aceitação global apresentaram médias próximas a 7, correspondente ao termo
“gostei moderadamente” da escala. Observa-se também que a doçura e o sabor de maracujá
foram avaliados como “ligeiramente menos forte que o ideal”. Já a acidez apresentou-se
bastante próxima do valor 0,0 (zero), indicando que a mesma estava próxima ao ideal. A
intenção de compra do produto permaneceu entre “talvez comprasse/talvez não comprasse” e
“possivelmente compraria”. Com relação à aceitação global, aproximadamente 68% dos
consumidores deram notas iguais ou superiores a 7,0 (sete) inferindo, portanto, que a água
bioativa foi bem aceita. Em relação à intenção de compra, baseado apenas nas características
sensoriais, esses indivíduos comprariam a água com um grau de certeza igual ou superior a
“possivelmente compraria”. Conclusão: Os resultados indicam que os consumidores aceitaram
o produto, sem qualquer informação sobre a tecnologia ou vantagens nutricionais. Tornando-se
viável para um futuro estudo econômico e comercial sobre o mesmo.
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Código: DNP6
Caracterização nutricional de cookie funcional a base de farinha de semente de abóbora
(Cucurbita máxima)
Autores: Alícia Brunella Marques de Souza Almeida, Maria Alice Tenório Cavalcante, Rayane
Batista da Silva, João Paulo da Silva Lima, Anne Karolyne Carnaúba Alves, Juliana de Farias
Santos.
Instituição: Centro Universitário Tiradentes (UNIT).

Introdução: A semente da abóbora apresenta propriedades nutricionais e funcionais de alto
valor biológico e medicinal que podem agregar valor à produção de diversos alimentos. Os
cookies apresentam-se como um alimento de fácil produção e consumo. Objetivos: O presente
estudo teve o objetivo de caracterizar as informações nutricionais do cookie funcional a base de
farinha de semente de abóbora (Cucurbita máxima). Metodologia: A preparação do produto foi
realizada a partir dos seguintes ingredientes: 465g de farinha de semente de abóbora, 300g de
farinha de trigo, 228g de açúcar refinado, 162g de açúcar mascavo, 60g de manteiga, 1 ovo de
galinha, 5g de bicarbonato de sódio, 5g de sal, 10 gotas de essência de baunilha e água até a
massa ficar uniforme sem grudar. Após a preparação da massa, foram moldados cookies de 50g
e seguindo a legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), foi produzido
sua rotulagem nutricional. Resultados: O rendimento da preparação foi de 105 unidades, a
porção de uma unidade apresentou composição estimada de 53 kcal, 8,69g de carboidrato, 1,39g
de proteína, 1,5g de lipídios, 1,91g de fibras, 58,54mg de potássio, 14,96mg de magnésio,
10,25mg de fósforo, 5,22mg de cálcio, 0,34mg de ferro, 4,84mcg de vitamina A e 0,20mg de
vitamina E. A semente da abóbora apresenta alto teor de fibras alimentares, sendo boa fonte
proteica e de alto percentual de óleos poli-insaturados, sendo um alimento funcional útil no
enriquecimento de receitas tradicionais. Conclusão: O cookie funcional é uma versão mais
nutritiva do cookie tradicional, utilizando farinha de semente de abóbora como ingrediente
principal, como uma forma de diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados.
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Código: DNP7
Aproveitamento tecnológico do pecíolo da vitória-régia para a produção de picles
Autores: Midori N. Maques, Jaime P. L. Aguiar, Francisca C. A. Souza.
Instituição: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).

Introdução: Na contramão da homogeneização alimentar global, vivemos um período
promissor de (re)valorização dos alimentos regionais e naturais. A vitória-régia (Victoria
amazonica Poepp) é uma herbácea rizomatosa, aquática, anual, robusta, acaule, nativa de
regiões amazônicas com grande potencial a ser explorado. Objetivo: O presente trabalho teve
por objetivo o aproveitamento tecnológico do pecíolo da vitória-régia na forma de picles de
acordo com as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Metodologia: Foi
utilizado como matéria – prima o pecíolo da vitória-régia de águas do entorno da cidade de
Manaus. Foram elaborados três tipos de picles (simples, com mostarda e com orégano). Para o
processamento dos picles foi utilizada a metodologia da Embrapa. Foram realizadas análises
microbiológicas para coliformes e salmonela e foi feita a vida de prateleira dos picles pra
determinar o tempo em que os mesmos podem ser conservados em temperatura ambiente (foram
feitas leituras de sólidos solúveis, pH, determinações médias de acidez e determinações médias
de cor refletida ao longo de 6 meses). Resultados: Os valores pH dos picles atingiram os
parâmetros seguros para esse tipo de alimento no mês 0 e 2. Todas as três preparações
apresentaram valores inferiores a 4,5 durante este período. Entretanto o picles de mostarda a
partir do mês 2 apresentou valores acima de 4,4 a partir do segundo mês. A análise citotóxica
comprovou a não toxicidade do picles. O resultado para coliformes foi negativo, e houve
ausência de salmonela. Os picles apresentaram umidade (acima de 97,26 %), e pequena
quantidade de nutrientes calóricos (carboidratos totais, proteínas e lipídeos), resultando em um
produto com baixo teor calórico. Entretanto, quantidade de cálcio em 100g é de 105mg. Pode-se
observar menor variação de cor no picles com orégano, sugerindo que o orégano possui
qualidades conservantes. As amostras de picles simples e com mostarda tiveram significativa
alteração de cor, sugerindo a necessidade de ajuste na formulação destes dois produtos.
Conclusão: Conclui-se que o pecíolo de vitória régia apresenta potencial tecnologico para ser
aproveitado na indústria de alimentos para produção de picles.
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Código: DNP8
Obtençao e caracterizacao de bolo chiffon sem glúten e sem derivados de leite com capim
santo
Autores: Midori N. Maques, Karine de O. Bezerra, Jaime P. L. Aguiar, Francisca C. A. Souza.
Instituição: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).

Introdução: A Doença Celíaca (DC) é uma doença crônica, autoimune, desencadeada pela
exposição ao glúten em indivíduos predispostos. A alergia à proteína do leite de vaca (APVL) é
uma reação do sistema de defesa do organismo às proteínas do leite. Objetivos: Assim, o
objetivo deste trabalho foi a elaboração e caracterização físico química de um bolo utilizando
matéria prima livre de glúten e de proteína do leite de vaca, enriquecido com capim santo.
Metodologia: Na formulação do bolo foram utilizados como principais ingredientes a farinha
de arroz, ovos, açúcar, óleo vegetal, capim santo e limão. A determinação de umidade, cinzas e
lipídeos foi obtida segundo o IAL 2008. A determinação de proteína bruta foi realizada pelo
método micro-kjeldahl.O potencial hidrogeniônico foi determinado segundo AOAC (2016).O
teor de carboidratos foi determinado por diferença, subtraindo-se de 100 a somatória dos teores
de umidade, proteína, lipídeos e cinzas. O teor de ferro cobre cálcio, magnésio, zinco,
manganês, sódio e potássio foram determinados por espectrometria de absorção atômica, como
preconizada pelo Instituto Adolfo Lutz 2008. Resultados: Os resultados apresentados
demonstram que o bolo apresentou ótima característica sensorial como cor, odor, sabor e
consistência. O capim santo Cymbopogon citratus conferiu suave perfume e coloração,
agregando suas qualidades nutritivas e medicinais ao produto final. Os resultados obtidos das
análises físico-químicas foram expressos após a média de valores, apresentando para umidade
32,8%, cinzas 1,75%, proteínas 5,35%, lipídios 11,7%, pH 8,27. O teor de carboidratos foi
48,4%. As concentrações de elementos minerais na amostra foram de Cu ( 0,3), Fe (0,50), Zn (
0,12), Mn ( 0,35), Na (3,43), Ca ( 135,76), K (126,13), Mg ( 27,42) em mg 100g-1. Conclusão:
O bolo apresentou bom perfil nutricional principalmente cálcio e potássio, podendo ser
considerado uma alternativa para pessoas com restrições alimentares não necessitando de gomas
espessantes.
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Código: DNP9
Obtençao e caracterizacao de pudim de chocolate low carb sem derivados de leite
Autores: Midori N. Maques, Karine de O. Bezerra, Jaime Paiva Lopes Aguiar, Francisca C. A.
Souza.
Instituição: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).

Introdução: A estratégia low carb é uma opção para melhora na qualidade de vida, e
erradicação das doenças relacionadas a uma alimentação pobre em nutrientes e rica em
açúcares. Entretanto, a maioria detas preparações envolvem proteína de leite. Objetivos: Desta
forma o objetivo deste trabalho foi elaborar um pudim de chocolate a base de inhame e
biomassa de banana e sem derivados do leite para ser utilizado na dieta Low Carb.
Metodologia: Na formulação do pudim foram utilizados como ingredientes principais inhame,
leite de coco, ovos, biomassa de banana verde, cacau em pó e xilitol A determinação de
umidade, cinzas e lipídeos foi obtida segundo o IAL 2008. A determinação de proteína bruta foi
realizada pelo método micro-kjeldahl. O teor de carboidratos foi determinado por diferença,
subtraindo-se de 100 a somatória dos teores de umidade, proteína, lipídeos e cinzas. O teor de
ferro cobre cálcio, magnésio, zinco, manganês, sódio e potássio foram determinados por
espectrometria de absorção atômica, como preconizada pelo Instituto Adolfo Lutz 2008.
Resultados: Conseguiu-se um produto de consistência muito similar ao tradicional pudim de
leite de vaca, com biomassa de banana verde (Musa spp.) e inhame (Colocasia esculenta (L)
Schott), agregando as qualidades nutritivas destas matérias-primas. O pudim também
apresentou boas características sensoriais como cor, odor e sabor. Os resultados obtidos das
análises físico-químicas foram expressos após a média de valores, apresentando para umidade
(62,78%), para proteínas (29.49%), para cinzas (0,87%) e (0,3%) para lipídeos, destacando-se
umidade e proteína. O teor de carboidratos foi de (6,56 %). Conclusão: O pudim é uma
alternativa para o consumidor que procura reduzir a ingesta de alimentos de alto índice
glicêmico por possuir alto teor de protéico e baixo teor de carboidratos.
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Código: DNP10
Desenvolvimento e análise físico-química de pão sem glúten e sem lactose, contendo sorgo
Autores: Priscila Silva Arthur, Karina de Oliveira Calheiros.
Instituição: Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP).

Introdução: Para atender consumidores com alergias e/ou intolerâncias alimentares ou os que
buscam produtos inovadores foi elaborado o pão de sorgo. Sorgo (Shorgum bicolor L.) no Brasil
utilizado como ração animal, demonstra experimentalmente potencial preventivo contra
diabetes, obesidade e câncer. Objetivos: Elaborar um pão nutricional e legislativamente
adequado sem glúten/lactose e analisar físico-quimicamente o produto final, utilizando óleo de
peixe desodorizado e sorgo como ingredientes de propriedade funcional. Metodologia: O
produto foi desenvolvido na cozinha experimental didática da UNIMEP. Os ingredientes
empregados: farinha de arroz e de sorgo, fécula de batata, polvilho doce, quinoa, linhaça, açúcar
mascavo, fermento biológico seco, sal, goma xantana e CMC; e ainda água, ovo, óleo de peixe
desodorizado, azeite de linhaça e de oliva. Os ingredientes foram incorporados através de
massadeira e, após o crescimento em forma, assado em forno a 180ºC. O produto final foi
analisado no laboratório de bromatologia da UNIMEP, empregando métodos de análise de
alimentos do Instituto Adolfo Lutz. Resultados: O pão isento de glúten e lactose apresenta
textura e aparência similares aos demais produtos disponíveis no mercado. A análise físicoquímica – dos macronutrientes – indicou que, em 100g do produto, há 47,49g de umidade,
1,32g de cinzas, 3,01g de lipídeos, 10,16g de proteína total, 1,59g de fibra bruta e 38,02g de
carboidrato por diferença. O produto elaborado atende parcialmente a legislação porque a
umidade está acima do estabelecido. Conclusão: O pão apresenta aspectos nutricionais
comparáveis aos produtos de mercado, sendo alternativa de preparação fonte de ácidos graxos
ômega 3 e destaca-se o sorgo como alimento com potencial funcional.
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Código: DNP11
Elaboração de pão funcional com farinha de casca de abóbora cabotiá (Curcubita máxima
& Curcubita moschata)
Autores: Vilas Boas, B. R.; Arias, L. V. A.; Fakhouri, F. M.; Oliveira, R. A.; Silva, V. S.
Instituição: Centro Universitário Amparense; Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP);
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Introdução: A abóbora cabotiá (Tetsukabuto) é uma excelente fonte de fibras alimentares que
ajudam a dar saciedade e auxiliam no trânsito intestinal, carboidratos, minerais, vitaminas do
complexo B e carotenoides antioxidantes com ação de provitamina A, tais como alfa-caroteno e
luteína. Objetivos: O objetivo deste trabalho foi desenvolver pão sírio com farinha de casca de
abóbora cabotiá, por meio da substituição parcial e/ou total da farinha de trigo e,
consequentemente, a produção de um alimento sem glúten e enriquecido em fibras.
Metodologia: Para a produção da farinha, as cascas da abóbora cabotiá foram secas em estufa
com circulação de ar (65°C/6h), posteriormente moídas em moinho de martelo e peneirado em
peneira de mesh 170 no Laboratório de Tecnologia Pós-Colheita, FEAGRI-UNICAMP. O pão
sírio foi desenvolvido por meio de um planejamento de misturas com a farinha de trigo e farinha
de casca de abóbora cabotiá, nas seguintes concentrações 0; 25; 75; 100. O cálculo de
informação nutricional dos pães foi realizado com o uso do programa Microsoft Excel®, da
tabela brasileira de composição de alimentos e a Resolução RDC 359/2003 para rotulagem
nutricional. Resultados: Comparando-se a formulação da farinha de trigo com as formulações
com adição parcial e/ou total de farinha de casca de abóbora cabotiá, observaram-se que nestes
ocorreram aumentos importantes na quantidade de fibra alimentar, ferro e zinco. Na formulação
com 100% de farinha de casca de abóbora cabotiá, os conteúdos desses nutrientes excederam
em aproximadamente 25, 78 e 20 vezes, respectivamente, quando relacionados à formulação
com trigo.
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consequentemente, redução de peso e prevenção contra doenças crônicas (DC), como câncer no
intestino. Alimentos ricos em ferro são essenciais para reduzir o risco de anemia e os danos que
esta possa causar à saúde. Logo, este alimento pode ser consumido principalmente por adeptos a
uma dieta isenta de alimentos de fonte animal. O zinco, além de outras funções, age como
estabilizador do sistema imune. Por isso, é considerado importante na prevenção de DC
Conclusão: A farinha de casca abóbora cabotiá pode ser utilizada no desenvolvimento de
produtos alimentícios, pois a mesma apresenta características funcionais quando comparada à
formulação original.
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Código: DNP12
Aceitabilidade de cookies elaborados com farinha de murici (Byrsonima crassifolia)
Autores: Victoria Proença de Castro Macêdo, Lucas Martins de Sousa, Mariana Oliveira de
Melo, Erica Thais Dias Frota, Lais Araújo Simões Rosa, Amanda Patrícia Sampaio Vilanova,
Janaína Maria Martins Vieira.
Instituição: Centro Universitário Estácio do Ceará e Universidade de Fortaleza (UNIFOR).

Introdução: O murici (Byrsonima crassifolia) é um fruto do cerrado de importante valor
nutricional e antioxidante, embora pouco explorado economicamente e cientificamente. Já os
cookies são produtos alimentícios relevantes à adição de novos ingredientes e comercialização.
Objetivos: Avaliar a aceitabilidade de cookies elaborados com farinha de murici. Metodologia:
Foi conduzido um estudo experimental no laboratório de analise sensorial do Centro
Universitário do Ceará entre março e abril de 2018 com 60 voluntários adultos. Os cookies
foram elaborados conforme metodologia da American Association Cereal Chemists com
substituições proporcionais da farinha de trigo por farinha de murici: cookie A (0% de farinha
de murici); B (50%); C (75%). A análise sensorial ocorreu por escala hedônica e metodologia
propostas pelo Instituto Adolfo Lutz. Foram avaliados por: aparência, aroma, cor, sabor, doçura,
textura e aceitação global. Os resultados foram submetidos à análise de variância e ao teste de
Tukey do software STATISTIC. Resultados: Todas as notas obtidas foram superiores a 6 (seis).
Não houve diferença significativa entre as formulações para as características de aparência,
aroma, cor, sabor e doçura. Para textura, o cookie A recebeu as maiores notas, diferindo
significamente do C, que recebeu as menores. Entretanto, A não diferiu significamente do B.
Todavia, o B não diferiu do C. Em relação à aceitação global, o cookie C apresentou as maiores
notas, embora não diferindo do A. Por outro lado, o B foi o menos aceito, diferindo
significamente do A e C. Conclusão: A utilização de farinha de murici em substituição parcial à
farinha de trigo refinada não melhorou as características de aceitabilidade dos cookies
avaliados, mas também não as piorou.
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Código: DNP13
Casca do abacaxi: estratégia de nutrição funcional no plano alimentar brasileiro
Autores: Thonny Richardy Piassa, Paula Rafaela Seidl, Nicole Donegati, Aline Castaldi
Sampaio.
Instituição: Universidade São Francisco (USF).

Introdução: O Brasil está entre os maiores produtores de frutos em abundância, incluindo o
abacaxi como um dos mais consumidos. Em sua casca, encontram-se componentes bioativos
funcionais que contribui para prevenção de doenças e interação benéfica com a microbiota.
Objetivos: Este estudo tem como objetivo utilizar a casca do abacaxi na criação e no
desenvolvimento de receitas de fácil aplicabilidade através de estratégias de nutrição funcional
na melhora do plano alimentar dos brasileiros. Metodologia: Foram desenvolvido no
laboratório de Técnica Dietética na Universidade São Francisco (USF), oito receitas de fácil
aplicabilidade utilizando como substrato principal a casca do abacaxi, dentre elas bolo, pão, dois
tipos de suco, água saborizada, sorvete, geleia e doce. As receitas foram submetidas a análise
sensorial com vinte provadores, que receberam amostra individual e uma ficha avaliativa com a
escala hedônica de cinco pontos sobre sua impressão global (aroma, sabor, cor e textura) através
disso, foi calculado o Índice de Aceitabilidade (IA). Resultados: Os dados mostram que o bolo
e o doce obtiveram unanimidade de 95 e 96% em aceitabilidade, respectivamente. Os sucos
apresentaram nota média de 4.5 e aceitabilidade de 90%. As menores médias foram o pão
(4.15), o geladinho (4.2) e a água saborizada (4.40). De modo geral, houve aceitabilidade de
90%, também mostrado em outros estudos que utilizaram cascas de frutas na melhora do aporte
nutritivo de diferentes receitas e contribui para prevenção de doenças (obesidade,
gastrointestinais, diabetes, cardiovasculares e alguns tipos de câncer). A casca do abacaxi é
apontada como sendo uma alimento de alto valor nutritivo e em maiores quantidades do que a
própria polpa (mais fibras, fitoquímicos e antioxidantes), podendo ser uma boa estratégia de
plano alimentar brasileiro. Conclusão: Estas receitas, além do sabor, é uma boa contribuição na
diminuição do aporte calórico, aumento de fibras, fitoquímicos, prevenção de doenças e
melhora da microbiota, favorecendo a qualidade de vida.
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Código: DNP14
Caracterização nutricional de bolo de limão com biomassa e casca de banana madura
Autores: Kamilla Renata Feijó de Almeida, Maria Alice Tenório Cavalcante, Lidyane Cerqueira
de Araújo Silva, Lindaianny dos Santos, Beatriz Oliveira da Silva, Rafaella Wylânia de Oliveira
Ramos.
Instituição: Centro Universitário Tiradentes (UNIT).

Introdução: A biomassa da banana verde caracteriza-se como uma pasta da fruta cozida,
utilizada como espessante. Incorporando vitaminas e minerais, um de seus componentes
essenciais é o amido resistente, presente em frutas ainda verdes e reconhecido como prebiótico.
Objetivos: O presente estudo teve o objetivo de caracterizar as informações nutricionais do
bolo de limão com biomassa e casca de banana madura. Metodologia: A preparação foi
elaborada em duas partes, a massa foi produzida a partir de 130g de farinha de aveia, 100g de
biomassa de banana verde, 100g de açúcar demerara, 200ml de leite integral, 200ml de suco de
limão, 4 ovos de galinha, 60g de manteiga e 15g de fermento. Enquanto o recheio foi produzido
a partir de 395g de leite condensado, 2 polpas de banana, 60g de casca de banana madura e 10g
de manteiga. Após a preparação do bolo, seguindo a legislação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), foi produzido sua rotulagem nutricional. Resultados: O
rendimento da preparação foi de 15 fatias, cada porção de uma fatia de 50g apresentou a
composição estimada de 153 kcal, 20,11g de carboidrato, 2,39g de proteína, 7,0g de lipídios,
3,44g de fibras, 98,56mg de potássio, 18,46mg de magnésio, 18,29mg de cálcio, 0,44mg de
ferro, 124,84mcg de vitamina A e 3,5mg de vitamina C. A adição da biomassa de banana verde
e o aproveitamento da casca de banana madura é uma forma de enriquecer preparações, tanto
com quantidades significativas de fibras quanto de vitaminas e minerais. Além disso,
reformulações de receitas originais podem tornar um alimento funcional, como a troca da
tradicional farinha de trigo pela farinha de aveia. Conclusão: O produto desenvolvimento é uma
ótima opção de lanche, com alto valor nutricional, rico em fibras e de menor carga calórica se
comparado às versões tradicionais de bolo.
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Código: DNP15
Desenvolvimento e aceitação sensorial de bolinho de batata doce funcional
Autores: Kamilla Renata Feijó de Almeida, Maria Alice Tenório Cavalcante, Beatriz Oliveira da
Silva, Lavínia Maria de Oliveira Silva, Lidyane Cerqueira de Araújo Silva, Lindaianny dos
Santos.
Instituição: Centro Universitário Tiradentes (UNIT).

Introdução: Encontrar métodos alternativos de preparação de alimentos é uma forma de
incentivar a alimentação saudável. O consumo de tubérculos auxilia na melhora dos hábitos
alimentares como a batata doce, rica em carboidratos complexos de baixo índice glicêmico.
Objetivos: O presente estudo teve por objetivo o desenvolvimento e a análise de aceitação
sensorial de um bolinho funcional com a batata doce como ingrediente principal. Metodologia:
Para a elaboração do bolinho funcional foram utilizados apenas três ingredientes: batata doce
cozida e amassada, frango cozido e desfiado e farinha de linhaça. A batata doce foi utilizada
como ingrediente principal, o frango serviu de recheio e a farinha de linhada para polvilhar.
Após a montagem, os bolinhos foram coccionados em forno pré-aquecido a 200°C por 35min.
O bolinho funcional foi distribuído para os docentes e discentes locais, respondendo um teste de
aceitabilidade constituído em 5 critérios: aparência, cor, aroma, sabor e textura. Cada aspecto
foi avaliado com notas de 1 a 8. Resultados: Diante da aplicação do teste de aceitabilidade,
verificou-se que dentre os critérios avaliados o sabor obteve maior expressividade com 62,07%,
pela a atribuição de nota 8 (adorei). Ainda no sabor, 27,59% dos avaliadores atribuíram nota 7
(gostei muitíssimo), 6,90% atribuíram nota 6 (gostei muito) e 3,45% atribuíram nota 5 (gostei
ligeiramente). Os seguintes critérios mais bem avaliados foram o aroma e a textura, ambos
obtendo 58,62% (nota 8). O aroma obteve 13,79% em nota 7 e 17,24% em nota 6, já a textura
obteve 17,24% em nota 7, 17,24% em nota 6 e 6,90% em nota 5. Quanto a avaliação da
aparência, 55,17% dos avaliadores atribuíram nota 8, 13,79% atribuíram nota 7 e 24,14%
atribuíram nota 6. Enquanto a cor obteve 37,93% em nota 8, 27,59% em nota 7 e 17,24% em
nota 6. Conclusão: O bolinho de batata doce funcional obteve excelente aceitação, ressaltando
os benefícios e facilidade na preparação, contribuindo para o incentivo de mudanças alimentares
e manutenção da saúde.
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Código: DNP16
Elaboração de strogonoff de frango com biomassa de banana verde
Autores: CBleyne Edla Maria Tomé de Oliveira, Maria Alice Tenório Cavalcante, Kamilla
Renata Feijó de Almeida, Anelise Cássia dos Santos Silva, Aline Maria Toledo da Silva, Agnes
Pepese do Nascimento.
Instituição: Centro Universitário Tiradentes (UNIT).

Introdução: A biomassa de banana verde é utilizada para enriquecer preparações por conter
amido resistente, reconhecido prebiótico, componente necessário para a manutenção da saúde
intestinal. Além disso, é um ótimo espessante, podendo substituir outros alimentos de origem
industrial. Objetivos: O presente estudo teve por objetivo produzir um strogonoff de frango
nutritivo, utilizando a biomassa de banana verde. Metodologia: A preparação do strogonoff foi
realizada a partir dos seguintes ingredientes: 200g de peito de frango em cubos, 150g de
biomassa de banana verde, 1 cebola grande, 3 dentes de alho, 3 tomates maduros, 50ml de suco
de laranja, 1 colher de sopa de mostarda, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de orégano, 1
colher de sopa de azeite de oliva e 150ml de água. Após o preparo do strogonoff, foi distribuído
pelos docentes e discentes locais para a degustação. Resultados: A preparação rendeu 4
porções, apresentando composição estimada de 222,21kcal, 12,25g de carboidrato, 27,66g de
proteína, 6,75g de lipídios, 2,5g de fibras, 55,22mg de cálcio, 86,98mg de ferro, 111mg de
sódio, 75,65mcg de vitamina A e 23,65mg de vitamina C. O strogonoff de frango obteve boa
aceitabilidade pelos docentes e discentes presentes, apresentando sabor agradável. Conclusão:
O strogonoff de frango obteve excelente aceitação, utilizando biomassa de banana verde para o
enriquecimento de fibras, vitaminas e minerais, dispensando a utilização de alimentos como o
amido como espessante.
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Código: DNP17
A utilização do yacon como edulcorante natural: uma proposta de formulação de bolo sem
açúcar adicionado de farinha do coco.
Autores: Thais Torquato Memoria, Lia Meireles Lima, João Lucas Ferreira Andrade, Fabrício
Marques Dos Santos, Vanessa Da Penha Pimentel, Iramaia Bruno Silva Lustosa.
Instituição: Universidade de Fortaleza (UNIFOR).

Introdução: Atualmente observa-se aumento no consumo de alimentos que proporcionam
maior qualidade de vida, os quais são nomeados como alimentos funcionais. Um exemplo de
alimento funcional, a batata yacon, a qual se destaca pela alta quantidade de
frutooligossacárideos (FOS). Objetivos: Utilizar o purê yacon como edulcorante natural na
formulação de bolo sem açúcar adicionado de farinha de coco, avaliando a influência destes
constituintes sobre a qualidade sensorial. Metodologia: Foram desenvolvidas três formulações
de bolos os quais se diferenciam na quantidade de farinha de coco e purê de yacon incorporada
entre os seus ingredientes. Aplicando-se o teste de escala hedônica de 7 pontos, com número
total de participantes igual a 105 (não treinados), que avaliaram, cor, textura, sabor, aparência e
aroma. Os dados foram analisados pelos testes estatísticos de média, desvio padrão e índice de
aceitabilidade. Para realizar os resultados foi utilizado o programa Microsoft Excel 2010
realizando através da estatística descritiva analítica, com cálculo de média, desvio padrão e
coeficiente de Pearson. Resultados: Segundo Dutcosky (2011), o produto é aceito quando
ultrapassa o mínimo de 70% do índice de aceitabilidade. Ambas formulações de bolo, obtiveram
boa aceitação com relação a cor, textura, aparência e aroma; no entanto apresentaram-se com
índice de aceitação abaixo dos 70% no quesito sabor (A = com 61% e B = 60%). Pesquisas
feitas por Rosa et al. (2009), Moscatto et al. (2004) analisaram a composição química de suas
amostras em laboratório, e obtiveram melhores resultados, com valores mais expressivos que o
atual estudo. Já no realizado por Almeida (2011), foram elaborados bolos acrescentados com
farinha de linhaça e yacon, os resultados corroboram com presente estudo, em que os
macronutrientes obtiveram uma diminuição significante, possivelmente devido a diminuição da
quantidade de açúcar, o que diminui o teor de carboidratos no bolo e aumenta o conteúdo de
proteínas. Conclusão: Os bolos foram bem aceitos, exceção ao atributo sabor, porém pode-se
aumentar aceitação com mudanças em suas formulações. Portanto ao utilizar yacon como
ingrediente, são esperadas boas expectativas de aceitação.
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DNP18
Desenvolvimento de uma dieta enteral artesanal com propriedades funcionais
Autores: Karine Maciel Garcia, Harumi Guntendorfer Tsunosse, Maria Carolina Oro, Gustavo
Monteiro da Silva, Heloisa Helena Pessoa Portela-de-Sá.
Instituição: Faculdades integradas De Cacoal (UNESC).

Introdução: As dietas enterais artesanais permitem um custo baixo quando comparadas as
dietas industrializadas. Os alimentos funcionais adicionados nas dietas enterais artesanais, além
de fornecerem nutrientes essenciais, fornecem também compostos bioativos responsáveis em
promover benefícios à saúde. Objetivos: Elaborar uma dieta enteral artesanal utilizando
alimentos funcionais, hipercalórica, hiperprotéica, normolipidica, normoglicídica, de fácil
preparo e custo reduzido. Metodologia: Os valores de macronutrientes e micronutrientes foram
obtidos através da Tabela de Composição de Alimentos (TACO). Elaborou-se uma dieta para
faixa etária de 19 - 50 anos (homens/mulheres), com o intuito de atingir as recomendações da
Dietary Reference Intakes (DRI) para adultos. Após a higienização, os vegetais: mandioca,
brócolis, abóbora cabotiá, foram descascados, pesados e cozidos juntamente com o peito de
frango. Os ovos foram cozidos separadamente. Após, os alimentos foram batidos em
liquidificador com o suco de uva, semente de linhaça, couve manteiga e rúcula, peneirados e
completado o volume para um litro com a água do cozimento. Resultados: A dieta apresentou
densidade calórica de 1,8 kcal/mL, sendo 49% de carboidrato, 28% de proteína e 25% de
lipídio. Analisou-se a consistência e fluidez pela sonda, a administração por bolos e estabilidade
da dieta em três estágios de tempo (0, 12 e 24 horas). Observou-se boa fluidez nos três
intervalos e ausência de precipitação ou mudança de cor e consistência. Ocorreu mudança de
odor no intervalo de 24 horas, sem prejuízo quanto a administração da dieta. O custo da dieta
enteral artesanal foi de 11,00 / litro, considerada de baixo custo quando comparada a
industrializada que chega a custar 49,00 / litro. Os procedimentos de elaboração da dieta foram
considerados de fácil execução. Conclusão: A dieta elaborada apresentou-se adequada e
equilibrada nutricionalmente, podendo ser utilizada na diversificação das dietas enterais
artesanais, além de promover benefícios adicionais à saúde sem elevar expressivamente o custo.
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Código: DNP19
Desenvolvimento e aceitabilidade sensorial de cereal matinal hiperproteico enriquecido
com okara para esportistas
Autores: Fernanda Menezes Hoff, Ana Luiza Guedes Valente, Carolina di Pietro Fernandes,
Franciély Rodrigues Nascimento, Henrique Colnago Bais Roehr Christino, Lucas Gerke
Cordeiro, Mariana Biava de Menezes.
Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS).

Introdução: Nos últimos anos cresceu o interesse industrial no uso de ingredientes funcionais
para a fabricação de produtos alimentícios. Dentre estes, destaca-se a soja, um alimento com
aplicação muito abrangente e cujos benefícios à saúde humana já são cientificamente
comprovados. Objetivos: Dado isso, o trabalho teve como objetivo a elaboração e a aceitação
sensorial entre o público de esportistas, de um cereal matinal sabor chocolate enriquecido com
okara, um resíduo da soja comumente descartado que contém proteínas de alta qualidade
nutricional. Metodologia: Foi realizada uma análise sensorial com 35 crianças e adolescentes
praticantes de ginástica olímpica, de ambos os sexos, com idade entre 4 e 13 anos, onde as
mesmas avaliaram cor, textura, sabor, aceitação global e a intenção de compra através de uma
escala hedônica facial mista de 5 pontos. Considerou-se p <0,05. Para essa análise sensorial,
foram desenvolvidas as seguintes formulações de cereal matinal: F1 (padrão), F2 (Okara 15%) e
F3 (Okara 9,2%). Resultados: As formulações enriquecidas com okara, F2 e F3, apresentaram
incremento proteico, na porção de 30 gramas, em relação à padrão, de 105% e 65%,
respectivamente. Todas as formulações obtiveram uma boa aceitação, com índices de
aceitabilidade (%IA) acima de 75%, sendo um desfecho satisfatório da análise sensorial, não
havendo diferença estatística significativa entre as mesmas (p>0,05) em todos os atributos
avaliados, evidenciando que a adição do okara nessas concentrações se mostrou eficiente.
Conclusão: Assim, os produtos elaborados com okara são hiperproteicos, veganos e possuem
alto teor de fibras, se tornando uma alternativa sustentável e inovadora para esse tipo de
produto.
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Código: DNP20
Caracterização físico-química de bolo tipo brownie de chocolate sem glúten elaborado com
farinha de jatobá (Hymenaea stigonocarpa)
Autores: Jocione Mara de Medeiros, Hadassa Gabrielle Silva Nascimento, Viviane Lansky
Xavier, Marcela Sarmento Valencia, Margarida Angélica da Silva Vasconcelos.
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Universidade de Pernambuco (UPE).

Introdução: Jatobá-do-cerrado é um fruto com polpa farinácea comestível, consumido in natura
ou como ingrediente na elaboração de produtos de panificação. A farinha do jatobá tem
potencialidade para substituir o trigo nas preparações devido características higroscópica
relacionada ao teor de fibras. Objetivo: Avaliar a composição centesimal de bolo tipo brownie
de chocolate elaborado com farinha de jatobá e compará-lo a formulação padrão, com farinha de
trigo. Metodologia: Os ingredientes utilizados foram margarina, chocolate em pó, ovo, açúcar e
farinha de trigo. A farinha de jatobá foi obtida da Cooperativa Central do Cerrado, utilizada na
formulação experimental substituindo farinha de trigo. Análises de umidade, cinzas, lipídeos,
proteínas e fibra bruta foram realizadas através de métodos analíticos oficiais. O teor de
carboidratos foi obtido por diferença e valor energético total foi calculado multiplicando-se
teores de proteínas e carboidratos por 4 kcal e o teor de lipídeos, por 9 kcal. Os dados foram
analisados através do teste t Student, para comparação entre as médias, em nível de 5% de
significância. Resultados: Os teores de umidade, cinzas, lipídeos e carboidratos não
apresentaram diferença estatística entre as formulações. O brownie com a farinha do jatobá
apresentou menor teor de proteína (4,96%) em relação ao padrão (6,09%), porém um teor de
fibras cerca de quatro vezes maior (1,23%) do que o teor de fibras do brownie padrão (0,28%).
Ressalta-se que foi necessário usar menor quantidade de farinha de jatobá devido à facilidade de
incorporação na massa, propriedade atribuída ao poder higroscópico das fibras presentes.
Conclusão: Substituir farinha de trigo pela farinha de jatobá no brownie de chocolate é uma
alternativa viável e promissora na elaboração de produto sem glúten com maior teor de fibras.
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Código: DNP21
Bala de espirulina
Código: Kelly Ribeiro Amichi, Ezequiel da Ourificação Neves, Luziane da Silva Costa, Priscila
Costa Zonta, Thaiane Melo da Silva.
Instituição: Centro Universitário Católico de Vitória.

Introdução: Atualmente a espirulina tem sido utilizada como coadjuvante em dietas que
objetivam redução da ingestão calórica, por conter substâncias que parecem prolongar o tempo
de trânsito gástrico e produzir sensação de saciedade e por suas propriedades antioxidantes.
Objetivos: Desenvolver uma bala dietética de espirulina com boa aceitação pelo público alvo, a
escolha desse ingrediente se faz pelo seu efeito hipoglicemiante e antioxidante. Metodologia:
Foi proposto o desenvolvimento de uma bala de espirulina com palatabilidade aceitável e
nutritiva. Na formulação o açúcar refinado foi substituído pelo Xilitol. O projeto baseou-se na
portaria 29 de 13 de Janeiro de 1998 da ANVISA que aprova o regulamento técnico de
alimentos para fins especiais. Foram elaboradas a rotulagem nutricional e a formulação final foi
avaliada pela aplicação de testes de aceitabilidade com escala hedônica de 7 pontos e o teste de
intenção de compra do produto para um grupo de 100 indivíduos portadores de Diabetes
Mellitus tipo 2. Resultados: A bala de espirulina desenvolvida resultou em 96% de aceitação e
com 81% de intenção de compra entre os provadores. Com baixo valor energético na porção de
3 balas (12g), compondo 3,95 calorias, 0,5g de proteína, 1g de fibras e baixo teor de sódio (9
mg). Conclusão: A bala de espirulina apresentou ótima aceitação nos quesitos sensoriais e
qualidade nutricional podendo ser ingerida por indivíduos diabéticos como alternativa de uma
alimentação equilibrada e saudável.
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Código: DNP22
“Quibe” vegano de quinoa com carne de jaca
Autores: Kelly Ribeiro Amichi, Graziela Moreira Rodrigues, Helio Coelho dos Santos Neto,
Rafaela Soares Souza, Samila Marinho dos Santos.
Instituição: Centro Universitário Católico de Vitória.

Introdução: Frutas como a jaca escondem grandes utilidades culinárias com potencial para
serem aperfeiçoadas e industrializadas. Com base no crescimento do público vegano, em que há
uma crescente busca por alimentos que não possuam ingredientes provenientes do reino animal.
Objetivos: Desenvolver um quibe, tendo como matéria-prima a quinoa e como recheio a carne
de jaca, almejando assim contribuir para maior utilização desta fruta. Metodologia: Para a
elaboração foram feitos testes e adequações até atingir a qualidade sensorial e organoléptica
desejadas. Após o padronização, foi elaborada a ficha técnica e a rotulagem nutricional do
produto. Para o teste de análise sensorial foram avaliados 53 provadores não treinados, sendo
eles professores e alunos do Centro Universitário Católico de Vitória, que responderam a um
questionário composto por duas escalas hedônicas. Para teste de aceitação global e aspectos
como textura, aroma, sabor e cor utilizou-se escala hedônica de 7 pontos, de “1= Desgostei
muitíssimo”, a 7= Gostei muitíssimo”. Na segunda escala foi avaliada a intenção de compra do
produto, composta por notas de 1 a 5 em que “1=Decididamente eu compraria”, e
“5=Decididamente, não comprar”. Resultados: Ao avaliar o resultado da análise, constatou-se
que os resultados foram excelentes, pois 87% dos provadores gostaram muito e disseram que
provavelmente comprariam o produto, 11% gostaram moderadamente e talvez comprariam e
2% não gostaram e não comprariam.Foi elaborada ficha técnica do produto com análise de
custos, onde constatou-se que seria viável a comercialização do produto foi de R$1,00, por
porção com 100g, equivalente a uma unidade, com os valor nutricional de 1 g de proteína e 1,3
g de fibras. Conclusão: O quibe de quinoa e carne de jaca obteve boa aceitação, baixo custo e
nutritivo, mostrou ser uma alternativa viável e saborosa para o público vegano.

55

Código: DNP23
Petit gateau sem adição de glúten, lactose, açúcar e ovos
Autores: Kelly Ribeiro Amichi, Caroline Manhães Barros, Gabriela Kenupp Pedroni, Gabrielly
Pereira Alvarenga, Maxsuely Michely de Souza, Natália Cândido Cabral.
Instituição: Centro Universitário Católico de Vitória.
Introdução: “Intolerância alimentar é a denominação que se aplica a qualquer reação adversa
aos alimentos de caráter não imunológico e que não apresente base psicológica, podendo ser o
resultado de diversos mecanismos etiológicos e fisiopatológicos”. Objetivos: O presente
trabalho teve como objetivo expor os processos de produção e análise sensorial de um petit
gateau destinado a intolerantes à lactose, intolerantes/alérgicos ao glúten, alérgicos ao trigo,
diabéticos, vegetarianos e vegetarianos estritos. Metodologia: O critério para a escolha dos
ingredientes se deu através do estudo de substituições para atender as especificações de cada
restrição alimentar.Utilizando como ingredientes a farinha de linhaça, farinha de grão de bico,
xilitol, óleo de coco, chocolate sem lactose e sem açúcar, cacau em pó e canela. O questionário
de satisfação foi composto por perguntas, para avaliar por meio de uma escala contendo dez
pontos, que variam de 0-desgostei muito e 10-gostei muito, aplicado em 50 provadores não
treinados. E com pesquisa de intenção de compra e o motivo. Foi elaborada a rotulagem
nutricional do produto final. Resultados: O petit gateau adaptado possui 33,32g de carboidrato,
5,83g de proteína e 28,35g de lipídeo, é fonte de fibras e possui baixo teor de sódio. Amostras
do petit gateau foram distribuídas para 50 alunos da instituição, onde realizou-se a análise
sensorial por meio de um teste de aceitação, utilizando uma escala hedônica que avaliou
aparência, aroma, cor, textura e sabor. Como resultado, 84,5% gostaram muito do produto e
15,5% gostaram. Todos relataram que comprariam o petit gateau devido ao sabor e a maioria o
atribuiu nota 10. Conclusão: Concluiu-se, portanto, que é possível fabricar petit gateau que
atenda às necessidades dos indivíduos com restrição alimentar e de diferentes públicos,
mantendo suas características organolépticas, nutricionais, boa aceitação e acessível.
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DNP24
Desenvolvimento e avaliação sensorial de produtos sem glúten e sem caseína para crianças
autistas
Autores: Júlia Fagundes Veiga Ribeiro, Karina Dantas Lisa, Sarah Borbas, Andréa Tiengo,
Sarah Borbas de Souza.
Instituição: Universidade do Vale do Sapucaí.

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista é um distúrbio do desenvolvimento
caracterizado por alterações na cognição, habilidades sociais e seletividade alimentar. As
terapias como dietas com restrição de glúten e caseína tem tido bons resultados, melhorando os
sintomas gastrintestinais e comportamentais. Objetivos: Promover Educação Nutricional com
crianças autistas e seus respectivos responsáveis, mostrando a importância de uma alimentação
balanceada para estes pacientes. Metodologia: A amostra foi composta por 53 crianças, entre 3
e 16 anos, de ambos os gêneros. A pesquisa foi realizada nas Escolas Municipais da cidade de
Pouso Alegre, Minas Gerais. Os pais ou responsáveis preencheram questionários
socioeconômicos e de frequência alimentar, apresentando o hábito alimentar da criança. Foi
feito o diagnóstico nutricional por meio de avaliação antropométrica, IMC e curva de
crescimento. Realizou-se análise sensorial de um bolinho de soja sem glúten e um leite vegetal
de coco sem caseína, e as crianças preencheram um questionário de escala hedônica facial para
verificar o grau de aceitação dos produtos. Resultados: 80% das crianças com TEA avaliadas
foram do gênero masculino. Pelo questionário de frequência alimentar observou-se um consumo
exacerbado de alimentos ricos em glúten e caseína, sendo as principais fontes energéticas do
cardápio diário. Através da avaliação antropométrica, verificou-se que 42,5% das crianças
apresentavam eutrofia, seguida de 20% com obesidade, 20% com sobrepeso, 15% com risco de
baixo peso e 2,5% com baixo peso. A partir da análise sensorial observou-se maior
aceitabilidade do bolinho de soja, onde 60% das crianças adoraram o produto quando
comparado ao leite de coco (37,5%). Provavelmente a baixa aceitação do leite vegetal de coco
se deve à diferença de sabor e textura quando comparados ao leite de origem animal. Em
contrapartida, o bolinho sem glúten recebeu muitos elogios, com algumas críticas para sua
textura muito seca. Conclusão: A seletividade alimentar dos portadores do TEA dificulta a
aceitabilidade de determinados alimentos. Porém, opções diferenciadas podem ter sucesso e
contribuir para a melhora na qualidade de vida.
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Código: DNP25
Aproveitamento integral de alimentos na produção de geleia: uso da casca de maracujá.
Autores: Amanda Cristina Tompson Diniz, Leticia Estefany Santana Pensador, Kamila Mendes
de Oliveira Negrão, Carla Thayene dos Santos Sobrinho.
Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA).

Introdução: Aproveitamento integral dos alimentos, define-se como todo alimento que visa
agregar valor nutritivo as preparações alimentares além de conferir características
socioeconômicas e ambientais, por meio da utilização de partes, como as cascas, folhas,
sementes e talos, que normalmente são desprezados. Objetivo: Produzir uma geleia com
aproveitamento integral a partir da extração da pectina proveniente da casca do maracujá.
Metodologia: Os frutos de maracujá foram adquiridos em uma feira popular do município de
Belém-Pará. A formulação de geleia foi realizada no Laboratório de Análises de Alimentos da
Universidade Federal do Pará, seguindo-se o padrão normal da produção de uma geleia. Com o
cozimento das cascas e após o seu amolecimento, retirou-se primeiramente a parte do
mesocarpo, a qual foi feita a separação da película branca contida para a obtenção da pectina.
Para a análise físico-química, o teor de sólidos solúveis totais foi determinado por refratometria
e o resultado foi expresso em °Brix, para o pH utilizou-se o pHmetro. Resultados: Os
resultados obtidos nas análises da preparação da geleia de maracujá foram: para sólidos solúveis
totais, constatou-se o °Brix de 60%pp. O pH da polpa do maracujá está em torno de 2,8-3,8.
Ademais, apresentou-se com resultados característicos de geleia, quanto a cor, sabor e
consistência. Além disso, o uso da pectina extraída das cascas desse fruto caracterizou
funcionalidade a essa preparação. Conclusão: O uso da pectina natural agregou valor
nutricional e beneficiou de forma econômica e socioambientalmente a formulação deste
produto. Apresentando resultados característicos de geleia quanto à cor, sabor e consistência.
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Código: DNP26
Análise da composição centesimal, compostos bioativos e atividade antioxidante de um pão
integral funcional
Autores: Gustavo Monteiro da Silva, André da Silva Costa, Normandis Cardoso Filho, Heloisa
Helena Portela Pessoa-de-Sá.
Instituição: Faculdades Integradas de Cacoal (UNESC).

Introdução: O pão é um alimento vastamente utilizado mundialmente, em detrimento a isso
enriquecer com alimentos que apresentam alegações funcionais agregam lhe valores nutricionais
que podem favorecer no bem e consecutivamente bem-estar dos indivíduos. Objetivos:
Verificar a composição centesimal e avaliar a concentração de fenólicos totais, antocianinas e
atividade antioxidante do pão. Metodologia: As análises de umidade, cinzas, lipídeos, proteínas
e fibras foram realizadas segundo Instituto Adolfo Lutz. A obtenção do extrato foi adaptado de
BOCHI et al. (2014). O solvente utilizado para extração dos compostos antioxidantes foi o
metanol 99,6%. Todas as análises foram realizadas em triplicata. Resultados Obteve-se, por 100
g do produto, 33,29 g de umidade e desvio padrão + 0,05; cinzas 1,15 g e desvio padrão + 0,07;
proteínas 10,65g e desvio padrão+ 0,11; lipídeos 5,11g e desvio padrão + 0,66 e fibras 74g e
desvio padrão + 0,09. Com teor de 287,79 kcal. Os resultados de polifenóis, antocianinas e
atividade antioxidante (TEAC) foram expressos como média e utilizou-se o coeficiente de
variância para verificar diferença entre as concentrações. Foram encontrados, respectivamente
na casca: 51,22 mg EAG/100g, e 0,009%; 29,348 mg.L-1 e 0,45% ; 302,90 MM/g-1 e 0,11%.
Conclusão: O pão, pode apresentar-se como uma opção para contribuir para recomendações
diárias do consumo de fibras alimentares além dos efeitos benéficos por conta dos compostos
bioativos presentes.
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Código: DNP27
Desenvolvimento de sorvete funcional de kefir
Autores: Monique Gomes Menezes, Flavia Dhullyane Souza Silva, Mônica Ferreira de Lima
Monteiro.
Instituição: Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ); Universidade da Amazônia (UNAMA).

Introdução: O kefir é um leite fermentado produzido a partir da maturação dos grãos de kefir,
geralmente em leite e também a partir de sucos de fruta, vinho, água com açúcar. O kefir tem
potencial para melhorar o sistema imune. Objetivos: Desenvolver um sorvete funcional a base
de kefir como regulador da microbiota intestinal e do sistema imunológico. Metodologia:
Trata-se de um estudo experimental e observacional. O sorvete foi desenvolvido a partir do
iogurte de kefir, preparado a partir do leite desnatado e acrescentou-se à receita do sorvete leite
condensado sem lactose, creme de leite sem lactose e goma xantana. Os ingredientes foram
misturados ao mesmo tempo em processador e levado para o processo de congelamento e
formação do sorvete. Resultados: Após o preparo e observação do sorvete desenvolvido,
percebeu-se que o mesmo possui características comuns a todos os sorvete, como cremosidade e
brilho característico. Os ingredientes foram escolhidos com o intuito de não prejudicar as
propriedades do kefir além de também somar benefícios para o produto e proporcionar o
consumo do produto para pessoas com restrição à lactose. Conclusão: O consumo do sorvete de
kefir é uma opção de sobremesa saudável e funcional, que pode gerar benefícios à saúde além
da boa aparência e palatabilidade.
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Código: DNP28
Elaboração de iogurte de maracujá (Passiflora edulis) e pitaya (Hylocereus undatus)
Autores: Tahiza Pereira Costa, Elaine Cristina dos Santos Fonseca, Thalita Luana do
Nascimento Mendonça, Thalyta Mayara Andrade Silva, Rafaela Cristina Barata Alves.
Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA).

Introdução: Os laticínios são excelentes fontes de cálcio, nutriente essencial que pode prevenir
possivelmente câncer de cólon e osteoporose. Além do cálcio, pesquisas recentes têm focado em
outros componentes. Essas propriedades permitem incluir laticínios na classe de alimentos
funcionais. Objetivos: Elaboração de um iogurte potencialmente funcional de maracujá e
pitaya. Metodologia: Um litro de leite foi aquecido até 42 graus (°C), resfriado e adicionado 40
gramas (g) de iogurte natural, 3 amostras foram separadas com 30 ml cada para realizar o
controle da fermentação e produção de ácido lático. O leite foi fermentado em estufa a 42±1° C
por 4 horas. A análise de acidez foi realizada em intervalos de uma hora, através de titulação
com hidróxido de sódio e indicador fenolftaleína sendo foi expresso em graus Dornic (°D). Para
saborizar o iogurte foi adicionada uma calda preparada com maracujá e pitaya a 85°C, resfriada
(15°C) e adicionada 25% no iogurte. Resultados: Os resultados da produção de ácido láctico
foram, respectivamente, 24,8ºD; 28ºD e 38,9°D. Antes da cocção, o suco sem açúcar atingiu um
resultado para Sólidos Solúveis Totais (SST) de 4 graus Brix (ºBx), enquanto que para o suco
com açúcar, o valor de SST foi de 45ºBx. O iogurte com a calda atingiu a acidez de 80ºD, sendo
o SST da calda no valor de 63ºBx, após a cocção. A média da atividade de água foi de 0,97, o
que se encontra dentro do esperado, pois valores acima desse deixariam o produto mais
vulnerável à ação de microrganismos. O produto final adquiriu uma coloração de rosa claro,
viscosidade ótima com consistência levemente líquida e sabor leve de maracujá. Conclusão: A
acidez atingida pelo iogurte, o grau Brix da calda e a atividade de água apresentaram valores
próximos aos recomendados na literatura, tendo resultado final desejado e agradável.
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Código: DNP29
Elaboração de muffin de laranja isento de lactose e glúten.
Autores: Cristiane de Albuquerque Mello, Ana Carolina Barcelos Rocha, Andrea Marinato de
Souza Fuks, Thays Viana Silva Mendes, Cintia Ramos Pereira Azara, Lidiane Martins Mendes
Gomes Azara.
Instituição: Faculdade Arthur Sá Earp Neto.

Introdução: A laranja tem grande importância do ponto de vista nutricional na dieta humana
por ser fonte de vitaminas, minerais e fibras. Foi elaborado um muffin de laranja. Objetivos:
Teve como objetivo elaborar um muffin funcional com o reaproveitamento integral da laranja
com o intuito de ser uma alternativa para o público celíaco e intolerantes a lactose e atender a
sustentabilidade. Metodologia: Foi realizada análise de composição química centesimal de
acordo com a metodologia do Instituto Adolfo Lutz. Ingredientes para massa: farinha de polpa
de laranja, farinha de amêndoas, açúcar demerara, suco de laranja, sal, nibs de cacau, fermento
químico, para a cobertura casca de laranja triturado, água e goma-guar. Resultados: Os
resultados obtidos foram: umidade (37,8%), proteína (2%), carboidratos (53,9%), cinzas (1,9%)
e lipídio (4,4%). Conclusão: O produto atende a proposta de sustentabilidade já que aproveita
por completo a laranja. É viável para celíaco e intolerantes à lactose.
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Código: DNP30
Elaboração de mix de temperos composto por ervas aromáticas, especiarias e plantas
alimentícias não convencionais
Autores: Izabel Carolina Bousfield Terranova, Fabiane Cristina Kiefer da Rosa, Priscila Hália
Pires dos Santos Oliveira, Érika Dantas de Medeiros Rocha.
Instituição: Instituto Superior e Centro Educacional Luterano Bom Jesus IELUSC.

Introdução: Plantas alimentícias não convencionais são plantas não cultivadas e que possuem
valor nutricional considerável. Graças à sua forte ação antioxidante, podem ser utilizadas como
“complemento alimentar”, adicionando-se pequena quantidade destas na forma desidratada à
preparações e temperos, possibilitando acréscimo de fitoquímicos e minerais, importantes para o
controle de doenças crônicas não transmissíveis. Objetivos: Este estudo objetivou a elaboração
de 3 combinações de temperos isentos de cloreto de sódio, compostos por ervas aromáticas,
especiarias, plantas alimentícias não convencionais desidratadas e alimentos ricos em ácido
glutâmico e a posterior análise sensorial dos mesmos. Metodologia: Foram elaboradas 3
formulações (C1, C2 e C3), sendo C1: Cebola, alho, tomate, tomilho, manjericão, caruru. C2:
Alho, cebola, gengibre, cominho, raíz de lírio do brejo. C3: Alho, cogumelo seco, alecrim,
orégano, louro, salsão, jambu, todos desidratados. As 3 combinações foram adicionadas à carne
moída refogada isenta de adição de cloreto de sódio e submetidas à análise sensorial afetiva
(escala hedônica de 9 pontos), assim como análise olfativa e escala do ideal para sabor
salgado,tendo como julgadores não treinados, 53 estudantes de um curso de Nutrição (Joinville,
SC). Os resultados foram verificados por ANOVA e teste de Tuckey. Resultados: A
formulação que mais se aproximou do ideal para sabor salgado foi a C1 (43,40%), seguida da
C2 e C3 (33.96%). No teste de odor, a maior preferência foi combinação C1 (73,58%), seguida
pela C2 e C3 com mesmo score (26,42%). Em relação ao sabor e aceitação global, não houve
diferenças estatísticas entre as amostras (p >0,05). Conclusão: O tempero elaborado com
acréscimo de plantas alimentícias não convencionais, ervas e alimentos doadores de sabor pode
constituir-se alternativa para agregar palatabilidade e possívelmente melhorar o perfil
antioxidante da dieta.
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Código: DNP31
Análise sensorial entre preparações à base de mandioca e fécula para celíacos
Autores: Leydyane Martins Rezende, Gislaine Goes, Artemisa Vinhote Silveira, Tatyana
Monick Silva de Oliveira, João Witor Silva de Lima, Silmara Miranda.
Instituição: Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Introdução: A doença celíaca é uma resposta de hipersensibilidade à gliadina, porção protéica
do glúten. A mandioca e fécula são alimentos isentos de glúten, nutritivos e de baixo custo.
Objetivos: O presente estudo objetivou realizar análise sensorial entre preparações à base de
mandioca e fécula para celíacos. Metodologia: Os experimentos e a análise sensorial foram
realizados no laboratório de Técnica Dietética da Universidade Federal do Amazonas. A análise
foi realizada através de teste de ordenação de preferência e de intenção de compra. Foram
sujeitos à análise 100 provadores não treinados. Resultados: Em relação ao teste de ordenação
de preferência das amostras doces, a 349 (bolo de mandioca com castanha sem glúten) foi a
mais preferida. Quando comparadas as amostras salgadas referente ao teste de ordenação de
preferência, a 561 (torta salgada de mandioca sem glúten) foi a mais preferida. Os resultados do
teste de intenção de compra tanto das amostras doces quanto das salgadas não evidenciaram
tendência à compra, embora as preferidas tenham obtido médias entre “provavelmente” e
“certamente compraria”. Conclusão: Através da avaliação de freqüência de consumo da
mandioca os provadores demonstraram conhecer o alimento. Novos trabalhos devem ser
realizados para que haja maior oferta desses produtos.

64

Área:
Nutrição Clínica

65

Código: NC1
Educação alimentar e nutricional em mulheres sobreviventes de câncer de mama: relato
de experiência
Autores: Vanessa de Paiva Neves, Eduarda Silva Fernandes.
Instituição: Universidade Presidente Antonio Carlos (UNIPAC).

Introdução: No Brasil, o câncer de maior incidência nas mulheres é o de mama, depois do de
pele não melanoma. E uma alimentação saudável é muito importante para prevenir o
aparecimento e a recidiva do câncer de mama. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi relatar a
experiência das atividades de EAN desenvolvidas com pacientes sobreviventes de neoplasia
mamária. Metodologia: O público alvo atendido pelas atividades foi de 15 mulheres adultas
com média de idade de 50±5,96 anos, sobreviventes de câncer de mama. Foram realizados 8
encontros quinzenalmente, no ambulatório de fisioterapia do HU/UFJF, abordando temas
relacionados à alimentação saudável, com informações do INCA/Ministério da Saúde e do Guia
Alimentar para a População Brasileira, por meio de estratégias lúdicas que incentivam a
participação ativa das mulheres, utilizando-se recursos didáticos, tais como réplicas e rótulos de
alimentos, cartazes, folders, dinâmicas, receitas e degustação de preparações saudáveis.
Resultados: Verificou-se que a maioria das mulheres nunca tinham feito acompanhamento
nutricional, e que seu hábito alimentar caracterizava-se por alto consumo de produtos
alimentícios processados e ultraprocessaodos, além de consumo excessivo de sal e gordura no
início das atividades de EAN. Ao final das atividades verificou-se que a maioria das
participantes apresentaram respostas positivas em relação à mudança de alguns hábitos
alimentares, porém ainda se notou uma resistência em relação ao consumo de alimentos
industrializados. O desenvolvimento das atividades de EAN no grupo foi efetivo, na medida em
que possibilitou a troca de experiências e conhecimento sobre alimentação entre as participantes
e a equipe. Conclusão: De forma geral, a maioria das participantes compreendeu que a
alimentação desempenha importante papel na qualidade de vida e sobrevida após o diagnóstico
e tratamento do câncer.
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Código: NC2
Taxa de reinternação e piora do estado nutricional de pacientes críticos octogenários
Autores: Bruna Gabriela Oliveira da Fonseca, Thaise Yanka Portes Arruda, Francilene Oliveira
Andreo, Maristela Luft Palauro, Diana Dock do Nascimento.
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Introdução: A proporção de idosos com 80 anos ou mais tem aumentado no Brasil e no mundo,
alterando a composição etária dentro do próprio grupo. Essa população ocupa mais leitos
hospitalares e é mais vulnerável a desnutrição. Objetivo: Determinar a taxa de reinternação e a
evolução do estado nutricional de pacientes octogenários em cuidados intensivos. Metodologia:
Estudo clínico retrospectivo, realizado inicialmente com 1315 pacientes idosos, dos quais 318
(24%) eram octogenários que fizeram parte do estudo. As variáveis de desfecho foram: a taxa de
reinternação, e a evolução do estado nutricional dos idosos octogenários. Para avaliação do
estado nutricional foi utilizado a Avaliação Subjetiva Global (ASG). Resultados: A idade
média dos idosos foi de 85,4±4,5 anos, sendo 200 (62,4%) do sexo feminino. A taxa de
reinternação foi de 33% (n=115) e 138 (43,4%) pacientes necessitaram de algum tipo de terapia
nutricional (TN). O tempo médio de internação foi de 8,6±9,5 dias e 96 (30,2%) idosos foram a
óbito. A necessidade calórica/ proteica foi de 27±3,8kcal/kg e 1,27±0,2g/kg. Em relação ao
estado nutricional, na internação 8 (2,5%) pacientes estavam eutróficos, 233 (73,3%) em risco
nutricional ou desnutrido moderado e 77 (24,2%) desnutridos graves. Já no desfecho, 8 (2,5%)
pacientes continuavam eutróficos, 210 (66,1%) em risco ou desnutrido moderado e 100 (31,4%)
idosos desnutridos graves. Houve uma tendência a piora do estado nutricional para desnutrição
grave durante a internação (24,2 vs 31,4%; p=0,051), entretanto os idosos que reinternaram
apresentaram maior risco de desnutrição grave ao longo da internação (40 vs 27,2%; OR=1,47
IC 95% 1,06-2,02; p=0,021). Conclusão: A taxa de reinternação foi de 33% e ocorreu uma
tendência a uma piora do estado nutricional durante a internação
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Código: NC3
Estado nutricional e perfil bioquímico de pacientes com doença renal crônica em
hemodiálise
Autores: Laerte Freitas Holanda Lobo; Rikeciane Brandão Pereira; Lorrainy Umbelina Alves de
Sousa Cortez.
Instituição: Universidade de Fortaleza (UNIFOR).

Introdução: A doença renal crônica afeta cerca de 10 a 12% da população podendo ter como
intervenção o tratamento hemodialítico. O estado nutricional é fator de prognóstico e possui
avaliação desafiadora, podendo ser observados a desnutrição e alteração dos exames
laboratoriais. Objetivo: Avaliar o estado nutricional e perfil bioquímico de pacientes com
doença renal crônica em hemodiálise. Metodologia: Estudo transversal, realizado em agosto a
outubro de 2018, em uma clínica especializada no tratamento da doença renal, localizada em
Fortaleza – CE, com 75 pacientes maiores de 19 anos, de ambos os sexos, portadores de DRC e
em tratamento hemodialítico. Foram excluídos do estudo pacientes com deficiência física ou
neurológica. Aplicou-se um questionário, através de entrevista, para avaliação do perfil
sociodemográfico, clínico, nutricional e bioquímico desses pacientes. Resultados: Houve
predominância do sexo feminino, idade adulta, renda familiar abaixo de 2 salários mínimos e
tempo de tratamento hemodialítico menor que dois anos. A maior parcela dos pacientes
encontrou-se com excesso de peso segundo o IMC, porém com desnutrição associada aos
parâmetros CB, DCT, CMB e AMB, indicando depleção muscular e adiposa, além de
percentual significativo de GPID acima do recomendado. Os níveis de ureia pré-diálise e
hemoglobina ficaram abaixo da referência, em 88% e 82,7%, respectivamente, e os de saturação
de transferrina e ferritina ficaram acima do recomendado, com inadequação de 60% e 73,3%,
nesta ordem. Conclusão: Conclui-se que pacientes em hemodiálise possuem grande risco de
depleção dos compartimentos corporais, alteração do estado nutricional, perfil bioquímico e
ingestão alimentar inadequada. Sendo assim, o acompanhamento nutricional é imprescindível.
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Código: NC4
Perfil nutricional de pacientes octogenários internados em uma Unidade de Terapia
Intensiva
Autores: Maristela Luft Palauro; Bruna Gabriela Oliveira da Fonseca; Hadassa Hillary Novaes
Pereira Rodrigues; Francilene Oliveira Andreo; Thaise Yanka Portes Arruda; Diana Borges
Dock Nascimento.
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Introdução: O envelhecimento é um processo natural, que traz consigo mudanças biológicas,
funcionais e metabólicas. Sendo o paciente crítico mais propenso à desnutrição, devido ao
estresse catabólico, com depleção intensa de massa magra e resposta inflamatória sistêmica.
Objetivo: Comparar o estado nutricional de pacientes octogenários com os não octogenários
internados em uma Unidade de Terapia Intensiva, de um hospital privado em Cuiabá-MT.
Metodologia: Estudo clínico retrospectivo realizado com 1315 pacientes idosos internados na
Unidade de Terapia Intensiva, de um hospital privado em Cuiabá-MT. Para avaliação do estado
nutricional foi utilizado a Avaliação Subjetiva Global (ASG), classificando em três categorias:
(A) bem nutrido, (B) risco nutricional e desnutrido moderado e (C) desnutrido grave. Foram
avaliados também os dados demográficos, perfil bioquímico, com a albumina sérica, PCR e
razão PCR/albumina, e a necessidade de terapia nutricional (TN), enteral, parenteral ou mista.
Resultados: A idade média dos pacientes foi de 73,2 +- 8,9 anos, sendo 53,1% (n=698) do sexo
feminino. Do total de idosos, 24,2% (n=318) tinham idade >=80 anos. Os dados mostraram que
os octogenários apresentaram menor valor de albumina sérica (2,99 +- 0,52 vs 3,12 +- 0,64
mg/dl; p=0,02) quando comparado aos não octogenários. Quanto aos valores de PCR (p=0,424)
e razão PCR/albumina (p=0,533) não houve diferença significativa. Em relação ao estado
nutricional foi observado um aumento significativo do percentual de desnutrição da internação
até o desfecho dos pacientes octogenários em relação aos demais idosos (77/318 - 24,2% vs
124/996 -15,5%; OR2,24 1,63-3,08; p<0,001) Assim como para a presença de desnutrição grave
(100/318-31,4% vs 174/996-17,5%; OR2,16 1,62-2,99; p<0,001) Quanto a TN os octogenários
foram os que mais necessitaram dessa intervenção nutricional (138/318 - 43,4% vs 255/996 25,6%; OR2,21 1,71-2,99; p<0,001). Conclusão: Pacientes octogenários internam mais
desnutridos, assim como também apresentam uma piora crescente na condição nutricional
durante a internação quando comparado aos demais idosos internados em uma Unidade de
Terapia Intensiva.
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Código: NC5
Prescrição de alimentos funcionais por nutricionistas na prática clínica
Autores: Ana Luísa Kremer Faller, Adriana Rosa Pereira Ferreira,
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Introdução: Alimentos funcionais apresentam compostos capazes de promover benefícios à
saúde além das suas funções nutricionais. Esses compostos fazem parte da dieta,
desempenhando papel positivo reduzindo o risco de doenças crônicas não transmissíveis
(DCNTs), sendo utilizado por nutricionistas. Objetivo: Avaliar a indicação de alimentos
funcionais por nutricionistas para indivíduos com DCNT e traçar um paralelo com a literatura
disponível. Metodologia: Foi realizado um estudo transversal utilizando questionário
construído em plataforma eletrônica. O questionário foi dividido em quatro seções. A seção 1
coletou informações gerais, como idade, sexo, lugar e tempo de graduação. A segunda
questionava se alimentos funcionais eram prescritos pelo profissional e, em caso positivo, era
conduzido às seções seguintes para elencar quais alimentos funcionais e seus principais
materiais de referência para tal. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE:
85525418.8.0000.5257). Resultados: Setenta e sete nutricionistas participaram do estudo, com
idades entre 20 e 59 anos, de ambos os sexos, com maioria do sexo feminino. Quarenta e sete
desses profissionais (61,0%) se graduaram em instituição privada e 30 (39,0%) em instituição
pública. Em termos de “tempo de graduação” a maioria (57,1%) tinha menos de 5 anos como
profissionais, e a minoria (2,6%) mais de 30 anos. Os alimentos mais citados como prescritos
pelos profissionais foram: aveia, linhaça e sementes de chia (ambas fontes de fibras solúveis).
Junto com eles, oleaginosas, óleo de peixe e ômega 3 foram altamente citados. Conclusão: Os
nutricionistas apresentam bom conhecimento sobre alimentos funcionais e quais destes
apresentam evidência científica robusta a fim de subsidiar sua indicação de forma segura em
situações clínicas específicas.
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Código: NC6
Consumo de produtos de glicação avançada por gestantes e desenvolvimento de Diabetes
Mellitus Gestacional (DMG)
Autores: Ana Luísa Kremer Faller, Juliana Zidirich, Lygia Ali Yussef, Maria Eduarda Barros,
Alessandra Ferreira.
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade do Grande Rio
(UNIGRANRIO), Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM).

Introdução: A gestação é um estado pró-diabetogênico que favorece o desenvolvimento DMG.
No estado hiperglicêmico, há formação de moléculas heterogêneas denominadas produtos de
glicação avançada (AGEs) que podem também ser obtidas pela dieta induzindo estado próinflamatório. Objetivo: Estimar o consumo de AGEs por gestantes com e sem DMG.
Metodologia: Foram captadas 24 gestantes, com até 28 semanas de gestação, na Maternidade
Escola da UFRJ. O peso pré-gestacional foi obtido de prontuário para cálculo do índice de
massa corporal (IMC) pré-gestacional. O diagnóstico de DMG foi feito a partir do teste de
tolerância oral a glicose realizado como rotina pelo serviço. O consumo calórico e de AGEs foi
estimado a partir da aplicação de questionário de frequência alimentar (QFA) sendo utilizado
banco de dados na literatura para AGEs. Foi realizada ainda avaliação qualitativa da dieta
identificando os principais alimentos no aporte de AGEs. Resultados: O consumo de AGEs
pelas gestantes foi de 27.378, 15 kU/dia sem diferença significativa entre aquelas com e sem
DMG, sendo considerado alto consumo (>15.000kU/dia). Houve associação positiva entre o
consumo calórico e o aporte de AGEs naquelas com DMG (r2=0,947) comparado às com
glicemia normal (r2=0,331). Não houve associação entre o consumo de AGEs e o IMC pré
gestacional. As gestantes com maior consumo de AGEs, localizadas no quarto quartil,
apresentavam maior freqüência de consumo de alimentos como batata frita, carne assada,
grelhada ou empanada, creme de leite, margarina, requeijão, maionese, ovo frito, queijos em
geral, presunto, salgados industrializados, hambúrguer, entre outros, indicando alto consumo de
alimentos processados industrialmente e/ou fontes proteicas aquecidas sob alta temperatura, e
baixo consumo de frutas, verduras, legumes e cereais integrais. Conclusão: Há elevado
consumo de AGEs pelas gestantes que, associado ao estado pró-diabetogênico desta fase e alta
ingestão calórica com baixa qualidade nutricional, pode contribuir para o desenvolvimento do
DMG.
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Código: NC7
Uso da canela (Cinammoun cassia) no controle glicêmico em pacientes com quadro de
hiperglicemia proveniente da diabetes Tipo 2
Autores: Victória De Morais Rodrigues, Fabiana Barreto De Jesus Alves, Thaynara Da Costa
Santos, Lucas Vieira Silva, Mateus Pinchemel de Andrade, Hugo José Xavier Santos.
Instituição: Universidade Tiradentes.

Introdução: A diabetes mellitus é uma doença metabólica que afeta milhões de pessoas em
todo o mundo, cada vez mais cedo, acarretando complicações adjacentes que podem aumentar a
morbimortalidade. Objetivo: Avaliar o uso da canela em pó no controle do desequilíbrio
metabólico causado pela diabetes mellitus tipo 2. Essa pesquisa teve como objetivo minimizar
os efeitos hiperinsulinêmicos utilizando apenas canela em pó (Cinnamomum cassia) como
tratamento alternativo. Metodologia: Trata-se de um estudo analítico, observacional e de
caráter transversal. O estudo foi realizado com pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo
dois, idosos, do sexo masculino, com idade de 64 e 73 anos. Todos os pacientes que
concordaram com os requisitos da pesquisa, assinaram o termo de consentimento firmando
compromisso com a pesquisa. Os dados utilizados na coleta de dados foram: uma anamnese
nutricional, análise dos exames bioquímicos e avaliação antropométrica. O tratamento proposto
consistia em utilizar doses diárias de canela em pó, cada uma contendo seis gramas, em um
horário fixo, de forma regrada ao longo de 30 dias. Resultados: Constatou-se uma evolução
significativa pós intervenção terapêutica, usando 6g de canela em pó, uma vez que ambos os
pacientes apresentaram diminuição relevante em seus níveis glicêmicos em jejum e uma
mudança significativa na circunferência de cintura. Além disso, foi observado também
melhorias na qualidade do sono e na disposição durante as atividades diárias. Conclusão: O
estudo mostrou que o tratamento alternativo com a canela possui um efeito positivo tanto no
controle glicêmico como na melhora da qualidade de vida dos pacientes da pesquisa.
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Código: NC8
Consumo prévio de alimentos protetores para o câncer em pacientes oncológicos
Autores: Ticiane Clair Remacre Munareto Lima, Aline Dantas de Jesus, Marcela Larissa Costa,
Danielle Villela Costa, Damares de Jesus Almeida, Marcia Ferreira Cândido de Souza.
Instituição: Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Introdução: Aproximadamente 35% dos casos de câncer estão relacionados a fatores advindos
de uma dieta inadequada. Alimentos fontes de vitaminas, minerais, fibras, fitoquímicos,
juntamente com ácido graxo ômega-3 e probióticos são apontados como protetores do
surgimento de novos casos de câncer. Objetivo: Investigar a prevalência do consumo prévio de
alimentos com efeito protetor entre pacientes oncológicos. Metodologia: Estudo transversal,
com abordagem quantitativa realizado com pacientes adultos e idosos internados no Hospital
Universitário de Sergipe no período de janeiro a fevereiro de 2019 com diagnóstico de câncer.
Os dados foram coletados a partir da aplicação de questionário sociodemográfico e Questionário
de Frequência Alimentar (QFA). As análises estatísticas foram realizadas por meio de
frequências, média e desvio padrão. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
com Seres Humanos da Universidade Federal de Sergipe, Brasil com parecer número 3.069.133.
Resultados: A amostra foi composta por 43 pacientes, sendo 58,1% do sexo feminino. Dos
participantes, 55,8% eram adultos, sendo a média de idade observada de 56,5 ± 14,2 anos. O
câncer de mama foi o mais prevalente (32,6%). De acordo com a análise do QFA, quanto a
frequência de consumo de alimentos com efeito protetor, observou-se que a maioria dos
pacientes não os consumiam diariamente. Para cereais integrais, apenas 7% apresentam
consumo diário; para frutas, 44% e, para hortaliças, 40% consomem diariamente. Quanto ao
consumo de peixe, observou-se que apenas 32,6% possuíam consumo adequado de 2 a 4 vezes
na semana. Conclusão: Houve uma menor prevalência de consumo diário de alimentos com
efeito protetor para o câncer quando comparado ao consumo não diário desses alimentos.
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Código: NC9
Associação das adipocinas quemerina e resistina com fatores de risco cardiometabólicos
em crianças e adolescentes
Autores: Melina Gabriela Monteiro, Vanessa Sequeira Fontes, Michele Pereira Netto, Renata
Maria Souza Oliveira, Ana Paula Carlos Cândido.
Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Introdução: As adipocinas são moléculas sinalizadoras secretadas pelo tecido adiposo e
consideradas marcadores de risco cardiometabólico. Sua associação com a obesidade e outras
comorbidades vem sendo observada em crianças e adolescentes. Objetivo: Determinar as
concentrações séricas das adipocinas quemerina e resistina em crianças e adolescentes e avaliar
sua relação com os fatores de risco cardiometabólicos. Metodologia: Estudo epidemiológico
transversal com estudantes do ensino fundamental no município de Juiz de Fora/MG. Realizouse avaliação antropométrica (peso, estatura, percentual de gordura corporal e circunferência de
cintura), bioquímica (colesterol total e frações, triglicerídeos, glicose sérica e insulina de jejum)
e aferição da pressão arterial. A participação foi voluntária, concedida após a assinatura do
TCLE pelos responsáveis e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora. As análises estatísticas compreenderam os
testes T-Student ou Mann-Whitney e correlação de Pearson ou Spearman. Foi utilizado o
software SPSS® versão 21.0. Resultados: A amostra foi composta por 236 jovens, com média
de idade de 10,52 ± 2,05 anos. Os níveis séricos de quemerina exibiram média de 218,5 ±
111,35 ng/mL e os de resistina obtiveram mediana de 848,77 (514.88-1,286.67) pg/mL. As
concentrações de quemerina foram maiores nos indivíduos eutróficos que nos com excesso de
peso (p>0,05). Em contrapartida, os níveis de resistina estiveram maiores nos jovens com
excesso ponderal que nos eutróficos (p<0,05). A adipocina quemerina correlaciou-se com a
pressão arterial diastólica e a resistina. Todas as correlações apresentaram-se fracas e negativas.
Em relação a adipocina resistina, observou-se correlação com os valores de peso, perímetro de
cintura, pressões sistólica e diastólica, LDL-c e com a adipocina quemerina. Todas as
correlações mostraram-se fracas e com exceção da adipocina quemerina, foram positivas.
Conclusão: As adipocinas apresentam correlação com fatores de risco cardiometabólicos.
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Código: NC10
Avaliação subjetiva global em pacientes oncológicos: comparação entre diferentes métodos
Autores: Raquel Reis Costa Ferreira, Daylane Pimentel Mouta, Elisa Grossi Mendonça.
Instituição: UNIPAC.

Introdução: Visto que o comprometimento do estado nutricional é freqüente entre os pacientes
com câncer e que este pode ter influência sobre as taxas de morbidade e mortalidade, a
identificação do risco nutricional apresentado pelo paciente deve ser detectada precocemente.
Objetivo: Comparar os dados obtidos por métodos de triagem nutricional específico para câncer
(ASG-PPP) em relação ao método global (ASG), avaliando a especificidade dos questionários
como melhor método de avaliação do risco nutricional em pacientes oncológicos. Metodologia:
Trata-se de uma pesquisa de campo exploratória e descritiva, com coorte transversal, com
abordagem quantitativa e análise estatística. A coleta de dados foi feita através da aplicação da
ASG e da ASG-PPP em pacientes a partir de 18 anos de idade, de ambos os sexos, internados na
Unidade de Internação de um hospital, com diagnóstico de câncer. Resultados: A pesquisa
mostrou maior sensibilidade na detecção de desnutrição quando aplicado o método ASG-PPP.
Já que dos 50 pacientes estudados 28 foram classificados como desnutridos moderados, dezoito
como eutróficos e quatro pacientes como desnutridos grave. Em contra partida, através do
questionário ASG encontrou-se maior prevalência de pacientes com estado nutricional
classificado como normal (n=47), seguido daqueles desnutridos moderadamente (n=3).
Conclusão: Embora a ASG seja uma ferramenta de avaliação nutricional muito utilizada, o uso
da ASG-PPP também pode ser uma alternativa de avaliação do EN. Já que demonstrou maior
sensibilidade e maior adequação.
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Código: NC11
Avaliação subjetiva global em pacientes hemodialíticos: comparação entre diferentes
métodos
Autores: Raquel Reis Costa Ferreira, Daylane Pimentel Mouta, Elisa Grossi Mendonça,
Samantha Dutra Cunha.
Instituição: UNIPAC.

Introdução: Não existe um método uniforme para avaliar o estado nutricional de doentes renais
crônicos, o recomendado é a aplicação de um conjunto de métodos subjetivos, antropométricos
e bioquímicos para chegar ao diagnóstico nutricional. Objetivo: Comparar os dados obtidos por
métodos de triagem nutricional específico para doença renal crônica (QASGAD) em relação ao
método global (QASG), avaliando a especificidade dos questionários como melhor método de
avaliação do risco nutricional na doença renal crônica. Metodologia: O presente estudo
verificou o estado nutricional de pacientes renais crônicos hemodialisados por meio de
comparações entre métodos de rastreamento, sendo, o Questionário de Avaliação Subjetiva
Global (QASG) e o Questionário de Avaliação Subjetiva Adaptada para Pacientes em diálise
(QASGAD), traçando o perfil atual dos pacientes em terapia renal substitutiva (TRS) e
objetivando diferenças nos resultados pelos métodos aplicados. Resultados: A presença de
desnutrição pode ser observada quando utilizado o QASGAD, que demonstrou maior
sensibilidade em classificar os pacientes de acordo com o risco nutricional em que apresentam
sendo 79% eutróficos e 21% desnutridos moderado. O que difere do QASG que classificou
todos os pacientes (100%) eutróficos. O acompanhamento nutricional e a validação de métodos
que estudem o estado nutricional destes pacientes são importantes para diagnosticar
precocemente a desnutrição, prevenir complicações e reduzir as taxas de morbimortalidade
associadas ao estado nutricional deste paciente. Conclusão: Os indicativos do estudo mostram
que o ASG adaptada foi mais precisa no diagnóstico do que a ASG, visto que, esta abrange o
paciente como um todo, desde a história dietética até a alterações detalhadas causadas pela
doença.
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Código: NC12
Efeito hepatoprotetor do caruru (Amaranthus Viridis) no desenvolvimento da cirrose
hepática experimental induzida por tioacetamida
Autores: Danilo Malmonge Barbosa Luciano, Bárbara Nívea Fedato, Anderson Seiji Soares
Fujimori, Nayane Maria Vieira, Lucas Valotti, Vinícius Vigliazzi Peghinelli, Maria Grossi
Machado, Natália Baraldi Cunha, Maria Angélica Martins Lourenço.
Instituição: Univeridade Sagrado Coração (USC).

Introdução: Evidências apontam que o estresse oxidativo é o principal mediador da fibrose
hepática, característica da cirrose alcoólica. Podemos destacar a suplementação de alimentos
com propriedades antioxidantes, como o Caruru (Amarathus viridis) como potencial agente
hepatoprotetor. Objetivo: Avaliar o efeito hepatoprotetor do Caruru no desenvolvimento da
cirrose hepática experimental induzida por tioacetamida. Metodologia: Quarenta ratos machos
Wistar foram divididos em 4 grupos: CO (controle + ração padrão); CC (controle + ração
padrão acrescida de Caruru 300mg/kg); HE (hepatotóxico + ração padrão); HC (hepatotóxico +
ração padrão acrescida de Caruru 300mg/kg). Os hepatotóxicos receberam a tioacetamida 3
vezes por semana, durante 8 semanas na proporção de 200mg/kg. Foram realizadas as seguintes
análises: dosagem sérica de ALT e AST, ganho de peso, consumo de ração e aproveitamento
nutricional e análise histológica hepática. Foi realizado o teste de ANOVA de uma via com pósteste de Tukey, ao nível de significância de 5%. Resultados: Os animais hepatotóxicos (HE e
HC) apresentaram peso corporal, consumo de ração e aproveitamento nutricional inferior em
comparação com animais controle (CO e CC). Entretanto, o grupo HC apresentou maior
consumo de ração e aproveitamento nutricional em comparação com o grupo HE. Em relação a
dosagem de ALT, os grupos HE e HC apresentaram maiores valores em comparação com
grupos CO e CC. Já em relação a AST, apenas o grupo HE apresentou valores superiores em
relação ao grupo CO, não havendo diferença estatística em relação aos demais grupos. Em
relação à análise histológica, os grupos HE e HC apresentaram alterações estruturais em
comparação com os grupos CO e CC, porém, o grupo HC apresentou menores alterações
estruturais em comparação com o grupo HE. Conclusão: A suplementação com Caruru
apresenta efeito hepatoprotetor no desenvolvimento da cirrose hepática experimental induzida
por tioacetamida.
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Código: NC13
Inadequação alimentar entre adultos diabéticos tipo 2
Autores: Beatriz Assis Carvalho, Ana Gabriella Pereira Alves, Maria Sebastiana Silva.
Instituição: Universidade Federal de Goiás (UFG).

Introdução: Estima-se que 12,5 milhões de brasileiros de 20-79 anos de idade tenham diabetes
tipo 2 (DM2). A alimentação inadequada, principalmente o consumo elevado de carboidratos e
proteínas e o baixo consumo de fibras, tem sido relacionados ao seu desenvolvimento.
Objetivo: Caracterizar a ingestão alimentar de adultos com DM2 de duas Unidades Básicas de
Saúde. Metodologia: Estudo transversal realizado em setembro de 2017 com indivíduos do
estado de Goiás, Brasil. Participaram do estudo 30 adultos (20 a 59 anos), com diagnóstico
autorreferido de DM2 e que não realizavam insulinoterapia. O consumo de calorias e nutrientes
foram estimados por três recordatórios alimentares de 24hs. A avaliação da adequação do
consumo energético foi feita a partir da estimativa da necessidade energética, calculada de
acordo com o Institute of Medicine (IOM), e considerando uma variação 5%. A adequação da
ingestão de carboidrato, proteína, lipídeo, fibra, vitaminas e minerais, também foi realizada
segundo recomendações do IOM. Resultados: A idade média dos participantes foi de 49±6,9
anos, sendo 18 do sexo feminino e 12 do masculino. Observou-se um baixo consumo de
calorias, fibras, magnésio, cálcio, potássio e vitaminas A, E, B1, B6, B9 e C. Os diabéticos
avaliados apresentaram um consumo alimentar inadequado, caracterizado por um baixo
consumo de alimentos-fonte de diversos minerais e vitaminas. Conclusão: Sendo assim, o
profissional nutricionista deve ter uma visão abrangente do consumo alimentar de diabéticos,
levando em consideração o consumo de vitaminas e minerais que são essenciais no controle
glicêmico.
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Código: NC14
Efeito do consumo de uma panqueca à base de biomassa de banana verde nos sinais
subjetivos de fome e saciedade
Autores: Rafael De Freitas Floriano, Fernanda Cappellari, Jenifer Malena Spies, Bruna Pontin,
Vanessa Mossmann, Valmor Ziegler, Juliana De Castilhos, Tanise Gemelli, Rochele Rossi.
Instituição: Universidade do Vale do Sinos (UNISINOS).

Introdução: O consumo de biomassa de banana verde pode trazer benefícios à saúde humana,
tais como perda e/ou manutenção do peso corporal, maior liberação de peptídeos anorexígenos e
menor armazenamento de gordura nos adipócitos. Objetivo: Este estudo teve como objetivo
avaliar se o consumo de uma panqueca à base de biomassa de banana verde impacta nos sinais
subjetivos de fome e saciedade e no consumo alimentar subsequente. Metodologia: Para a
avaliação dos sinais subjetivos de fome e saciedade foi realizado um ensaio clínico randomizado
e cruzado onde participaram da pesquisa 36 mulheres adultas e eutróficas, entre 19-60 anos de
idade, as quais receberam como desjejum duas panquecas contendo 60g de biomassa de banana
verde e 2,6g de amido resistente, com calda de morangos orgânicos ou panqueca controle (sem
biomassa de banana). Os níveis de fome e saciedade foram analisados através de uma Escala
Analógica Visual (EAV) antes, 30, 60, 120 e 180 minutos após a ingestão. O consumo alimentar
subsequente foi analisado através de refeição (almoço) ad libitum. Resultados: Os resultados
demonstram que não houve diferença significativa entre os parâmetros de fome e saciedade e o
consumo de nenhuma das refeições ofertadas. O consumo calórico subsequente também não
diferiu entre os grupos. Não houve relato de desconforto gastrointestinal após o consumo das
panquecas, o que aponta que a quantidade de amido resistente é bem tolerada. Conclusão:
Conclui-se que o desjejum enriquecido com biomassa de banana verde, rica em amido
resistente, não foi capaz de alterar os sinais subjetivos de fome e saciedade nem reduzir o
consumo alimentar subsequente entre as mulheres eutróficas.
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Código: NC15
Efetividade de um probiótico no tratamento de colite ulcerativa em ratos
Autores: Lidiani Figueiredo Santana, Juliana de Medeiros, Rita de Cássia Avellaneda
Guimarães, Karine de Cássia Freitas.
Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS).

Introdução: Colite ulcerativa é uma inflamação difusa da mucosa intestinal, que se estende a
partir do reto. A perda de peso, diarreia com sangue e/ou muco, febre, dor abdominal,
encurtamento do cólon, e aumento da resposta imune contra a microbiota comensal. Objetivo:
Avaliar a efetividade de um probiótico no tratamento de ratos com colite ulcerativa.
Metodologia: O projeto foi aprovado pela CEUA/UFMS (nº 839/2017). Ratos wistar machos,
distribuídos em: sham (CT); colite tratado com salina (TNBS CT); mesalazina (25mg/kg)
(TNBS MES) e o probiótico (SIMFORT®) (TNBS PRO). Para indução de colite ulcerativa foi
realizado a administração intracolônica de ácido trinitrobenzenosulfônico (TNBS) (10mg
TNBS/0,75ml etanol/50%). Tratados por 7 dias, avaliado peso e consumo alimentar. No 7º dia
foram submetidos à jejum (12h), e realizada a eutanásia, e retirado o tecido do cólon e realizado
análise do índice de lesão macroscópica. Os resultados foram expressos como média±desvio
padrão. Aplicado teste ANOVA, pos test Tukey (p>0,005). Resultados: Após o tratamento
TNBS CT, TNBS MES, TNBS PRO apresentaram diferença do peso (g) com relação ao CT
(p<0,01, p<0,001 e p<0,01) Com relação ao consumo alimentar, após o tratamento TNBS CT
(p<0,001), TNBS MES (p<0,01) e TNBS PRO (p<0,05) consumiram quantidades grama/animal
menores que o CT. Foi observado TNBS CT, TNBS MES e TNBS PRO presença de fezes
amolecidas, em grande quantidade e na avaliação macroscópica do tecido do colón, sinais de
inflação e ulceração (p<0,001) quando comparado com o CT. Conclusão: Observou-se nas
condições experimentais do estudo, que o probiótico comercial não apresentou efeito
significativo sob os sinais e sintomas da colite ulcerativa.
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Código: NC16
Efetividade de um simbiótico no tratamento de colite ulcerativa em ratos
Autores: Lidiani Figueiredo Santana; Juliana de Medeiros, Rita de Cássia Avellaneda
Guimarães; Karine de Cássia Freitas.
Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS).

Introdução: Colite Ulcerativa é uma inflamação difusa da mucosa, que se estende no reto.
Sinais e sintomas tem-se a perda de peso, diarreia com sangue e/ou muco, febre, dor abdominal,
encurtamento do cólon e aumento da resposta imune contra a microbiotota. Objetivo: Avaliar a
efetividade de um simbiótico em ratos com colite ulcerativa. Metodologia: O projeto foi
aprovado pela CEUA/UFMS (nº 839/2017). Foram utilizados ratos wistar machos, distribuídos
em grupos controles: sham (CT); colite tratado com salina (TNBS CT); mesalazina (25mg/kg)
(TNBS MES) e simbiótico (SIMBIOFLORA®) (TNBS SIM). Para indução de colite ulcerativa
foi administração intracolônica de ácido trinitrobenzenosulfônico (TNBS) (10mgTNBS/0,75ml
etanol/50%). Os animais foram tratados por 7 dias, avaliado peso e consumo alimentar. No 7º
dia de tratamento, foi realizada a eutanásia e retirado o tecido do cólon e realizado análise do
índice de lesão macroscópica. Os resultados foram expressos como média±desvio padrão.
Aplicado teste ANOVA, seguido do pos test Tukey (p<0,05). Resultados: Os grupos TNBS CT
e TNBS MES apresentaram diferença do peso (g) com relação ao CT (p<0,01 e p<0,001). Com
relação ao consumo alimentar, após o tratamento TNBS CT (p<0,001), TNBS MES (p<0,01) e
TNBS SIM (p<0,001) consumiram quantidades grama/animal menores que o CT. Foi observado
nos grupos TNBS CT, TNBS MES e TNBS SIM presença de fezes amolecidas, em grande
quantidade e na avaliação macroscópica do tecido do cólon, sinais de inflamação e ulceração
(p<0,001) quando comparado com o CT. Conclusão: Observou-se que nas condições
experimentais do estudo, o simbiótico comercial não apresentou efeito significativo sob os
sinais e sintomas da colite ulcerativa.
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Código: NC17
Avaliação do impacto glicêmico em preparações regionais do nordeste brasileiro
Autores: Andressa Teodósio Almeida de Melo, Luciana França Matoso Barbalho, Juliany
Caroline Silva de Sousa, Camila Dayze Pereira Santos, Camila Souza Costa dos Santos, Leticia
Maria Silvestre Ferreira, Alexandre Coelho Serquiz.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Centro Universitário do Rio
Grande do Norte (UNI-RN).

Introdução: Avaliações sobre comportamento alimentar, da população em geral, indicam maior
consumo de carboidratos. Na dieta, esse é o principal determinante da glicemia pós-prandial,
sendo o índice glicêmico (IG) e a carga glicêmica úteis para prever a resposta glicêmica dos
alimentos. Objetivo: Avaliar o impacto glicêmico em preparações regionais do nordeste
brasileiro. Metodologia: O presente trabalho foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa sob o
CAAE 06288919.6.0000.5293. Para o desenvolver da pesquisa foram selecionados 11 pacientes
adultos com características homogêneas para receber diferentes tipos de alimentos e
preparações, incluindo: pão francês, ovos, cuscuz, cuscuz com aveia, tapioca com aveia, tapioca
com queijo, batata doce com casca ou cuscuz com ovos. Foi realizada a coleta de sangue em
jejum e pós-prandial (1 hora após a ingestão) de cada participante. Resultados: O pão francês e
o cuscuz puro apresentaram maior elevação glicêmica pós-prandial e as preparações que
associaram aveia, ovo e queijo apresentaram menor elevação. Sendo assim, fontes proteicas
como ovo e queijo, além de carboidratos complexos como a aveia, podem fazer parte da dieta,
principalmente de pacientes com DM, sem elevar potencialmente o IG comprometendo a
inserção desses alimentos na dieta. Conclusão: Mais do que o IG dos alimentos, é preciso
atenção na combinação desses, pois o consumo alimentar não se encontra de forma isolada nas
refeições e sim apresentada em combinações.
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Código: NC18
Efeito da farinha de ora-pro-nobis (Pereskia Aculeata mill.) Na microbiota intestinal: um
estudo randomizado cross-over
Autores: Ana Clara da Cruz Della Torre, Camilla Ribeiro Vieira, Denismar Alves Nogueira,
Hércia Stampini Duarte Martino, Dionéia Evangelista César, Roberta Ribeiro Silva.
Instituição: Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL), Universidade Federal de Viçosa
(UFV), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Introdução: A ora-pro-nobis (Pereskia aculeata) é uma planta alimentícia não convencional
que apresenta vários nutrientes. Atualmente tem despertado interesse da comunidade científica,
pois envolve questões de agroecologia, sustentabilidade e resgate cultural. Os estudos sugerem
potencial desta planta em modular a microbiota intestinal. Objetivo: O objetivo do estudo é
avaliar o efeito da farinha de ora-pro-nobis na microbiota intestinal de homens adultos com
excesso de peso. Metodologia: Foi realizado um ensaio randomizado cross-over, com 09
homens, em um período de 14 semanas: baseline, primeira intervenção (6 semanas), washout (2
semanas) e segunda intervenção (6 semanas). Na primeira intervenção, os voluntários
consumiram uma porção do biscoito teste, e na segunda intervenção uma porção do biscoito
controle. Ambos continham: polvilho azedo, sal, óleo vegetal e água filtrada. A diferença entre
eles é a presença de 10 g de farinha de ora-pro-nobis no teste. A quantificação das bactérias nas
fezes foi analisada pelo método Fluorescence In Situ Hybridisation. Nas análises estatísticas
utilizou-se metodologia de modelos mistos, considerando medidas repetidas. Resultados: Não
houve diferenças estatísticas significativas em nenhuma das bactérias analisadas (Enterococcus,
Bifidubacterium, Lactobacillus e L. paracasei). Entretanto, no período do consumo do biscoito
teste se observou um aumento dos Lactobacillus, com + 0,05 log10 e aumento do L. paracasei.
Conclusão: Esta tendência no aumento dos Lactobacillus pode ser interessante para a
microbiota intestinal, pois este grupo de bactérias desempenha várias atividades biológicas
benéficas ao organismo.
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Código: NC19
Associação entre a composição corporal e inflamação: glicemia, adiponectina e leptina em
pacientes portadores de doença renal crônica em diálise.
Autores: Andressa Teodósio Almeida de Melo, Lenilda Paula dos Anjos, Juliany Caroline Silva
de Sousa, Camila Dayze Pereira Santos, Camila Souza Costa dos Santos, Leticia Maria Silvestre
Ferreira, Alexandre Coelho Serquiz.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Centro Universitário Facex.

Introdução: A obesidade, diabetes e a hipertensão, favorecem o aumento da inflamação sérica
sistêmica. A resposta dos indicadores inflamatórios associados a composição corporal e
glicemia são determinantes para identificar o estado nutricional do paciente renal crônico em
hemodiálise. Objetivo: Avaliar a composição corporal, indicadores inflamatórios, glicose e
hormônios em pacientes renais crônicos em hemodiálise. Metodologia: Avaliou-se 132
pacientes em tratamento de diálise por 06 meses. Aplicou-se questionário para obter
informações a respeito da idade, sexo, raça, peso, altura, índice de massa corporal,
circunferência da cintura, percentual de gordura corporal, características clínicas, qualidade da
diálise, filtração residual e os resultados dos exames laboratoriais. A leptina, adiponectina,
glicose IL-6, PCR quantitativo e albumina foi realizado por meio de exame sérico em jejum
adequado e as análises estatísticas obtiveram média e desvio padrão das amostras. O estudo foi
aprovado pelo comitê de ética, sob o CAAE: 65964417.2.0000.529. Resultados: A maior parte
do estudo foi composto por homens, 83% diabéticos, 72% hipertensos. A filtração residual
obteve uma média de 3,76 ml/min; Kt/v 1,39; índice de massa corpórea 32,8 kg/m² obesidade
grau II; circunferência da cintura 95 cm e percentual de gordura corporal (PGC): 31.2%;
albumina de 3,5 g/dL, Interleucina-6 2,42 pg/ml, Proteina C reativa de 1,34 mg/L, Leptina foi
de 9,94 pg/mL e Adiponectina 3,92 Mg/mL. Conclusão: Grande parte dos pacientes não
apresentaram risco de desnutrição proteico-energético e inflamação. Mas possuíam obesidade,
hipertensão e diabetes. A adiponectina apresentou melhores resultados quando o IMC está
próximo da eutrofia.
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Código: NC20
Consumo alimentar por grau de processamento dos alimentos em portadores de doença
renal crônica em tratamento conservador.
Autores: Melina Gabriela Monteiro, Íris Teixeira Soares, Priscila Moreira de Lima Pereira,
Cássia de Fátima Maria Oliveira,Michele Pereira Netto, Ana Paula Carlos Candido.
Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Introdução: O consumo elevado de alimentos ultraprocessados vem sendo associado a um
maior risco de mortalidade global. O que ressalta a necessidade de priorizar a qualidade da dieta
versus quantidade de alimentos consumidos, na prevenção secundária da doença renal crônica
(DRC). Objetivo: Avaliar o consumo calórico, de acordo com o grau de processamento dos
alimentos e sua associação com a ingestão de minerais da dieta. Metodologia: Estudo
transversal, com 176 indivíduos de ambos os sexos, adultos e idosos, nos estágios 3,4 e 5 da
DRC em tratamento conservador. Foram aplicados dois recordatórios alimentares de 24 horas
(R24h) e os alimentos consumidos foram divididos em alimentos in natura, minimamente
processados e ingredientes culinários (G1), alimentos processados (G2) e alimentos
ultraprocessados (G3). Na determinação da ingestão usual foram utilizados os softwares DIET
PRO versão 5.0 e o Multiple Source Method (MSM). As diferenças de consumo nos grupos,
foram avaliadas pelo teste T student ou Mann Whitney. Utilizou-se o software SPSS versão
17.0, com nível de significância 5,0%. Resultados: No total, 55,7% pertenciam ao sexo
masculino, 60,2 % foram classificados com excesso de peso, 44,3% eram portadores de
hipertensão arterial e diabetes mellitus e 77,3% possuíam menos de 8 anos de estudo. A
ingestão média de energia foi de 1183,71 kcal/dia. O G1 representou (71,32%) desse total, G2
(19,22%) e G3 (9,46%). O consumo de calorias do G1 foi maior em homens e do G3 em
adultos. A ingestão elevada de ferro e sódio foram proporcionais ao consumo do G1 e G2, já a
ingestão elevada de fósforo foi proporcional ao consumo do G3. As médias e medianas da
ingestão de potássio, magnésio e cálcio não obtiveram diferenças dentro dos grupos.
Conclusão: Foi encontrado uma baixa ingestão energética diária, sendo que, o consumo de
alimentos in natura, minimamente processados e ingredientes culinários foi superior em relação
aos alimentos processados e ultraprocessados.
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Código: NC21
Verificação do efeito bacteriostático da alicina em cultura de Escherichia coli e
Staphylococcus aureus: relato de experiência no laboratório.
Autores: Pedro Jorge dos Santos Caetano, Bruna Ferreira Bezerra, Karolaine Costa Lima, Érica
Cavalcante dos Santos, João Paulo de Melo Guedes.
Instituição: Centro Universitário UNIFAVIP Wyden.

Introdução: O alho, Allium Sativum, uma especiaria utilizada em abundância na gastronomia
desde a antiguidade. Seus compostos bioativos, como a Alicina, eram valorizados na Idade
Média. Também se atribui a capacidade de prevenir resfriados e de tratar infecções bacterianas e
fúngicas. Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo, através de uma avaliação
qualitativa, observar a ação antimicrobiana do alho em uma cultura de Escherichia coli e
Staphylococcus aureus. Metodologia: Com o auxílio da alça de níquel-cromo, passou um
pouco de cultura de Escherichia coli para uma solução de salina esterilizada e agitou.
Umedeceu uma swab na mistura, retirando o excesso na parede do tubo. Espalhou a swab na
superfície de uma placa de ágar PCA. Em seguida, pôs uma fatia de alho no centro da placa, que
incubada por uma noite na estufa a 37° Celsius para posterior observação do halo de inibição do
crescimento ao redor do alho. O mesmo procedimento foi efetuado com o Staphylococcus
aureos. Resultados: Não houve crescimento ao redor do alho tanto na placa com cultura de
Escherichia coli quanto na placa com cultura de Staphylococcus aureus. Foi constatado que a
alicina presente no alho inibe o desenvolvimento de bactérias que se encontram a sua volta.
Conclusão: É atribuído ao alho a capacidade de prevenir doenças transmitidas por alimentos,
causadora de morbidade e mortalidade, considerada como estado de alerta de saúde púbica
global pela OMS.
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Código: NC22
Adesão do paciente com cirrose ao seguimento ambulatorial em nutrição
Autores: Daniella Miranda da Silva, Sabrina Alves Fernandes, Cláudio Augusto Marroni,
Catarina Bertaso Andreatta Gottschall.
Instituição: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA).

Introdução: Atrelado ao diagnóstico nutricional fidedigno e ao manejo dietoterápico efetivo, a
adesão do paciente cirrótico ao seguimento nutricional é outro fator de extrema importância. A
adesão é um processo comportamental complexo, fortemente influenciável e multifatorial.
Objetivo: Estimar a prevalência de adesão ao seguimento ambulatorial em Nutrição em um
Hospital Terciário e avaliar sua associação com aspectos clínicos e sociodemográficos em
pacientes com cirrose. Metodologia: Estudo do tipo coorte retrospectiva com base na revisão
dos prontuários de todos os pacientes que compareceram a no mínimo uma consulta em um
ambulatório de Nutrição especializado em pacientes cirróticos. Foram coletados dados
referentes à identificação, aspectos da doença hepática, uso de drogas, estado nutricional,
desfecho clínico e ambulatorial. Foram considerados aderentes os pacientes que compareceram
as consultas por um período superior a 1 ano. Resultados: A população de estudo foi composta
por 100 pacientes, com média de idade de 57,6 anos dos quais 60% eram homens. A etiologia
prevalente foi vírus C (37%), seguida por álcool (30%) e a associação de vírus C + álcool
(13%). A gravidade da doença no início do seguimento foi 58% Child-Pugh A, 36% B e 6% C.
A prevalência de adesão foi de 25%. Sexo feminino, número de comorbidades e HAS
apresentaram-se independentemente associadas à adesão (p=0,002, p=0,017, p=0,005,
respectivamente). Em relação ao desfecho clínico no 1º ano de seguimento encontramos taxas
de óbito de 13%, não houve associação entre óbito e escores prognósticos Child-Pugh e MELD.
Conclusão: Mulheres, hipertensos e pacientes com maior número comorbidades mostraram-se
mais aderentes ao acompanhamento nutricional. Estes dados servem de alerta aos profissionais
sobre a necessidade de estimular a adesão dos pacientes.
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Código: NC23
Kefir reduz inflamação pulmonar da asma alérgica exacerbada pelo modelo de
menopausa experimental
Autores: Mateus Barbosa Casaro, Eduardo Mendes, Cristina Stewart Bittencourt Bogsan,
Caroline Marcantonio Ferreira.
Instituição: Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Universidade de São Paulo (USP).

Introdução: Sabe-se que as mulheres apresentam um quadro mais grave da asma alérgica na
pós-menopausa devido à queda dos hormônios sexuais femininos (HSF). Portanto, estratégias
preventivas com uso de probióticos são de grande relevância durante esta fase. Objetivo: O
objetivo do trabalho é avaliar os efeitos da administração do Kefir, bebida láctea fermentada, na
exacerbação da asma alérgica de camundongos fêmeas em um modelo de menopausa
experimental. Metodologia: Camundongos fêmeas BALB/c receberam 100 Ml/dia de Kefir
(Danisco Biolacta) via gavagem durante 10 dias antes da indução da asma alérgica experimental
com ovalbumina (OVA) até um dia antes da ovariectomia (remoção dos ovários). Após 10 dias
da ovariectomia, foi feito o esfregaço vaginal para determinar os tipos celulares presentes na
vagina e classificar o ciclo estral dos camundongos a fim de confirmar a eficácia da cirurgia.
Com isso, os animais foram novamente expostos à OVA e eutanasiados 24h após o último
desafio para análise dos parâmetros inflamatórios. O grupo controle da ovariectomia (SHAM)
foi falsamente operado. Resultados: Os resultados mostram que os camundongos
ovariectomizados e asmáticos (OVX/OVA) apresentaram um aumento significativo no número
de células inflamatórias pulmonares em comparação ao grupo falsamente operado e asmático
(SHAM/OVA). Ou seja, o modelo de ovariectomia foi capaz de exacerbar a inflamação das vias
aéreas após indução da asma alérgica experimental. Com a administração preventiva de Kefir, o
grupo OVX/OVA apresentou uma redução do influxo de células e citocinas inflamatórias do
lavado broncoalveolar, tais como eosinófilos, IL-5, IL-13 e IL-10. A administração preventiva
de kefir também foi capaz de reduzir a produção de muco nas vias aéreas deste grupo, embora
não tenha reduzido a reatividade brônquica. Conclusão: O tratamento preventivo com Kefir
pode ser uma estratégia terapêutica importante na prevenção da exacerbação da asma alérgica
relacionada à queda de hormônios sexuais femininos após a menopausa.

88

Código: NC24
Pitanga e cerejinha de Mattos: efeito no perfil nutricional e na redução de focos de criptas
aberrantes na carcinogênese
Autores: Nadia Cristina Testoni Chaves Pereira, Vitória Caroline da Silva, Rúbia Bittencourt
Thomé, Paola Cristina Vedana, Daiana Perardt, Adriana Bramorski, Sandra Soares Melo.
Instituição: Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI).

Introdução: As plantas Eugenia uniflora e a Eugenia mattosii, conhecidas popularmente como
pitanga e cerejinha de Mattos, são ricas em terpenos, flavonoides e taninos, sendo este o
primeiro estudo a investigar o potencial antimutagênico em modelo de câncer colorretal.
Objetivo: O presente estudo objetivou avaliar os efeitos dos extratos metanólicos das sementes
de E. uniflora e E. mattosii na prevenção da carcinogênese de cólon in vivo. Metodologia:
Foram estudados 28 ratos: Controle (C); Câncer (CA); Câncer tratado com extrato E. uniflora
(CAEU) e Câncer tratado com extrato E. mattosii (CAEM). Os animais dos Grupos CAEU e
CAEM receberam os extratos metanólicos das sementes (200mg/kg) por gavagem, durante nove
semanas. Para a indução da carcinogênese os Grupos, com exceção do C, receberam quatro
doses de dimetilhidrazina (40 mg/Kg), por duas semanas. Foram registrados peso corporal,
consumo alimentar, ingestão hídrica, excreção urinária e fecal. Sangue foi coletado para
determinações bioquímicas; órgãos para comparação entre grupos e cólons analisados quanto à
localização, tamanho e número de focos de criptas aberrantes. Resultados: A indução do câncer
na terceira e quarta semana conduziu à menor consumo alimentar e ingestão hídrica, sem afetar
o peso corporal dos animais, destacando que CAEM demonstrou-se igual a C quanto ao
coeficiente de eficácia alimentar. Os Grupos CAEU e CAEM mostraram consumo alimentar
semelhante ao C na quinta semana, sendo esta a semana de recuperação da indução do câncer. O
Grupo CAEU apresentou menor média de peso de fígado em relação ao Grupo CA e maiores
concentrações de gama glutamil-transferase em comparação aos Grupos C e CA. Ambos os
extratos elevaram as concentrações de creatinina em relação ao C. O Grupo CAEU exibiu
menor média de focos de criptas aberrantes em relação aos Grupos CA e CAEM, além de
mostrar-se igual ao Grupo C quanto as médias de criptas aberrantes localizadas na porção distal
do intestino. Conclusão: Conclui-se que o extrato metanólico das sementes de E. uniflora
apresentou potencial anticarcinogênico e o de E. mattosii melhora no perfil nutricional,
sugerindo-se novos estudos a cerca destas plantas.
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Código: NC25
Dieta hiperlipídica e consumo de bebidas ricas em polifenóis nos parâmetros renais e
pressão arterial de ratas wistar não sedentárias
Autores: Juliana Arruda de Souza Monnerat, Bruna Ferreira Mota, Letícia Monteiro da Fonseca
Cardoso, Raiza Ferreira Fiochi, Nina Alvarez Pimenta, Mauricio Alves Chagas, Sergio Girão
Barroso, Gabrielle de Souza Rocha.
Instituição: Universidade Federal Fluminense (UFF).

Introdução: O consumo elevado de gordura saturada e sedentarismo está diretamente
relacionados com a obesidade e outras comorbidades como alterações na pressão arterial e
parâmetros renais. Os polifenóis podem atuar prevenindo ou minimizando esses efeitos
indesejados. Objetivo: Avaliar os efeitos da dieta hiperlipídica e bebidas ricas em polifenóis
nos marcadores bioquímicos e histológicos renais, peso do cérebro e pressão arterial em ratas
não sedentárias. Metodologia: Aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da UFF –
473/2013. Ratas Wistar, 90 dias de idade, água e ração ad libitum, divididas em 5 grupos: a)
Controle (GC); b)Hiperlipídico (GH); c)Suco de uva integral (GS) (15mL/dia); d)Vinho tinto
(GV) (10mL/dia) e e)Resveratrol (GR) (15mL/dia). Todos os animais executaram protocolo de
treinamento físico, 5dias/semana em esteira rolante. Após 60 dias, foram anestesiados e o
sangue foi coletado para análises bioquímicas. Os rins foram retirados, medidos, pesados e
processados para confecção de lâmina histológica. Pressão arterial aferida mediante
pletismografia da cauda. Realizado ANOVA one way, considerados significativos quando
p<0,05. Resultados: Os valores de ureia diminuíram no GS, GV e GR comparando com GH
(p<0,0001); valores de ácido úrico foram menores no GS comparando com GH (p=0,01). GH,
GS, GV e GR apresentaram diminuição do volume da área medular (p<0,003); a densidade
volumétrica do GS foi maior em comparação com o GH (p=0,003). A pressão arterial média e
pressão arterial sistólica aumentaram no GH (p<0,0001 para ambos). Conclusão: O consumo
das bebidas junto ao exercício físico foi capaz de reduzir uréia e ácido úrico, assim como
pressão arterial e densidade volumétrica renal diante de uma dieta hiperlipídica.
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Código: NC26
Dimorfismo sexual e suplementação com cacau na glicemia de ratos wistar submetidos ao
desmame precoce
Autores: Juliana Arruda de Souza Monnerat, Letícia Monteiro da Fonseca Cardoso, Ana Clara
Solér, Igor Nimrichter, Rafael Haubrich Silva, Douglas Muniz, Aline Pereira, Sérgio Girão
Barroso, Caroline Fernandes Bottino, Gabrielle Rocha.
Instituição: Universidade Federal Fluminense (UFF).

Introdução: O desmame precoce pode ocasionar hiperglicemia e resistência à insulina. O
consumo de cacau está associado com efeitos positivos na homeostase da glicemia, entretanto
ainda não se tem estudos que avaliem o consumo do cacau associado ao desmame precoce.
Objetivo: Avaliar os efeitos da suplementação com cacau em pó durante e após a lactação e o
dimorfismo sexual na glicemia de jejum de ratos Wistar submetidos ao desmame precoce.
Metodologia: Aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA/UFF 1032/2017).
No nascimento, as mães e suas ninhadas foram separadas em 4 grupos: a) Controle (C); b)
Controle suplementado com Cacau (C+Ca); c) Desmame precoce (DP); d) Desmame precoce
suplementado com cacau (DP+Ca). Os filhotes machos e fêmeas separados da mãe no 21º dia
(controle) e no 18º dia (desmame precoce) permaneceram nos grupos de origem (n=12/grupo).
Após 90 dias de vida, após jejum, a dosagem da glicose foi realizada utilizando
glicosímetroAccu-chekPerforma (Roche). Foi utilizado o teste Kolmogorov-Smirnov, ANOVA
one-way com pós teste de Bonferroni. Considerados significativos p<=0,05. Resultados:
Observou-se, nos machos, que o grupo DP apresentou hiperglicemia quando comparado ao
grupo C, enquanto os grupos C+Ca e DP+Ca apresentaram glicemia significativamente menor
quando comparados aos grupos C e DP, respectivamente (p<0,0001). Entretanto, nas fêmeas,
não foram encontradas diferenças significativas (p=0,67). Conclusão: Conclui-se que a
suplementação com cacau foi capaz de reduzir a glicemia mesmo quando associado ao
desmame precoce, entretanto os resultados diferem entre machos e fêmeas.
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Código: NC27
Frequência mensal de consumo de alimentos fontes de zinco em pacientes com diabetes
mellitus tipo II
Autores: Daiane Manica, Gabriela Sandri, Aline Manica, Margarete Dulce Bagatini, Dalila
Moter Benvegnú.
Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM).

Introdução: O diabetes mellitus (DM) uma doença multifatorial, caracteriza-se por
hiperglicemia crônica, sendo que esta pode levar a sérias complicações, como aumento da
produção das espécies reativas de oxigênio (EROS), para amenizá-las, recomenda-se a ingestão
adequada de antioxidantes como o zinco. Objetivo: Diante do exposto, o objetivo deste estudo
foi verificar a frequência de consumo de alimentos fontes de zinco. Metodologia: Após
aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Fronteira
Sul (CEP-UFFS), pelo número 60912016.4.0000.5564, houve seleção aleatória dos indivíduos
através de uma lista fornecida pela secretaria de saúde dos municípios de Coronel Freitas - SC e
Realeza - PR, posteriormente aplicou-se um questionário de frequência alimentar a fim de
verificar a frequência de consumo de alimentos fontes de zinco. Resultados: Participaram da
pesquisa 98 voluntários, sendo 56 participantes do grupo Controle (C) e 42 indivíduos do grupo
Diabetes Mellitus (DM). Não foram observadas diferenças significativas entre a frequência de
consumo alimentar de fontes de zinco entre os grupos, sendo que o grupo C apresentou média
de frequência média de 11,59 ± 5,8 vezes/mês e o grupo DM 12,48 ± 4,54 vezes/mês.
Observou-se baixa frequência de consumo de alimentos fonte de zinco, considerando que as
recomendações da Dietary Reference Intakes (DRIs, 2002/2005) são um consumo alimentar
diário de aproximadamente 8 mg para mulheres e 11 mg para homens. Entretanto não se pode
afirmar que esses indivíduos possuem baixa ingestão de zinco, uma vez que, essa não foi
quantificada. Conclusão: Por fim, pode-se concluir que esses pacientes podem estar com risco
de apresentar estresse oxidativo (EO), uma vez que, encontram se com a frequência alimentar de
fontes de zinco diminuída.
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Código: NC28
Níveis séricos de cálcio em indivíduos com diabetes mellitus tipo II
Autores: Daiane Manica, Gabriela Sandri, Aline Manica, Daniel dos Santos, Érico Marlon
Moraes Flores, Rodrigo Cordeiro Bolzan, Margarete Dulce Bagatini, Dalila Moter Benvegnú.
Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM).

Introdução: O diabetes mellitus é uma patologia caracterizada por defeitos na homeostase da
glicemia. Estudos recentes vêm demonstrando que oligoelementos como o cálcio influenciam
diretamente no metabolismo da glicose, uma vez que, é essencial para exocitose da insulina.
Objetivo: Sendo assim o objetivo deste estudo foi avaliar os níveis séricos de cálcio de
indivíduos diagnosticados com diabetes mellitus (DM) tipo II e seu respectivo grupo controle
(C). Metodologia: Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal
da Fronteira Sul (CEP-UFFS), pelo número 60912016.4.0000.5564, houve seleção aleatória dos
indivíduos e, posteriormente foi realizada a coleta sanguínea, para determinação dos níveis
séricos de cálcio no Laboratório de Análises Químicas Industriais e Ambientais (LAQUIA) da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Em seguida ocorreu o tratamento dos dados e
análise estatística, considerando diferença significativa quando p<0,05. Resultados:
Participaram da pesquisa 86 voluntários, sendo que 36 faziam parte do grupo DM e 51 do grupo
C. Não foi observada diferença significativa nos níveis séricos de cálcio dos participantes, sendo
que o grupo C apresentou média de 157,25 ± 129,84 ug/g-¹ e o grupo DM 134,39 ± 37,53 ug/g¹. Conclusão: Diante disso não foi possível concluir se os menores níveis de cálcio estão
associados a patologia do DM, por isso, são necessários novos estudos.

93

Código: NC29
Níveis séricos de zinco em indivíduos com diabetes mellitus tipo II
Autores: Daiane Manica, Gabriela Sandri, Aline Manica, Daniel dos Santos, Érico Marlon
Moraes Flores, Rodrigo Cordeiro Bolzan, Margarete Dulce Bagatini, Dalila Moter Benvegnú.
Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM).

Introdução: O diabetes mellitus é uma patologia caracterizada por hiperglicemia. Estudos
recentes vêm demonstrando que oligoelementos como o zinco influenciam diretamente no
metabolismo da glicose e nas complicações oxidativas. Objetivo: Sendo assim, o objetivo deste
estudo foi avaliar os níveis séricos de zinco de indivíduos diagnosticados com Diabetes Mellitus
(DM) tipo II e seu respectivo grupo controle (C). Metodologia: Após aprovação pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Fronteira Sul (CEP-UFFS), pelo número
60912016.4.0000.5564, houve seleção aleatória dos indivíduos, posteriormente foi realizada a
coleta sanguínea, para determinação dos níveis séricos de zinco no Laboratório de Análises
Químicas Industriais e Ambientais (LAQUIA) da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM). Em seguida ocorreu o tratamento dos dados e análise estatística, considerando
diferença significativa quando p<0,05. Resultados: Participaram da pesquisa 83 voluntários,
sendo que 36 faziam parte do grupo DM e 47 do grupo C. Não foi observada diferença
significativa nos níveis séricos de zinco dos participantes, sendo que o grupo C apresentou
média de 1,36 ± 0,70 ug/g-¹ e o grupo DM 1,55 ± 1,12 ug/g-¹. Conclusão: Diante disso não foi
possível concluir se os menores níveis de zinco estão associados a patologia do DM e as
comorbidades, por isso sugerem-se novos estudos
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Código: NC30
Níveis séricos de magnésio em indivíduos diagnosticados com diabetes mellitus tipo II
residentes na região sul do Brasil
Autores: Gabriela Sandri, Daiane Manica, Daniel dos Santos, Erico Marlon Moraes Flores,
Rodrigo Cordeiro Bolzan, Margarete Dulce Bagatini, Dalila Moter Benvegnú.
Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM).

Introdução: O diabetes mellitus é uma doença caracterizada por hiperglicemia. Muitos
minerais, assim como o magnésio podem auxiliar no funcionamento das células B, visto que
atuam como cofator de muitas enzimas que estão envolvidas no metabolismo da glicose.
Objetivo: Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os níveis séricos de magnésio em
indivíduos diagnosticados com diabetes mellitus (DM) tipo II e seu respectivo grupo controle
(C) residentes na região sul do Brasil. Metodologia: O trabalho foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Fronteira Sul (CEP-UFFS), pelo número
60912016.4.0000.5564, onde os indivíduos participantes da pesquisa foram selecionados de
maneira aleatória. Foi realizada coleta sanguínea, para determinação dos níveis séricos de
magnésio no Laboratório de Análises Químicas Industriais e Ambientais (LAQUIA) da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Posteriormente, ocorreu o tratamento dos dados
e análise estatística, considerando diferença significativa quando p<0,05. Resultados:
Participaram da pesquisa 87 voluntários, sendo que 36 faziam parte do grupo DM e 51 do grupo
C. Não foi observada diferença significativa nos níveis séricos de magnésio dos participantes,
sendo que o grupo C apresentou média de 19,89 ± 7,11 ug/g-¹ e o grupo DM 17,93 ± 4,55 ug/g¹. Conclusão: Assim, não foi possível concluir se os baixos níveis de magnésio estão associados
com o DM. Sugere-se novos estudos para verificar a correlação do magnésio com o equilíbrio
da glicemia.
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Código: NC31
Níveis do mineral ferro no soro de indivíduos com diabetes mellitus tipo II
Autores: Gabriela Sandri, Daiane Manica, Daniel dos Santos, Erico Marlon Moraes Flores,
Rodrigo Cordeiro Bolzan, Margarete Dulce Bagatini, Dalila Moter Benvegnú.
Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM).

Introdução: O diabetes mellitus tipo II configura-se por defeitos na ação e/ou secreção da
insulina. O ferro é capaz de influenciar diretamente nesta patologia, pois esses pacientes podem
apresentar diminuição da absorção desse oligoelemento, levando assim ao possível
desenvolvimento de anemia. Objetivo: Sendo assim o objetivo deste estudo foi avaliar os níveis
séricos de ferro em indivíduos com diabetes mellitus (DM) tipo II e seu respectivo grupo
controle (C). Metodologia: Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal da Fronteira Sul (CEP-UFFS), pelo número 60912016.4.0000.5564, houve seleção
aleatória dos indivíduos e realização da coleta sanguínea, para posterior determinação dos níveis
séricos de ferro no Laboratório de Análises Químicas Industriais e Ambientais (LAQUIA) da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Em seguida ocorreu o tratamento dos dados e
análise estatística, considerando diferença significativa quando p<0,05. Resultados:
Participaram da pesquisa 87 voluntários, sendo que 36 faziam parte do grupo DM e 51 do grupo
C. Não foi observada diferença significativa nos níveis séricos de ferro dos participantes, sendo
que o grupo C apresentou média de 4,40 ± 5,32 ug/g-¹ e o grupo DM 3,26 ± 1,25 ug/g-¹.
Conclusão: Não foi possível concluir se os menores níveis de ferro estão associados a patologia
do DM e as suas comorbidades, por isso sugere-se novos estudos para verificar essa correlação.
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Código: NC32
Efeito do consumo de barras alimentícias contendo Lentinula Edodes (shiitake) no perfil
lipídico em indivíduos com colesterol limítrofe
Autores: Ana Maria Holtz Pistila, Sara Rosicler Vieira Spim, Thaisa Borin Pickler, Denise
Grotto.
Instituição: Universidade de Sorocaba (UNISO).

Introdução: A utilização dos cogumelos como ação terapêutica à saúde é antiga, assim,
destaca-se o Lentinula edodes, rico em proteínas e fibras, baixo teor lipídico, compostos
antioxidantes e B-glucanas. Produtos funcionais práticos e com benefícios à saúde são de
grande relevância. Objetivo: Avaliar o efeito do consumo de barras de cereais com Shiitake no
perfil lipídico, por um estudo clínico de Fase II. Metodologia: Recrutaram-se voluntários de 20
a 65 anos, ambos os sexos, apresentando um dos seguintes marcadores bioquímicos (colesterol
total, LDL ou triglicerídeos) no nível limítrofe. Os participantes (n= 68) foram alocados
aleatoriamente em dois grupos: Grupo I – Barra alimentícia sem Shiitake (n= 32); Grupo II Barra alimentícia com Shiitake (n= 36). Os participantes foram submetidos, nos tempos 0, 30 e
60 dias, à avaliação nutricional, coleta de sangue, e receberam as barras sem identificação nesse
período. Foram realizadas as análises de triglicerídeos, colesterol total, LDL e HDL, por kits
comerciais. Resultados: No tempo 30, houve uma tendência à redução dos níveis de colesterol
total no grupo placebo comparado ao Shiitake. O HDL tendeu a aumentar seus níveis no grupo
Shiitake. LDL e triglicerídeos não apresentaram diferenças entre os grupos. Conclusão: O
Shitake não atuou, efetivamente, na diminuição do colesterol total. Portanto, as barras se tornam
uma opção como co-adjuvante na dislipidemia, e não como um tratamento.
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Código: NC33
Efeitos da suplementação com cacau em pó nos parâmetros ósseos na prole de ratas wistar
submetidas ao desmame precoce
Autores: Ana Clara Backer Boaretto Solér, Igor Nimrichter, Rafael Silva, Douglas Muniz,
Juliana Monnerat, Aline Pereira, Nathália Costa, Patrícia Almeida, Eduardo Silva, Sérgio
Barroso, Caroline Bottino, Letícia Cardoso, Gabrielle Rocha.
Instituição: Universidade Federal Fluminense (UFF).

Introdução: O desmame precoce causa efeitos deletérios na saúde óssea. O cacau devido à sua
composição rica em polifenóis pode ser capaz de reduzir esses efeitos deletérios. Objetivo:
Avaliar os efeitos da suplementação com cacau em pó nos parêmetros ósseos da prole de ratas
Wistar submetidas ao desmame precoce. Metodologia: Estudo aprovado pela Comissão de
Ética no Uso de Animais da UFF – 1032/2017. As mães e suas ninhadas foram separadas em 4
grupos: a) Controle (C); b) Controle suplementado com Cacau (C+Ca); c) Desmame precoce
(DP); d) Desmame precoce suplementado com cacau (DP+Ca). Os filhotes separados da mãe no
21º dia (controle) e no 18º dia (desmame precoce) permaneceram nos grupos de origem
(n=6/grupo). Após 90 dias, foram anestesiados e eutanasiados. Análises ósseas, composição
óssea e propriedades biomecânicas do fêmur foram determinados. Dados foram avaliados
utilizando ANOVA one way com pós-teste de Bonferroni quando apropriado. Resultados
significativos quando p<=0,05. Resultados: Nos parâmetros ósseos observou-se que o grupo
C+Ca apresentou largura do ponto médio da diáfise (p=0,008) e massa óssea (p=0,03)
significativamente maiores que o grupo C. Em relação às propriedades biomecânicas, a força de
ruptura do grupo DP+Ca foi significativamente menor quando comparado com C+Ca (p=0,05).
Já o grupo DP apresentou módulo elástico significativamente menor que o C, e o grupo DP+Ca
significativamente menor que o C+Ca e maior que o DP (p=0,016). Conclusão: A
suplementação com 10% de cacau em pó é capaz de melhorar a estrutura femoral nas ratas em
idade reprodutiva.
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Código: NC34
Análise do padrão alimentar e identificação da adesão a dieta vegetariana
Autores: Emille Colombo Dutra, Paloma Aparecida Broseghini, Jackelyne Lopes Silva.
Instituição: Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC).

Introdução: O vegetarianismo é um estilo alimentar adotado por muitos indivíduos, onde
predomina uma alimentação baseada no consumo de alimentos de fontes vegetais gerais e isenta
de

produtos

cárneos,

podendo

ser

classificado

como

ovolactovegetarianismo,

ovovegetarianismo, lactovegetarianismo, e vegetarianismo estrito. Objetivo: A presente
pesquisa teve como objetivo analisar o padrão alimentar de indivíduos vegetarianos e verificar
os motivos da adesão ao estilo alimentar. Metodologia: Pesquisa de campo quantitativa, de
corte transversal, com amostra de conveniência de caráter não probabilístico. Foram inclusos 52
indivíduos de ambos os sexos, com faixa etária de 18 a 59 anos, residentes no estado do Espírito
Santo e que adotavam o estilo alimentar vegetariano há no mínimo 6 meses. Foi disponibilizado
um questionário validado e adaptado para os participantes, de forma Online, pelo Google Docs.
Para análise dos dados utilizou-se o teste Qui-quadrado de Pearson, através do programa SPSS,
considerando relação estatística com p<0,05. A pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética e
Pesquisa sob o parecer nº 2.792.817. Resultados: Entre os pesquisados, 82,7% (n=43) eram do
gênero feminino e 17,3% (n=9) do gênero masculino, onde 48,1% (n=25) encontravam-se na
faixa etária de 20 a 29 anos. Relativo ao padrão alimentar, o mais prevalente foi o
ovolactovegetariano, mencionado por 61,5% (n=32) dos participantes. No que concerne à
adoção ao estilo alimentar vegetariano, 40,4% (n=21) relataram serem motivados pelo contato
com informações que frisam o sofrimento dos animais e 38,5% (n=20) declararam a exploração
animal como principal fator fomentador. Evidenciou-se associação significativa (p=0,016) entre
a exploração animal como motivo de escolha ao vegetarianismo e as informações sobre o
sofrimento animal como influenciador principal para a conduta alimentar escolhida. Conclusão:
Infere-se que, pelos adeptos, a adoção ao vegetarianismo supera ambições nutricionais e de
bem-estar, competindo à comunidade de saúde favorecer e evidenciar o potencial benéfico desse
estilo de vida.
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Código: NC35
O consumo alimentar e estado nutricional de indivíduos portadores de lesão medular
atendidos pelo centro de reabilitação física estadual (ES)
Autores: Carla Peroni Dos Santos, Mírian Patricia Castro Pereira Paixão.
Instituição: Centro Universitário Católico de Vitória (UCV).

Introdução: Lesão medular é definida como um estado clínico da medula espinhal que podem
implicar na perda total ou de uma parte dos movimentos voluntários, que interferem diretamente
no estado nutricional dos portadores. Objetivo: Avaliar o padrão do consumo alimentar e o
estado nutricional de cadeirantes assistidos no Centro de Reabilitação Física Estadual (ES).
Metodologia: Foram realizadas medidas antropométricas e avaliação do consumo alimentar a
partir do registro alimentar. A coleta de dados da amostra foi realizada mediante a aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio-FIC (Nº do parecer de aprovação
– 2.873.539). Os dados foram apresentados em frequência absoluta e relativa e a partir de
estatística descritiva. Resultados: Participaram da pesquisa 29 pacientes, sendo 89,6%
paraplégicos, com a idade média de 35,03 anos e 86,2% do sexo masculino. Entres os avaliados,
constatou-se a prevalência do estado nutricional eutrófico e em relação à CC, 34,48%
apresentam risco de complicações metabólicas. Em relação aos macros e micronutrientes foi
possível observar a necessidade de intervenção nutricional, pois houve inadequações em seu
consumo e estes são imprescindíveis para melhora clinicas dos pacientes portadores de lesão
medular. Conclusão: Nota-se a necessidade do cuidado nutricional rigoroso com esses
pacientes, para auxiliar na melhora das escolhas alimentares melhorando a qualidade de vida
dos mesmos.
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Código: NC36
Efeito da suplementação com 800 UI de alfa-tocoferol no soro materno
Autores: Andressa Teodósio Almeida de Melo, Danna Calina Nogueira e Silva, Amanda de
Sousa Rebouças, Ana Gabiella Costa Lemos da Silva, Karla Danielly da Silva Ribeiro
Rodrigues, Roberto Dimenstein.
Instituição: Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: A vitamina E por desempenhar ação antioxidante, apresenta importância para o
binômio mãe e filho. Assim, a suplementação materna com vitamina E é uma estratégia para
combater a deficiência dessa vitamina na lactação. Objetivo: Avaliar o efeito da suplementação
com 800 UI de alfa-tocoferol no soro materno. Metodologia: Ensaio clínico randomizado e
paralelo, composto por 79 (40 controle e 39 suplementadas) lactantes recrutadas no Hospital
Universitário Onofre Lopes, Natal-RN. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, sob o protocolo 2.327.614. Para
analisar, foram coletados 6mL de sangue entre 30-90 dias pós-parto (coleta 1) e no dia seguinte
(coleta 2). O grupo suplementado recebeu 800 UI de RRR-alfa-tocoferol logo após a coleta 1. O
alfa-tocoferol foi analisado por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência e a deficiência de
vitamina E foi considerada quando os níveis séricos foi < 517. Resultados: A concentração
sérica de alfa-tocoferol na primeira coleta do grupo controle foi de 1136,5 (198,2) µg/dL e o
grupo suplementado 1136,1 (232,7) µg/dL (p = 0996) e nenhuma lactante apresentou DVE.
Após a suplementação, observou-se aumento de 83% no alfa-tocoferol sérico do grupo
suplementado e a concentração média foi superior ao grupo controle (p < 0,001), passando de
1136,1 para 2080,3 µg/dL. Conclusão: A suplementação de alfa-tocoferol aumentou a vitamina
no soro. Concentrações adequadas da vitamina beneficia a saúde materna através da modulação
da inflamação e do lactente pelo aporte adequado da vitamina.
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Código: NC37
Avaliação antropométrica de mulheres em aleitamento materno
Autores: Danna Calina Nogueira e Silva, Byanca Rodrigues Carneiro, Amanda de Sousa
Rebouças, Ana Gabriella Costa Lemos Silva, Karla Danielly da Silva Ribeiro Rodrigues,
Roberto Dimenstein.
Instituição: Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: O pós-parto constitui um dos momentos críticos, especialmente no que diz respeito
à dificuldade da perda do peso ganho além do recomendado durante a gestação. Objetivo: O
objetivo do trabalho foi avaliar o estado nutricional antropométrico de mulheres lactantes.
Metodologia: Estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital
Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAAE
61189516.9.0000.5292). Composto por lactantes com 25 a 74 dias pós-parto, no período de
dezembro de 2016 a março de 2018. Os dados foram coletados durante os retornos médicos das
crianças. O peso e altura das mulheres foram aferidos de acordo com as recomendações do
Ministério da Saúde – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. A avaliação do estado
nutricional antropométrico foi realizada pelo Índice de Massa Corporal, sendo classificado em
baixo peso, eutrofia, sobrepeso ou obesidade (OMS,2000). Resultados: Participaram 200
lactantes, com idade média de 26 (7,1) anos, sendo 54,5% primíparas. 72,5% das mulheres eram
casadas e 59,2% tiveram parto cesáreo. A idade gestacional média foi de 36,5 (3,2) semanas,
sendo que 41% tiveram filhos pré-termo. No que se refere à alimentação do bebê, 82% estavam
em aleitamento materno exclusivo. Sobre IMC gestacional 59,2% das mulheres tinham
sobrepeso ou obesidade. A média do IMC atual das lactantes foi de 25,8 (8,5) kg/m2, em que
63,8% encontram-se com sobrepeso ou obesidade e 34,6% em eutrofia. Isso pode ser reflexo do
estado nutricional gestacional, visto que, nesse período os resultados foram semelhantes.
Conclusão: Verificou-se que as lactantes apesentavam, em sua maioria, sobrepeso ou
obesidade. Assim, vale ressaltar a importância de uma alimentação e orientações nutricionais
adequada na lactação.
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Código: NC38
Efeito da suplementação com 800 UI de alfa-tocoferol no fornecimento de vitamina E pelo
leite maduro
Autores: Danna Calina Nogueira e Silva, Amanda de Sousa Rebouças, Amanda Freitas de
Oliveira, Ana Gabriella Costa Lemos Silva, Karla Danielly da Silva Ribeiro Rodrigues, Roberto
Dimenstein.
Instituição: Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: No período do leite maduro, ocorre uma diminuição fisiológica de vitamina E,
assim a suplementação materna com alfa-tocoferol pode ser uma estratégia para aumentar os
níveis dessa vitamina no leite. Objetivo: Avaliar o efeito da suplementação com 800 UI de alfatocoferol no fornecimento de vitamina E através do leite maduro. Metodologia: Ensaio clínico
randomizado, aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(CAAE 76779217.1.0000.5537). Composto por lactantes recrutadas de outubro de 2017 a julho
de 2018. Foram coletados 2 mL de leite entre 30-90 dias pós-parto (coleta 1) e no dia seguinte
(coleta 2). O grupo suplementado recebeu 800 UI de RRR-alfa-tocoferol logo após a coleta 1. O
alfa-tocoferol foi analisado por Cromatografia Líquida De Alta Eficiência. A estimativa do
fornecimento de vitamina E baseou-se na comparação da quantidade de vitamina fornecida pelo
leite e AI da vitamina para o lactente até 6 meses (4 mg/dia). Resultados: Participaram do
estudo 79 lactantes, sendo 40 do grupo controle e 39 do grupo suplementado. Na primeira
coleta, o grupo controle e o grupo suplementado forneceram 2,3 mg/780 mL de vitamina E pelo
leite, atingindo apenas 60% das necessidades diárias do lactente. Após a suplementação, o leite
passou a fornecer 5,0 mg/780 mL de vitamina E (p < 0,001), representando 125% da
recomendação de ingestão do lactente. Conclusão: A suplementação materna aumentou o
fornecimento da vitamina E pelo leite maduro. Podendo utilizar como estratégia para alcançar a
recomendação de ingestão diária de vitamina E do lactente, evitando deficiências.
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Código: NC39
Estado nutricional de recém-nascidos de mães com diabetes mellitus gestacional
Autores: Ana Francisca Teixeira Gomes, Júlia Curioso Padovam, Larissa de Queiroz Lira,
Roberto Dimenstein, Juliana Fernandes dos Santos Dametto.
Instituição: Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: O diabetes mellitus gestacional é uma doença metabólica caracterizada por
hiperglicemia na gestação devido à resistência a insulina, apresentando resultados adversos à
gestante, feto e ao recém-nascido, destacando-se os altos índices de complicações metabólicas.
Objetivo: Analisar o peso da criança ao nascer e seu estado nutricional em relação a idade
gestacional de mulheres com Diabetes Mellitus Gestacional. Metodologia: A pesquisa foi do
tipo caso-controle, aprovada pelo Comitê de Ética da UFRN (CAAE 4518415.0.0000.5537). A
amostra foi composta por 51 mulheres voluntárias atendidas para o parto em duas maternidades
públicas de Natal/RN, de agosto de 2015 a agosto de 2016. As voluntárias foram separadas em
grupo controle, mulheres saudáveis (n=26), e grupo com Diabetes Mellitus Gestacional (n=25).
A classificação do peso ao nascer foi baseada na proposta da World Health Organization (1995),
e a correlação do peso ao nascer com idade gestacional foi avaliada de acordo com World
Health Organization (2006). As diferenças foram consideradas significativas quando p<0,05.
Resultados: Os dois grupos apresentaram diagnostico de peso ao nascer adequado, sendo
92,3% no grupo controle e 79,2% no grupo das diabéticas não havendo diferença significativa
entre os grupos (p=0,18). A maioria dos bebês apresentaram peso adequado para idade
gestacional em ambos os grupos avaliados, 84,6% no grupo controle e 62,5% no grupo das
diabéticas, sem diferença significativa (p=0,07). Conclusão: A maioria dos recém-nascidos
apresentou peso adequado ao nascer e também foram classificados como adequados para idade
gestacional, não havendo diferença significativa entre os grupos avaliados.
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Código: NC40
Estado nutricional de crianças diagnósticadas com fenilcetonúria acompanhadas pelo
serviço de referência em triagem neonatal do Estado do Pará
Autores: Danielle Barbosa Tavares, Alana Ferreira da Cruz, Victor Henrique Botelho Lourenço,
Hadassa Hanna Soares Martins, Hislen dos Santos Pimentel, Eliane Leite da Trindade e Luiz
Carlos Santana da Silva.
Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA).

Introdução: A fenilcetonúria é um erro inato do metabolismo de caráter autossômico recessivo
caracterizado pela deficiência na atividade fenilalanina hidroxilase, enzima importante no
processo de conversão do aminoácido essencial fenilalanina em tirosina. Essa deficiência
desencadeia graves consequências para o organismo. Objetivo: Avaliar o estado nutricional de
pacientes com diagnóstico de Fenilcetonúria atendidos pelo Serviço de Referência de Triagem
Neonatal do estado do Pará. Metodologia: A pesquisa foi realizada a partir da análise dos
prontuários de atendimento do Serviço de Referência de Triagem Neonatal, no período de
fevereiro de 2019. Participaram 23 pacientes com diagnóstico de Fenilcetonúria, com idade
entre um e nove anos, de ambos os sexos. Foram coletados dados de identificação do paciente,
do diagnóstico da doença e dados antropométricos da última consulta. Em relação a
antropometria, coletou-se peso e estatura para o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e,
posterior, avaliação nutricional através dos Indicadores Antropométricos: Peso para a Idade
(P/I), Estatura para a Idade (E/I) e IMC para a idade. Resultados: Dos 23 pacientes, 11 eram do
sexo feminino e 12 do sexo masculino, 74% nasceram em hospital público e 91% obtiveram
diagnóstico precoce da doença. Quando agrupados por mesorregiões, 35% eram provenientes da
região metropolitana de Belém. Por meio da avaliação antropométrica classificou-se o estado
nutricional dos pacientes analisando as curvas de crescimento da WHO (2006) e as tabelas de
classificação do SISVAN (2009) dos indicadores antropométricos. No que refere-se ao
indicador de E/I, 17% dos pacientes apresentam-se com baixa estatura para idade, enquanto os
demais, 83%, apresentam-se com estatura adequada para a idade. Em relação ao indicador P/I,
identificou-se que 9% encontram-se com baixo peso para a idade e 91% com peso adequado
para a idade. Quanto ao indicador de IMC para a idade, identificou-se a prevalência de eutrofia
em 74% dos pacientes, de risco de sobrepeso em 14% e de sobrepeso, obesidade e magreza
acentuada de 4% cada. Conclusão: Portanto, observa-se que apesar desses pacientes possuírem
dieta restritiva em proteína, conseguem obter um desenvolvimento nutricional aquedado,
segundo o método de avaliação antropométrica. Necessárias estratégias nutricionais para um
melhor resultado.
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Código: NC41
Avaliação nutricional de adolescentes diagnósticados com fenilcetonúria atendidos pelo
serviço de referência em triagem neonatal do Estado do Pará
Autores: Alana Ferreira da Cruz, Danielle Barbosa Tavares, Victor Henrique Botelho Lourenço,
Camila dos Santos Ribeiro, Kamilla de Araújo Bentes, Eliane Leite da Trindade, Luiz Carlos
Santana da Silva.
Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA).

Introdução: A fenilcetonúria é um erro congênito autossômico recessivo do metabolismo
causado por uma deficiência na enzima hepática fenilalanina hidroxilase. Se não for tratada, a
principal característica clínica é a deficiência intelectual. Objetivo: Avaliar o estado nutricional
de pacientes adolescentes com diagnóstico de fenilcetonúria atendidos pelo Serviço de
Referência de Triagem Neonatal do estado do Pará. Metodologia: Analisou-se prontuários do
serviço de referência, no período de fevereiro de 2019. Participaram 10 pacientes diagnosticados
com Fenilcetonúria, idade entre dez e dezessete anos, de ambos os sexos. Coletou-se dados de
identificação, variáveis antropométricas da última consulta e níveis de fenilalanina plasmática,
quando diagnosticados e outra com data até três meses antes da última consulta. Referente a
antropometria, coletou-se peso e estatura para o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e,
posterior, avaliação nutricional através dos Indicadores Antropométricos: Estatura para a Idade
(E/I) e IMC para a idade. Os valores de fenilalanina plasmática foram comparados aos
encontrados na literatura. Resultados: Dos 10 pacientes, 6 eram do sexo feminino e 4 do
masculino, 70% nasceram em hospital público e 80% obtiveram diagnóstico precoce da doença.
As mesorregiões do nordeste paraense e metropolitana de Belém obtiveram cada 40% da
amostra. Na avaliação antropométrica classificou-se o estado nutricional analisando as curvas de
crescimento da WHO (2006) e tabelas de classificação do SISVAN (2009). Referente a E/I,
todos os pacientes apresentam estatura adequada para idade. Quanto ao IMC para a idade,
observou-se que 80% apresentavam algum tipo de risco nutricional. Nos níveis de fenilalanina
plasmática da data do diagnóstico, verificou-se prevalência de 50% dos pacientes com
fenilcetonúria clássica, 30% com fenilcetonúria leve e 20% com hiperfenilalaninemias. Na
avaliação dos níveis de fenilalanina plasmática na data da consulta, houve prevalência de 70%
com níveis entre 10 e 20 mg/dl, 20% com níveis entre 3 e 10 mg/dl, e 10% apresentaram valores
superiores a 20 mg/dl. Conclusão: A antropometria mostrou que a restrição proteica não
prejudicou o crescimento do paciente, porém influenciou negativamente no estado nutricional.
Verificou-se percentual significativo dos níveis de fenilalanina superiores a 10 mg/dl.
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Código: NC42
Avaliação da triagem neonatal de pacientes com fenilcetonúria atendidos pelo serviço de
referência em triagem neonatal do Estado do Pará
Autores: Danielle Barbosa Tavares, Alana Ferreira da Cruz, Victor Henrique Botelho Lourenço,
Dilton Correa Rodrigues, Marwim Luis Batista Costa, Eliane Leite da Trindade, Luiz Carlos
Santana da Silva.
Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA).

Introdução: A triagem neonatal consiste na detecção de doenças congênitas pré-sintomáticas,
entre elas a fenilcetonúria. O exame deve ser realizado entre o 3° e o 5° dias após o nascimento
da criança, objetivando o diagnóstico precoce e prevenindo sequelas irreversíveis. Objetivo:
Avaliar a eficiência da triagem neonatal dos pacientes com diagnóstico de fenilcetonúria
atendidos pelo serviço de referência em triagem neonatal do estado do Pará. Metodologia:
Analisou-se os prontuários de atendimento dos pacientes do serviço de referência, no período de
fevereiro de 2019. Participaram da pesquisa 38 pacientes com diagnostico de fenilcetonúria, de
ambos os sexos. Coletaram-se dados de identificação, data da coleta do material e data do
resultado da triagem neonatal dos pacientes que fazem acompanhamento no serviço de
referência de triagem neonatal (SRTN). Resultados: Dos 38 pacientes, 19 eram do sexo
feminino e 19 do masculino. De acordo com a procedência por mesorregiões, a maioria (39%)
pertencia a região metropolitana de Belém. Avaliando o período que se efetivou o exame da
triagem neonatal, observamos que apenas 32% dos pacientes realizou a coleta dentro do tempo
recomendado (entre 3° e 5° dias de vida), enquanto que 68% ocorreram fora do período
adequado. Quando correlacionada a data da coleta com a data do resultado do exame, observouse que 47% dos pacientes obtiveram o resultado da triagem neonatal entre o 8° e 30° dias, sendo
recomendado que o resultado seja o mais breve possível, em até 7 dias, estando, a maioria, fora
do período recomendado. Conclusão: A maioria da amostra pesquisada, não realizou a triagem
neonatal no período adequado, e quando realizado no período estabelecido, o resultado para
diagnóstico, era liberado em período superior ao preconizado.

107

Código: NC43
Ingestão alimentar habitual e estado nutricional de crianças com transtorno do espectro
autista de Fortaleza, CE
Autores: Mariana Oliveira de Melo, Érica Thais Dias Frota, Victoria Proença de Castro Macêdo,
Lucas Martins de Sousa, Laís Araújo Simões Rosa, Maria Fernanda Piffer Tomasi Baldez da
Silva.
Instituição: Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Centro Universitário Estácio do Ceará.

Introdução: O transtorno do espectro autista (TEA) é caracterizado por dificuldades na
interação social, atraso na linguagem verbal e padrões limitados e estereotipados de
comportamentos e interesses. Pacientes apresentam quadro de seletividade alimentar, que pode
comprometer o ganho ponderal e crescimento. Objetivo: Avaliar a ingestão alimentar habitual e
o estado nutricional de um grupo de crianças com TEA. Metodologia: Participaram desta
pesquisa 30 pacientes com diagnóstico para TEA com idades entre três e sete anos, sendo
93,33% do sexo masculino e 6,66% do sexo feminino, entre os meses de fevereiro a maio de
2018. Foi aplicado um questionário de frequência alimentar adaptado para a avaliação da
ingestão alimentar habitual. Foram excluídos os alimentos não consumidos no mínimo duas
vezes por semana. O diagnóstico nutricional das crianças foi realizado a partir do indicador
antropométrico IMC/Idade segundo sexo, segundo padrão de referência da Organização
Mundial de Saúde. Os dados obtidos foram compilados e analisados no programa Microsoft
Excel® 2016. Resultados: De acordo com a análise do QFA, os alimentos mais consumidos
habitualmente (2-4x na semana + 1x ao dia + 2 ou mais vezes ao dia) foram o arroz (89,99%), o
açúcar (86,66%), o leite (80%), os espessantes (76,66%), o frango (69,99%), o feijão (66,66%),
os biscoitos sem recheio (66,66%), os pães (63,33%), a banana (59,99%) e o suco de frutas
(59,99%). Em relação ao estado nutricional, a análise dos scores Z, 14 (50%) crianças estavam
eutróficas no momento da avaliação, 8 (28,57%) apresentaram obesidade, 5 (17,85%) tinham
sobrepeso e 1 (3,57%) criança recebeu diagnóstico nutricional para desnutrição. Conclusão: Foi
notado um consumo excessivo de açúcar, biscoitos e espessantes, que podem ocasionar em um
ganho de peso excessivo, o que de fato foi observado na amostra de crianças estudada
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Código: NC44
Práticas de descontrole alimentar relacionadas à regularidade de refeições de
universitários de uma Instituição de Ensino Superior de Fortaleza, CE
Autores: Mariana Oliveira de Melo, Érica Thais Dias Frota, Victoria Proença de Castro Macêdo,
Lucas Martins de Sousa, Ariane Rocha Aiello Conci, Inalucia Silva Moreira, Ticihana Ribeiro
de Oliveira.
Instituição: Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e Centro Universitário Estácio do Ceará.

Introdução: O comportamento alimentar é influenciado por diversos fatores como culturais,
sociais, psicológicos e fisiológicos. No caso dos universitários, as condutas de escolhas
alimentares são fortemente influenciadas por fatores como o ingresso na universidade.
Objetivo: Relacionar a presença de práticas de descontrole alimentar à regularidade das
refeições de estudantes de Nutrição. Metodologia: Estudo de natureza quantitativa, com
delineamento transversal e descritivo, realizado com 246 universitários de ambos os sexos, com
faixa etária entre 18 e 59 anos, de uma Instituição de Ensino Superior particular da cidade de
Fortaleza, CE, entre os meses de setembro e novembro de 2018. Para avaliação das práticas
alimentares de descontrole, foi aplicado o Three Factor Eating Questionnaire (TFEQ-R21). A
regularidade das refeições diárias foi avaliada por meio da média do número de refeições
realizadas durante dois dias. Os dados tabulados no software Microsoft Excel® 2016 e
analisados no programa IBM SPSS 20.0. Resultados: Associando as práticas alimentares ao
número de refeições diárias, foi possível notar que apenas a prática “frequentemente sente que o
estômago parece um ‘poço sem fundo’” foi tida como significativa em relação ao número de
refeições para o teste estatístico empregado (p < 0,05). Isso mostra que sentir que o estômago
parece um “poço sem fundo” pode implicar na realização de um maior número de refeições ao
longo do dia. Não foram encontradas associações significativas estatisticamente para as outras
práticas. Conclusão: A prática alimentar de descontrole “sentir que o estômago parece um
‘poço sem fundo’” pode influenciar a regularidade das refeições de estudantes universitários.
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Código: NC45
Análise do consumo da farinha de amaranto no controle de dislipidemias em indivíduos
atendidos em clínica de nutrição de Colatina-ES
Autores: Emille Colombo Dutra, Leonara Aparecida Carletti, Jackelyne Lopes Silva.
Instituição: Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC).

Introdução: O amaranto é um grão explorado em decorrência de sua ação hipocolesterolêmica.
Rico em fibras, vitaminas e compostos fenólicos parece auxiliar a redução do colesterol,
suscitando a manutenção de um perfil lipídico favorável e evitando doenças como dislipidemia
e aterosclerose. Objetivo: O estudo objetivou avaliar a relação entre o consumo de 20g/dia da
farinha de amaranto e redução do colesterol total e frações. Metodologia: Trata-se de um estudo
de caso experimental do tipo longitudinal intervencionista, com amostra por conveniência
composta por 6 indivíduos dislipidêmicos com alterações de perfil lipídico confirmados por
exames bioquímicos. Os voluntários foram randomicamente distribuídos em grupo sem
amaranto (SA) e grupo com amaranto (CA). Elaborou-se planos alimentares similares, sendo
ajustados conforme as recomendações exigidas pelas Dietary Reference Intakes, aplicados por
cinco semanas consecutivas. Utilizou-se, para análise, o teste T, através do software BioEstat
versão 5.3. A pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa sob o parecer nº
2.988.063. Resultados: Do total pesquisado, cinco eram do gênero feminino e um do gênero
masculino, com média de idade de 44,33±11,22 anos. Referente ao perfil lipídico, observou-se
que ambos os grupos obtiveram reduções no colesterol total e frações, sendo uma diminuição de
22,6% do colesterol total no grupo CA e 20,5% no grupo SA. O LDL-colesterol reduziu 36,7%
no grupo CA e 26,2% no grupo SA e os níveis de HDL foram reduzidos em 5% e 3,6% nos
grupos com e sem amaranto respectivamente. O grupo CA apresentou redução mais expressiva
dos valores de LDL-colesterol. Os resultados do grupo SA revelaram relação significativa entre
introdução de hábitos alimentares adequados e diminuição do colesterol total (p=0,027).
Conclusão: Assim, reforça-se a propriedade normolipemiante da farinha de amaranto quando
acrescida a um contexto alimentar ideal, podendo incrementar a preservação de níveis lipídicos
adequados e reduzir a ocorrência de agravos.
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Código: NC46
Transtornos de ansiedade e/ou depressão e associação com a adesão ao planejamento
alimentar de pacientes atendidos em ambulatório de nutrição
Autores: Monize Nascimento Rabelo, Thayná Brunelle Souza Carvalho, Clara Cecília Riberio
de Sá, Mikaelle Almeida Oliveira Santos, Jackson Neris de Souza Rocha, Silvana Castro de
Brito Sottero.
Instituição: Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Introdução: O comportamento e planejamento alimentar são influenciados por fatores
emocionais como a ansiedade, a qual pode estar relacionada a quadros depressivos.
Considerando essa influência, torna-se imprescindível compreender a interação desses fatores
sobre a alimentação. Objetivo: Avaliar a adesão ao planejamento alimentar de pacientes que
relataram apresentar depressão e/ou ansiedade e de pacientes que relataram não apresentar esses
quadros de depressão e ansiedade no ambulatório de nutrição da Universidade Federal de
Sergipe. Metodologia: Estudo retrospectivo e descritivo baseado em dados de prontuários de 53
pacientes adultos atendidos na Clínica Escola de Nutrição. A análise foi feita a partir da
estratificação sociodemográfica dos indivíduos, da presença de depressão e/ou ansiedade
autoreferida e sua relação com a adesão ao planejamento alimentar, a qual foi calculada a partir
do Recordatório de 24h do retorno e classificada como: alta adesão (>=75% ou <=125%), média
(<75 ou >125%) e baixa (<50% ou >150%). As frequências relativas e análise de Spearman
foram feitas a partir do programa SPSS versão 20.0 e o estudo obteve aprovação ética (Parecer:
3.329.309). Resultados: Dos prontuários avaliados, 77,4% (n=41) eram referentes a pacientes
do sexo feminino e 22,6% (n=12) do sexo masculino. Do total, 64,2% (n=34) referiram não ter
depressão e ansiedade, 35,8% (n=19) referiram-se com depressão e/ou ansiedade. Quanto à
adesão, 60,4% (n=32) tiveram alta adesão ao planejamento, 30,2% (n=16) média e 9,5% (n=5)
baixa adesão, (p-valor 0,057). A alta adesão foi mais prevalente entre as mulheres, com 87,5%
(n=28) do total, a média adesão foi equivalente entre os sexos, 50% (n=8) para homens e
50%(n=8) para mulheres (p-valor 0,027). Entre os indivíduos avaliados, 60,37% (n=32) tiveram
alta ou média adesão e não referiram ansiedade ou depressão. Conclusão: Observou-se alta
adesão ao planejamento alimentar no sexo feminino, com dados significantes e associação da
alta adesão ao planejamento alimentar à ausência de depressão/ansiedade, entretanto, não foi
estatisticamente significante.
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Código: NC47
Concentração de vitamina A no leite materno de lactantes primíparas e multíparas.
Autores: Danna Calina Nogueira e Silva, Amanda de Sousa Rebouças, Ana Gabriella Costa
Lemos Silva, Elaine Alana Duarte Fernandes, Karla Danielly da Silva Ribeiro Rodrigues,
Roberto Dimenstein.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: As reservas de vitamina A durante os primeiros seis meses de vida da criança estão
muito limitadas, sendo importante o monitoramento da deficiência em mulheres lactantes, com
consequente fornecimento adequado ao bebê via leite materno. Objetivo: O objetivo do
presente estudo foi analisar a concentração de retinol no leite maduro entre mulheres lactantes
primíparas e multíparas. Metodologia: Estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (CAAE 61189516.9.0000.5292). Composto por lactantes com 25 a 74 dias pós-parto, no
período de dezembro de 2016 a março de 2018, divididas entre primíparas (1 parto) e multíparas
(>1 parto). O retinol do leite foi analisado por cromatografia líquida de alta eficiência e
concentrações de retinol abaixo de 30 mcg/dL foram consideradas deficiência de vitamina A.
Resultados: Foram recrutadas 187 mulheres, sendo 87 no grupo primíparas e 100 no
multíparas. A média de retinol nas primíparas foi 41,29 (12,39) mcg/dL, e nas multíparas foi
45,24 (14,59) mcg/dL (p = 0,047), com o percentual de DVA de 17,2% e 15%, respectivamente.
Conclusão: As multíparas apresentam maiores concentrações da vitamina no leite. Ambos os
grupos demonstraram risco nutricional para a deficiência da vitamina A, reforçando importância
da alimentação adequada e monitoramento da deficiência.
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Código: NC48
Avaliação antropométrica de crianças com cardiopatia congênita internadas em um
hospital de referência em Belém (PA)
Autores: Elaine Cristina Dos Santos Fonseca, Pâmela De Oliveira Batista, Regiane Machado
Marques Dos Santos, Nina Nayara Ferreira Martins, Socorro Nazaré Araújo Almeida Barbosa,
Aldair Da Silva Guterres.
Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade do Estado do Pará (UEPA),
Fundação Pública Estadual Hospital de Clínica Gaspar Vianna (FHCGV).

Introdução: A cardiopatia congênita é toda alteração anatômica do coração e dos grandes
vasos. Onde, crianças portadoras podem apresentar déficit no desenvolvimento e crescimento,
além de dificuldades de ganho de peso. Objetivo: Avaliar por meio da curva de crescimento
crianças com cardiopatia congênita hospitalizadas. Metodologia: Estudo transversal descritivo,
executado na clínica pediátrica da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar
Vianna (FHCGV), após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da
FHCGV (parecer: 3.183.365). A coleta ocorreu no período de março a junho de 2019 com
amostra por conveniência de crianças de ambos os sexos e faixa etária de 6 a 10 anos com
diagnóstico de cardiopatia. Após mensuração de peso e estatura das crianças, foram utilizadas as
curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde (OMS) para classificação. Os dados
obtidos foram tabulados e analisados pelo programa Microsoft Excel 2010. Resultados: Até o
presente momento, de um total de 15 crianças, uma amostra de 11 crianças, sendo 5 do sexo
feminino e 6 do sexo masculino, se adequam a faixa etária especificada. Com relação parâmetro
“peso por idade”, encontrou-se prevalência de 90,91% (n:10) de peso adequado para idade e
9,09% (n: 1) baixo peso para idade. Com relação a “estatura por idade”, 18,18% (n: 2)
apresentaram baixa estatura para idade e 81,82% (n: 9) encontravam-se com estatura adequada
para a idade. Já “IMC por idade”, houve prevalência de 36,36% (n: 4) de crianças com magreza,
45,45% (n: 5) em eutrofia e 18,18% (n: 2) com obesidade. Conclusão: Percebe-se a prevalência
de “eutrofia”, entretanto, os resultados divergentes com a literatura podem estar relacionados ao
pouco número amostral. Portanto, mais resultados serão necessários para posterior análise.
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Código: NC49
Avaliação de complicações relacionadas à alimentação em crianças com cardiopatia
congênita internadas em um hospital referência em Belém (PA)
Autores: Elaine Cristina dos Santos Fonseca, Laura dos Santos Barros, Sabrina de Melo Pereira,
Nina Nayara Ferreira Martins, Aldair da Silva Guterres, Socorro Nazaré Araújo Almeida
Barbosa.
Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade do Estado do Pará (UEPA),
Fundação Pública Estadual Hospital de Clínica Gaspar Vianna (FHCGV).

Introdução: As cardiopatias congênitas são definidas como alterações estruturais do coração ou
dos grandes vasos sanguíneos. Crianças cardiopatas além do risco nutricional, podem apresentar
manifestações alimentares capazes de promover prejuízos ainda maior ao crescimento e
desenvolvimento infantil. Objetivo: Avaliar problemas alimentares em crianças portadoras de
cardiopatias congênitas hospitalizadas. Metodologia: Estudo transversal descritivo, executado
na clínica pediátrica da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna
(FHCGV), após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da FHCGV
(parecer: 3.183.365), realizada entrevista com os responsáveis das crianças sobre a
sintomatologia apresentada a pelo menos uma semana. A coleta se deu no período de março a
junho de 2019 com amostra por conveniência de crianças de ambos os sexos e faixa etária de 2 a
10 anos com diagnóstico de cardiopatia. Os dados obtidos foram tabulados e analisados pelo
programa Microsoft Excel 2010. Resultados: Foram analisadas onze crianças, seis do sexo
masculino e cinco do sexo feminino organizadas em cinco categorias de A à F. A categoria A
correspondia à sintomatologia física (dificuldades ao mastigar, engolir, engasgamento, tosse e
ânsia de vômito), apresentando prevalência de 27,23%. Em relação ao grupo B,
“comportamento inadequado relacionado à alimentação” que poderiam interromper a familiar
ou outros durante as refeições, apresentou 18,18% de prevalência. A categoria C, fazia
correspondência a falas de ausência de vontade (“não quero comer”, “não estou com fome”) e D
com plenitude gástrica ou saciedade precoce (“não quero comer, estou satisfeito após algumas
garfadas”), estando presente respectivamente em 72,72% e 54,54% dos avaliados. Já a categoria
E “alergias e intolerâncias alimentares”, e F “outros”, obteve 0% de prevalência. Conclusão:
Notavelmente, a maioria das crianças apresentou comportamentos relacionados à inapetência,
aproximadamente um terço relatou dificuldades inerentes de mastigação ou deglutição e
nenhuma manifestou alergias ou intolerâncias alimentares.
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Código: NC50
Efeito da suplementação do óleo de Caryocar brasiliense Camb. no perfil bioquímico de
animais
Autores: Carolina Di Pietro Fernandes, Gabriela Torres Silva, Karine de Cássia Freitas Gielow,
Adriana Conceiçon Guércio Menezes, Priscila Aiko Hiane, Rita de Cássia Avellaneda
Guimarães.
Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS).

Introdução: O óleo de Caryocar brasiliense Camb., fruto conhecido como Pequi, é rico em
compostos antioxidantes que o torna um potente anti-inflamatório e cardioprotetor. Objetivo:
Avaliar os efeitos da suplementação do óleo de pequi sob os parâmetros bioquímicos em um
modelo animal. Metodologia: Utilizou-se camundongos swiss machos (Mus musculus) (n=80),
alimentados com dieta AIN-93M e suplementação lipídica, via gavagem. O grupo Controle
(GC), recebeu Óleo de Soja (1000 mg/kg); Grupo Azeite de Oliva 1 (AZ1) e Grupo Azeite de
Oliva 2 (AZ2); foram suplementados com azeite de oliva extra-virgem (1000 mg/kg e 2000
mg/kg, respectivamente); Grupo Óleo de Pequi 1(OP1) e Grupo Óleo de Pequi 2 (OP2),
receberam óleo de pequi (1000 mg/kg e 2000 mg/kg, respectivamente),e o Grupo Azeite de
Oliva + Óleo de Pequi (AZOP), um composto de azeite de oliva e óleo de pequi (1000 mg/kg,
cada). Avaliou-se os níveis de glicose sanguínea, triacilglicerois, colesterol total, HDL-c, LDLc, através de espectrofotometria. Resultados: Em relação à concentração sérica de glicose e
triglicerídeos, os grupos não apresentaram diferença estatística (p=0,057; p=0,354,
respectivamente). A suplementação alterou significativamente o colesterol total, sendo
estatisticamente maior (p<0,001) no grupo GC (188,79±33,10 mg/dL), em relação ao grupo
OP1 (134,61±19,78 mg/dL). Já nos valores de HDL-c, obteve-se diferença pouco significativa
(p=0,046), sendo que GC apresentou melhores valores (120,93±18,68 mg/dL), quando
comparado ao OP1 (97,26±15,26 mg/dL). Assim, os valores de LDL-c apontaram diferença
estatística (p<0,001), onde GC apresentou maiores valores (48,88±18,12 mg/dL) principalmente
quando relacionado aos grupos suplementados com óleo de pequi, destacando-se o OP2
(6,57±7,03 mg/dL). Conclusão: A suplementação com óleo de pequi interfere beneficamente no
perfil lipídico, reduzindo as concentrações de colesterol total e LDL-c. Seu efeito se sobressai
quando comparado ao azeite de oliva, sendo uma alternativa de substituição.
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Código: NC51
Dieta paleolítica com consumo ad libtum no tratamento da obesidade: calorias e
distribuição de macronutrientes
Autores: Mayanne Porto, Nara Parente, Filipe Brito, Raissa Lima, Helena Sampaio, Antônio
Carioca; Soraia Arruda, Valéria Bezerra, Luíza Almeida, Samuel Silva, José Carvalho, Bruna
Palacio, Nayra Carvalho.
Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE), Universidade de Fortaleza (UNIFOR).

Introdução: A dieta paleolítica tem sido apontada como alternativa para o tratamento da
obesidade, mas frequentemente é liberada ad libitum e não se sabe se os pacientes acabam
consumindo excesso calórico. Objetivo: Verificar o consumo médio de calorias e
macronutrientes por indivíduos em uso de dieta paleolítica. Metodologia: 61 usuários do SUS,
29 a 59 anos, IMC >= 30 Kg/m2, sem hipotireoidismo e sem cirurgia bariátrica prévia. Foram
excluídos pacientes que não preencheram os requisitos citados, gestantes, portadores de
limitações físicas que inviabilizassem avaliação antropométrica e pessoas com problemas
cognitivos que comprometessem a compreensão ou seguimento das orientações. Realizou-se
acompanhamento por 30 dias e cada paciente recebeu uma lista de alimentos de consumo ad
libitum, e outra, de alimentos proibidos. Realizou-se recordatório alimentar de 24h e outro, uma
semana depois, por telefone. Todos receberam explicação detalhada do estudo e assinaram o
termo de consentimento livre e esclarecido. Resultados: 86,9% da amostra era feminina. O
consumo médio de calorias do grupo, mesmo ad libitum seguiu as diretrizes de abordagem
dietética da obesidade. A média calórica consumida foi de 1114,58Kcal, sendo 1471,24 Kcal e
1054,01Kcal a média consumida por homens e mulheres, respectivamente. A distribuição de
macronutrientes seguiu o modelo de dietas paleolíticas, sendo hipoglicídicas e hipeproteicas. O
consumo médio de carboidratos (CHO), proteínas (PTN) e lipídeos (LIP) foram,
respectivamente, 120,21g, 79,1g e 35,46g. Os homens consumiram, em média, 128,74g CHO,
95,88g PTN e 58,55g LIP, enquanto as mulheres consumiram 118,76g CHO, 76,25g PTN e
31,5g LIP. Conclusão: Esta dieta pode ser uma alternativa atraente aos indivíduos obesos, pois
elimina a necessidade de controle quantitativo rígido.
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Código: NC52
Intervenção nutricional personalizada potencializa benefícios dos probióticos na
variabilidade glicêmica e na modulação cardíaca em paciente DM2: Estudo de caso
Autores: Márcia Paiva, Michel Soane, Mariana Barbosa Farias Gomes, Ana Lúcia Domingues
Neves, Gabrielle Garcia Santa Maria, Karina Rabello Casali, Tatiana Sousa Cunha.
Instituição: Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

Introdução: O estresse e a disbiose intestinal participam do desenvolvimento e manutenção do
diabetes mellitus 2 (DM2). Por outro lado, a modulação do microbioma auxilia no controle
glicêmico (CG) e nos sintomas do estresse, via modulação do sistema nervoso autonômico
(SNA). Objetivo: Avaliar o impacto da modulação intestinal sobre o SNA e controle glicêmico,
através do uso de probióticos associado ou não à intervenção nutricional personalizada.
Metodologia: Paciente diabético não tratado, submetido a 2 etapas de intervenções. No
primeiro mês (M1), foi tratado (30 dias) com probióticos. Em seguida (M2), manteve a
administração dos probióticos, excluiu alimentos não-tolerados e introduziu alimentos antiinflamatórios. As avaliações foram realizadas em T1 e T2, antes do início e ao final da
intervenção M1, respectivamente, e T3, ao final de M2. Foi coletado sangue para análises
bioquímicas e de intolerância alimentar (EUROIMMUN Brasil). Em T1, T2 e T3, foi instalada
monitorização contínua da glicemia, para análise da variabilidade glicêmica, e sistema POLAR,
para avaliação da modulação do SNA sobre o sistema cardiovascular. Resultados: O tratamento
apenas com pool de probióticos (Lactobacillus acidophillus, Lactobacillus paracasei,
Bifidobacterium lactis, Lactobacillus reuteri e Bifidobacterium infantis, 2 bilhões cada/UFC,
Farmácia Terapêutica de Manipulação) não alterou substancialmente o Índice HOMAHomeostatic Model Assessment (T1=3.2; T2= 3.6 e T3=3.0) nem a glicemia (T1=154; T2=156
e T3=145 mg/dL). No entanto, foram observadas alterações benéficas na variabilidade
glicêmica (CGM – iPro2 Medtronic). O desvio padrão (DP) e o coeficiente de variação (CV%)
reduziram aproximadamente 30% em T2 e mais de 35% em T3, em relação ao T1. A
intervenção M1 aumentou em 38% a modulação vagal cardíaca e a intervenção combinada, M2,
em 87%. Conclusão: A modulação intestinal, por meio de probióticos associado à intervenção
dietética personalizada, melhorou o CG e ativou a modulação vagal cardíaca, mais do que
demonstrou o uso isolado de probióticos.
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Código: NC53
Associação entre adesão dietética e excesso de peso em pacientes hipertensos
Autores: Luíza Almeida, Mayanne Porto, Helena Sampaio, Aldona Kubica, Bruna Palacio,
Valéria Bezerra, Alesson Damasceno, Isadora Rodrigues, Samuel Silva, José Tércio Carvalho,
Carlos Cardoso Neto, Raíssa Lima, Clarice Vergara, Soraia Machado.
Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) tem o excesso de peso como fator de risco
para o seu desenvolvimento e dificuldade de controle. A adesão à prescrição nutricional é
fundamental para melhorar o prognóstico da doença. Objetivo: Verificar se existe relação entre
adesão dietética e excesso de peso em usuários hipertensos atendidos na atenção básica, em
Fortaleza. Metodologia: Recorte de um estudo de validação de escala de adesão dietética.
População de 88 hipertensos. Aplicou-se escala de adesão dietética, de 10 itens, contendo 5
alternativas cada, variando de 0 a 4 pontos. A pontuação varia de 0 a 40 pontos. Considerou-se
adesão satisfatória uma pontuação de pelo menos 75% do máximo previsto (≥30 pontos).
Coletou-se dados de peso e altura para classificação do IMC (kg/m2) e do estado nutricional dos
pacientes, segundo WHO (1998). A associação entre adesão e estado nutricional foi avaliada
através do teste p de Fisher, adotando-se p < 0,05 como nível de significância. Resultados: A
maioria da população (67,05%) apresentou adesão não satisfatória ao tratamento dietético. A
maioria, 75 pacientes (85,23%) encontrava-se com excesso de peso. Dentre os pacientes com
baixa adesão à dieta, 83,1% tinham excesso de peso. Dentre aqueles com adesão satisfatória, a
proporção de excesso de peso foi de 89,7% (p de Fisher = 0,532). Conclusão: No grupo
avaliado, a adesão à dieta não foi associada ao estado nutricional. Ainda assim há necessidade
de melhorar a adesão e de reduzir o excesso de peso entre eles.
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Código: NC54
Relação entre consumo de fibras e calorias totais da dieta entre pacientes com câncer de
próstata
Autores: Luíza Almeida, Carlos Cardoso Neto, Helena Sampaio, Eliane Henriques, Thainá de
Fátima Costa, Raíssa Lima, Bruna Palacio, Valéria Bezerra, Clarice Vergara, Soraia Machado.
Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE), Universidade de Fortaleza (UNIFOR).

Introdução: A alimentação é um dos principais fatores de risco ou proteção para o surgimento
do câncer ou sua recidiva. Recomenda-se 30g de fibras/dia para sua prevenção ou recidiva. Seu
efeito na saciedade pode reduzir excesso de ingestão calórica. Objetivo: Verificar se existe
relação entre o consumo de fibras e calorias totais da dieta de pacientes com câncer de próstata.
Metodologia: Trata-se de um recorte de um estudo transversal, realizado no Centro Regional
Integrado de Oncologia (CRIO), em Fortaleza, Ceará. Participaram 108 pacientes com câncer de
próstata. A dieta foi investigada através do Questionário de Frequência Alimentar Elsa Brasil,
sendo os dados inseridos no software DietWin Profissional 2.0, para o cálculo das calorias e
fibras. Aplicou-se o teste p de Fisher para análise estatística dos dados (p < 0,05 como nível de
significância). Resultados: A maioria dos pacientes (75%) apresentou consumo de fibras
abaixo do recomendado. Houve 85,19% com ingestão calórica inadequada, 50% (n=54) com
calorias excessivas e 35,19% (n=38) com calorias deficientes. Dentre aqueles com ingestão
adequada de fibras, 27 pessoas, 85,2% estavam com excesso de calorias na dieta e, dentre
aqueles com ingestão deficiente de fibras (81 pessoas) esta proporção foi de 38,27% (p de
Fisher < 0,001). Diferente do esperado, o grupo com melhor consumo de fibras ingeriu calorias
em excesso, apontando para o fato de que, para ele, as fibras não atuaram na saciedade. Os
achados podem, por outro lado, ser reflexo das escolhas alimentares, em que os alimentos ricos
em fibras selecionados também tenham sido os mais calóricos. Conclusão: Há necessidade de
se investigar quais os alimentos que estão contribuindo desfavoravelmente para a ingestão
calórica do grupo avaliado e melhorar o aporte de fibras na dieta.
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Código: NC55
Análise do comportamento materno de ratas submetidas à restrição proteica durante a
prenhez e lactação
Autores: Sara Patrícia Lima Vilela, Letícia Frata Fiorillio, Priscila da Costa Rodrigues, Marise
Auxiliadora de Barros Reis.
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso (UFMS).

Introdução: A oferta inadequada de proteínas às ratas prenhes e no puerpério pode levar a
modificação do estado nutricional e ao estresse nesses animais, alterando o comportamento
materno e possivelmente induzindo a matar os filhotes para saciar a fome fisiológica. Objetivo:
Analisar o comportamento materno e a prática de canibalismo de ratas submetidas à dieta
hipoproteica. Metodologia: Trata-se de um estudo experimental com abordagem qualitativa
.Uma população de 20 ratos (4 machos e 16 fêmeas) da linhagem Wistar foi submetida ao
acasalamento, onde cada macho foi destinado a uma gaiola com 4 fêmeas. Após a detecção da
prenhez, por esfregaço vaginal, as ratas prenhes foram divididas em dois grupos: controle, que
recebia dieta normoproteica contendo 17% de proteina (AING-93) e o grupo hipoproteico, que
recebia dieta adaptada com 6% de proteína, ambas dietas isocalóricas. As ratas tinham acesso ad
libtum às respectivas dietas e água. Projeto fora aprovado pelo CEUA (nº 23108.123676/201562). Resultados: Do total de ratas que passaram pelo acasalamento (n=16), apenas 6 fêmeas
emprenharam, dessas duas sofreram aborto espontâneo, sendo uma do grupo controle e uma do
hipoproteíco. As outras 4 fêmeas (uma controle e três hipoproteíco) foram acompanhadas desde
a prenhez até o desmame. Dois filhotes de uma rata do grupo hipoproteico foram encontrados
mortos 48 horas após o nascimento. No 9° dia após o nascimeto, 83,3% dos filhotes do grupo
controle foram mortos, no 12° dia, um filhote do grupo hipoproteico foi morto e no 19° dia pósnatal mais um filhote do grupo hipoteico foi encontrado morto. Ao final dos 21 dias, quando é
realizado o desmame, todos os filhotes (n=25) estavam mortos. Ao analisar em relação aos
grupos, em 48 horas após o nascimento, 11% dos animais do grupo hipoproteico foram
encontrados mortos, porém, 83,3% da prole controle já foi encontrada morta no 9º dia pós-natal.
Conclusão: Uma vez que houve mortes não só no grupo submetido à desnutrição, mas também
no controle, além da deficiência proteica pode-se considerar a presença de fatores estressantes
ambientais
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Código: NC56
Efeito da ansiedade sobre o apetite e o estado nutricional antropométrico de estudantes
universitários
Autores: Geovana Gabriele da Silva, Bruna de Fátima da Silva Cherpinski, Bruno Patrício
Rocha, Camila Melina de Carvalho Silveira, Fabiana Azevedo Alves, Jéssica Costa Ferreira
Assumpção, Cristiane da Silva Marciano Grasselli.
Instituição: Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).

Introdução: A ansiedade e níveis aumentados de estresse têm sido associados com disfunções
no comportamento alimentar, sendo assim, tais aspectos psicológicos e psicossociais podem
estar diretamente envolvidos com a ingestão dietética, estado nutricional e condições de saúde
em geral. Objetivo: Investigar o efeito da ansiedade sobre o apetite e estado nutricional dos
estudantes de Nutrição da Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL/MG. Metodologia:
Trata-se de um estudo transversal com amostragem não probabilística, constituída por
estudantes de todos os períodos do curso de Nutrição da Universidade Federal de Alfenas UNIFAL. O nível de ansiedade foi avaliado pelo Inventário de Ansiedade Traço - Estado (StaitTrait Anxiety Inventory - IDATE), subdividido em (IDATE - Estado) e (IDATE - Traço). A
caracterização do apetite foi analisada mediante o Questionário Nutricional Simplificado de
Apetite (QNSA). Para avaliação antropométrica utilizou-se peso, altura e Índice de Massa
Corporal (IMC) e a porcentagem de gordura corporal por meio da impedância bioelétrica.
Resultados: A amostra foi composta por 68 voluntários, predominantemente do sexo feminino
(83,72%), com idade entre 18 e 38 anos (X=21,78; SD±3,22). Destes 64,71% praticavam
atividade física sendo a musculação três vezes por semana relatada pela maioria. Quanto ao
estado nutricional, 73,5% estavam eutróficos segundo o IMC, contudo, 33,82% apresentaram
percentual de gordura corporal acima do recomendado (X=23,25%;SD±7,26). 70% dos
voluntários apresentaram níveis medianos de ansiedade, sem correlações estatisticamente
significativas, com o apetite e o estado nutricional antropométrico. Nos classificados com
percentual de gordura corporal acima do recomendado, 52,17% apresentaram nível de
ansiedade-estado elevados. Em relação ao apetite, entre os classificados com risco, foi
observado que em 42,86% tinham níveis de ansiedade-traço elevados. Conclusão: Foram
observados altos níveis de ansiedade entre os estudantes, mas, sem correlação com alteração de
apetite e do estado nutricional antropométrico. Portanto, novos estudos com amostras maiores
devem ser conduzidos.
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Código: NC57
Estado nutricional de mulheres x achados mamográficos segundo a classificação BI-RADS
Autores: Isadora Ramos da Costa Rodrigues, Raissa Maria Lima, Bruna Queiroz Palacio, Ayana
Meneses, Antônio Carioca, Luiz Pinheiro, Daianne Rocha, Ana Luiza Mendes, Ilana Bezerra,
Paulo Vasques, Soraia Machado, Helena Sampaio.
Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Introdução: Sabe-se que o excesso de peso relaciona-se com o surgimento do câncer de mama,
mas a influência do estado nutricional sobre os achados mamográficos não tem sido muito
investigada. Objetivo: O objetivo deste estudo é avaliar se há associação entre estado
nutricional e achados mamográficos de mulheres atendidas no sistema único de saúde.
Metodologia: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos,
CAAE 18054613.0.0000.5534. A amostra foi determinada por conveniência, abrangendo as
mulheres atendidas pelo SUS e que ara realização de mamografia no período de junho/2016 a
fevereiro/2017, totalizando 530 mulheres. Os resultados da mamografia foram compilados dos
laudos mamográficos. Foram coletados peso e altura, para cálculo do Índice de Massa Corpórea
(IMC), sendo este classificado segundo a WHO (1998). Resultados: Dentre as participantes,
115 mulheres possuíam BI-RADS categoria 0, 177 categoria 1, 177 categoria 2, 37 categoria 3 e
24 categoria 4. Não houve mulheres nas categorias 5 e 6. A proporção de excesso de peso entre
elas, considerando BI-RADS 0, 1, 2, 3 e 4, foi de, respectivamente, 79,13% (91), 79,67% (141),
76,27% (135), 75,68% (28) e 83,34% (20). Não houve diferença entre os grupos (p > 0,05).
Conclusão: Conclui-se que o excesso de peso não está associado aos achados mamográficos,
mas há necessidade de ações educativas devido a alta proporção de excesso de peso.
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Código: NC58
Gordura abdominal versus achados mamográficos em mulheres atendidas no sistema
único de saúde
Autores: Isadora Ramos da Costa Rodrigues, Raissa Maria Lima, Bruna Queiroz Palacio, Ayana
Meneses, Antônio Carioca, Luiz Pinheiro, Daianne Rocha, Ana Luiza Mendes, Ilana Bezerra,
Paulo Vasques, Soraia Machado, Helena Sampaio.
Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Introdução: O acúmulo de gordura abdominal tem sido associado ao surgimento do câncer de
mama, mas não se sabe se esta influência ocorre já em relação ao tipo de achado mamográfico
encontrado entre mulheres que realizam prevenção da doença. Objetivo: Desta forma, este
trabalho tem o objetivo de avaliar se há associação entre gordura abdominal excessiva e achados
mamográficos de mulheres atendidas no sistema único de saúde. Metodologia: O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual do
Ceará, com CAAE: 18054613.0.0000.5534. A coleta ocorreu no período entre julho/2016 e
fevereiro/2017, no Grupo de Educação e Estudos Oncológicos, tendo como população
mulheres, atendidas pelo SUS, maiores de 18 anos, sem diagnóstico de câncer, totalizando 530
participantes. Para investigação da presença de excesso de gordura abdominal foram utilizados
dois indicadores antropométricos, circunferência da cintura (CC) e a relação cintura/quadril
(RCQ). Os achados mamográficos foram compilados diretamente dos laudos, expressados de
acordo com a classificação Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS).
Resultados: Como resultados, considerando BI-RADS categorias 0, 1, 2, 3 e 4 (não houve
mulheres nas categorias 5 e 6), a presença de CC elevada foi de, respectivamente 74,78%,
70,06%, 69,49%, 70,27% e 75%. Já no que se refere à RCQ, a medida elevada esteve presente
em, respectivamente 37,39%, 32,20%, 40,68%, 48,65% e 41,67%. Percebe-se que os resultados
são semelhantes e que há alta proporção de mulheres com acúmulo de gordura abdominal,
principalmente ao se utilizar a CC como indicador. Conclusão: Conclui-se que, no grupo
avaliado, não há associação entre achados mamográficos e acúmulo de gordura abdominal. Há
necessidade de investigar qual o melhor indicador para este tipo de avaliação.
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Código: NC59
Associação entre achados mamográficos e inflamação em mulheres atendidas em um
serviço de rastreamento para câncer de mama
Autores: Isadora Ramos da Costa Rodrigues, Raissa Maria Lima, Bruna Queiroz Palacio, Ayana
Meneses, Antônio Carioca, Luiz Pinheiro, Daianne Rocha, Ana Luiza Mendes, Ilana Bezerra,
Paulo Vasques, Soraia Machado, Helena Sampaio.
Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Introdução: A razão neutrófilo/linfócito (RNL) vem sendo indicador de inflamação, tanto no
estádio inicial como avançado, contribuindo para o diagnóstico precoce. Porém, o
comportamento deste indicador não tem sido avaliado em relação a achados mamográficos na
ausência de câncer de mama. Objetivo: Esse estudo tem como objetivo analisar a relação entre
os achados mamográficos e a razão neutrófilo/linfócito em mulheres usuárias do Sistema Único
de Saúde. Metodologia: O estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos da Universidade Estadual do Ceará (CAAE: 18054613.0.0000.5534) e realizado em
um serviço de mastologia, o Grupo de Educação e Estudos Oncológicos, tendo como amostra
530 mulheres, atendidas no local, sem diagnóstico de câncer, maiores de 18 anos. Os resultados
dos achados mamográficos foram obtidos no laudo e classificados segundo Breast Imaging
Reporting and Data System (BI-RADS). A RNL foi calculada a partir da contagem de
neutrófilos e leucócitos do sangue coletado das pacientes. Considerou-se RNL elevada
(inflamação presente) se maior ou igual a 3,53 (Forget et al.,2017). Resultados: Encontrou-se
115 mulheres com BI-RADS categoria 0 e, destas, 7 estavam com a RNL elevada; 177 mulheres
com BI-RADS 1, onde 9 estavam com a RNL elevada; 177 mulheres com BI-RADS 2, sendo
que 2 tinham RNL elevada; 37 mulheres com BI-RADS 3, 1 mulher com RNL elevada; e 24
mulheres com BI-RADS 4, sendo 1 com RNL elevada. Não houve mulheres com BI-RADS 5
ou 6. Observa-se uma proporção maior de alta RNL entre aquelas com BI-RADS 0 e 1, em
relação às demais (p de Fisher = 0,023), mas provavelmente sem significado, pois embora a
categoria 0 seja inconclusiva e demande a realização de exames adicionais para se comprovar
presença ou ausência de alterações, a categoria 1 refere-se a achados normais. Conclusão:
Conclui-se que não há relação da RNL com os achados mamográficos. A relação percebida nas
categorias 0 e 1 demandam a realização de estudos adicionais para se aprofundar esta temática.
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Código: NC60
Kefir e o impacto na microbiota intestinal
Autores: Sarah Borbas de Souza, Andréa Tiengo, Karina Dantas Lisa, Júlia Fagundes Veiga
Ribeiro.
Instituição: Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVAS).

Introdução: O leite fermentado por kefir é um alimento funcional que além de alto valor
nutricional caracteriza-se por ser um probiótico; dentre seus efeitos benéficos é destacado sua
ação na microbiota intestinal. Objetivo: Avaliar os efeitos do consumo do kefir na constipação
intestinal e seus sintomas. Metodologia: Os participantes foram recrutados no ambulatório 3 do
Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Após serem orientados quando a manipulação e higiene,
receberam os grãos de kefir. Eles deveriam preparar o leite fermentado diariamente e consumilo durante 90 dias, sendo 2 porções de 100 mililitros/dia, consumindo in natura. Foi aplicado um
questionário objetivando avaliar a saúde intestinal, além de avaliar o formato das fezes
conforme a escala de Bristol no início e no fim do estudo. Este trabalho foi aprovado pelo
Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVAS) em
19/12/2017, sob nº 2.520.801. Resultados: Inicialmente o estudo contava com 33 participantes,
ao fim restaram 8; foi possível observar uma dificuldade na adesão de tratamento não
farmacológico, com base em mudanças alimentares. Dos resultados obtidos: 1- “Você costuma
defecar todos os dias?” Antes: (37,5% sim; 62,5% não), depois: (62,5% sim; 37,5% não). 2“Sente desconforto ao defecar?” Antes: (62,5% sim, 25% não), depois: (37,5% sim, 75% não).
3- “Sente a barriga estufada, com acúmulo de gases?” Antes: (75% sim, 25% não), depois:
(12,5% sim, 87,5 não). 4- Escala de bristol inicialmente: (25% tipo 1; 62,5% tipo 2; 12,5% tipo
3), escala de Bristol após 90 dias: (12,5 tipo 1; 25% tipo 2; 37,5 tipo 3; 25% tipo 4). Conclusão:
O kefir se mostrou eficiente para desconfortos relacionados à saúde intestinal. Além disso,
possui outros efeitos benéficos e é um probiótico acessível à população.
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Código: NC61
Perímetro do pescoço como marcador de excesso de peso em adolescentes: Uma
comparação com o perímetro da cintura
Autores: Maria Luiza Paes, Thatyane Souza, Jéssica Pimentel, Angélica Souza, Eduarda Araújo,
Ricardo Arrais, Adriana Rezende, Severina Lima.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: O perímetro do pescoço (PP) tem sido utilizado como uma medida simples e
alternativa para indicar obesidade e o risco de doenças cardiovasculares, tendo boa correlação
com a gordura corporal. Objetivo: Avaliar a utilidade do Perímetro do pescoço como marcador
do excesso de peso em adolescentes, em comparação com o PC. Metodologia: Estudo
transversal, com 50 adolescentes, com idade entre 10 e 19 anos, com excesso de peso, atendidos
no ambulatório de endocrinologia pediátrica do Hospital Universitário Onofre Lopes/Natal/RN
(CAAE 56763716.7.0000.5292). Os participantes foram submetidos à avaliação antropométrica
de peso, altura, IMC, PC e PP. Coeficiente de correlação de Person foi utilizado para determinar
a relação entre PP e PC para ambos os sexos. Considerada uma correlação forte quando r >=
0,7, moderada quando 0,3 <= r < 0,7, e fraca quando 0< r < 0,3. Resultados: O coeficiente de
correlação das variáveis de Perímetro do pescoço e do Perímetro da cintura para o sexo
masculino foi de 0,6595905 (r ≤0,7) e para o sexo feminino foi de 0.721424 (r ≤0,7), sendo
considerada uma correlação forte. Conclusão: O PP correlacionou-se fortemente com o PC em
ambos os sexos, podendo ser utilizado como uma medida clínica alternativa de adiposidade em
adolescentes com excesso de peso.
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Código: NC62
A suplementação com subproduto do processamento da acerola diminui a adiposidade de
ratos alimentados com dieta hiperlipídica
Autores: Laryssa Alves Magalhães, Ana Clara Vital Batista, Paula Alexandre Freitas, Mariana
de Alencar Ribeiro, Neucilane Silveira dos Santos, Ariclécio Cunha de Oliveira.
Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Introdução: A obesidade é caracterizada pelo aumento da massa adiposa que está relacionada a
diversas complicações metabólicas. Assim, a acerola constitui-se promissora em tratamentos de
doenças crônicas, por seu elevado teor de compostos fenólicos. Objetivo: Avaliar o efeito da
suplementação com o subproduto da acerola sobre a massa corporal, adiposidade e perfil
glicêmico de animais alimentados com dieta hiperlipídica (HL). Metodologia: Foram utilizados
19 ratos Wistar machos, divididos em 3 grupos: Controle (C): animais que receberam dieta
padrão durante todo o período experimental; Obesos (HL): animais que receberam dieta HL por
11 semanas; e Obesos suplementados com subproduto da acerola (HLSA; n=6): animais que
receberam dieta HL por 7semanas e dieta HL suplementada com 1% do subproduto da acerola
por mais 4 semanas. Ao final do experimento foram avaliados: teste de tolerância à glicose
(GTT), massa corporal e pesos dos tecidos retroperitoneal (RP), subcutâneo (SC) e
periepididimal (PE). A pesquisa foi aprovado pelo CEUA (7147299/2018). Resultados:
Resultados: A suplementação com subproduto da acerola foi eficaz no tratamento da
adiposidade , reduzindo significativamente os coxins subcutâneo e retroperitoneal, sem alterar o
peso corporal e o perfil glicêmico desses animais, mostrando seu efeito antilipidêmico.
Conclusão: A suplementação com acerola pode ser apontado como um importante coadjuvante
no tratamento na redução da adiposidade, sendo necessário mais pesquisas para esclarecimentos
de seus mecanismos de ação.
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Código: NC63
Eficácia de indicadores antropométricos na predição da resistência à insulina em
adolescentes com excesso de peso
Autores: Maria Luiza Paes, Thatyane Souza, Ana Beatriz Pinheiro, Jéssica Pimentel, Angélica
Souza, Eduarda Araújo, Ricardo Arrais, Adriana Rezende, Severina Lima.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: Os indicadores antropométricos caracterizam-se como métodos alternativos para a
avaliação da RI, embora ainda não se tenha definido qual seria o melhor para predizer a RI em
adolescentes, destacam-se o perímetro da cintura, diâmetro abdominal-sagital, relação cinturaaltura, e relação cintura-quadril. Objetivo: Avaliar a eficácia de indicadores antropométricos na
predição da resistência à insulina em adolescentes com excesso de peso. Metodologia: Estudo
transversal, com 50 adolescentes, com idade entre 10-19 anos apresentando excesso de peso,
atendidos no ambulatório de endocrinologia pediátrica do Hospital Universitário Onofre
Lopes/Natal/RN. Submetidos à avaliação antropométrica de peso, altura e perímetro da cintura,
para obtenção do IMC, relação cintura-altura (RCA), relação cintura-quadril (RCQ), perímetro
do pescoço(PP) e o índice de conicidade(índice C). Para avaliação da resistência à insulina (RI)
foi utilizado o índice HOMA-IR(>= 3,0). Foram construídas curvas ROC e calculadas as áreas
sob as curvas(AUC), e consideradas >= 0,7 como desempenho satisfatório. Foram calculados os
valores de sensibilidade (S) e especificidade (E), bem como os pontos de corte. Resultados: A
prevalência de RI foi de 24 %. A RCA apresentou maior AUC (AUC=0,762; ponto de corte=
0,571; S=75,0%; E=75,7%), seguida do IMC (AUC=0,735; ponto de corte=26,48; S=75%;
E=73%), PC (AUC=0,720; ponto de corte=88; S=66,7%; E=86,5%), índice C (AUC=0,679;
ponto de corte=1,24; S=66,7%; E=75,7%), PP (AUC=0,666; ponto de corte=31,50; S=83,3%;
E=48,6%), RCQ (AUC=0,658; ponto de corte=0,879; S=66,7%; E=67,6%). Conclusão: Todos
os parâmetros mostraram-se bons para predizer a RI em adolescentes com excesso de peso,
sendo o melhor desempenho da RCA.
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Código: NC64
O probiótico Saccharomyces boulardii reduz o estresse oxidativo e atenua os danos
hepáticos induzidos pelo diabetes em modelo experimental
Autores: Tatiana Sousa Cunha, Leticia Barssotti dos Santos, Isabel Emerich de Abreu, Ana
Beatriz Brandão, Fabiana Gomes Ferreira, Raquel Albuquerque, Danielle da Silva Dias, Kátia
De Angelis, Miguel Angel Castillo Salgado.
Instituição: Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Universidade Estadual Paulista
(UNESP).

Introdução: Os danos celulares resultantes do aumento do estresse oxidativo causam apoptose
e necrose hepática, favorecendo o desenvolvimento do desequilíbrio metabólico associado ao
diabetes. Por outro lado, estudos demonstraram efeito da levedura Saccharomyces boulardii na
redução da inflamação e dano oxidativo. Objetivo: Investigar efeitos da administração de
Saccharomyces boulardii em camundongos com diabetes induzido por estreptozotocina,
analisando possíveis alterações na morfologia dos hepatócitos e nos marcadores de estresse
oxidativo. Metodologia: Foram utilizados 24 camundongos C57BL/6 divididos em quatro
grupos experimentais: controle (C), controle + probiótico (CP), diabético (D) e diabético +
probiótico (DP). O diabetes foi induzido por meio de injeção intraperitoneal de estreptozotocina
(150mg/Kg). A Saccharomyces boulardii foi administrada diariamente por gavagem (0.5x10^8
UFC, THT 500101 strain, Belgium), durante oito semanas consecutivas. Os animais dos grupos
não-tratados (C e D) receberam gavagem com água. Ao final do protocolo experimental, os
animais foram mortos e o tecido hepático foi coletado para as análises histomorfométricas
(coloração H&E) e grau de congestão vascular, bem como para avaliação dos marcadores de
estresse oxidativo. Resultados: Foi observada diminuição de aproximadamente 31% dos
valores de glicemia nos animais DP em comparação aos D. As análises histomorfométricas
mostraram que a área dos hepatócitos encontrava-se aumentada nos grupos D e DP e que estes
apresentaram menor quantidade de células por mm^2 comparado aos C e CP. Foi verificado
ainda que os animais diabéticos possuíam maior porcentagem de vênulas hepáticas com
congestão grave enquanto C, CP e DP apresentaram maior porcentagem com congestão leve.
Foram encontrados sinais de degeneração hidrópica severa nos hepatócitos dos camundongos D
e, em menor quantidade, nas células hepáticas dos animais DP. Os resultados obtidos também
mostraram influência benéfica do tratamento com Saccharomyces boulardii sobre o estresse
oxidativo do tecido hepático dos animais diabéticos (DP), levando à redução da concentração de
proteínas carboniladas e aumento da atividade das enzimas antioxidantes superóxido dismutase
e glutationa peroxidase, em comparação ao grupo D. Conclusão: O estudo mostrou que a
Saccharomyces boulardii reduz o estresse oxidativo e atenua danos hepáticos associados ao
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diabetes experimental, contribuindo para o entendimento acerca dos mecanismos envolvidos
neste processo. FAPESP_2016/24059-2.

Código: NC65
Relação entre a ingestão dietética e o diagnóstico nutricional de crianças com fibrose
cística em um centro de referência.
Autores: Kamila Mendes de Oliveira Negrão, Jéssica Larissa Santa Brigida Cardoso, Laura dos
Santos Barros, Isabelle Joubert Pereira, Valéria Nunes do Amaral.
Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade da Amazônia (UNAMA),
Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB).

Introdução: A desnutrição está relacionada à progressão da fibrose cística (FC), importante
causa de mortalidade em crianças portadoras. Como contribuinte para o agravamento do estado
nutricional, podem estar relacionados ao aumento da necessidade nutricional, aumento das
perdas e redução da ingestão. Objetivo: Identificar a relação entre a ingestão dietética e estado
nutricional de crianças do programa de FC atendidos no Hospital Universitário João de Barros
Barreto (HUJBB). Metodologia: Estudo transversal, descritivo e observacional, no qual foram
analisados dados de crianças entre 4 a 10 anos de idade, cadastradas no programa de Fibrose
Cística. Dados secundários foram coletados do prontuário para o diagnóstico nutricional, e a
ingestão dietética pelo recordatório alimentar 24 h, no dia da consulta. Resultados: A amostra
foi de 17 crianças sendo doze do sexo masculino e 5 do sexo feminino. Em relação à ingestão
dietética, o consumo de micronutrientes, macronutrientes e suplementação, 35% dos pacientes
obtiveram consumo adequado dos mesmos, 50% acima e 15% abaixo do adequado. Em relação
ao diagnóstico nutricional, mais de 70% dos pacientes analisados apresentaram eutrofia, 11,7%
obesidade e 5,9% desnutrição, sobrepeso e risco de sobrepeso. Conclusão: Embora a maioria
dos pacientes analisados sejam estróficos, ainda há aqueles nos quais a ingestão dietética
concomitantemente com o estado nutricional estavam inadequados, refletindo negativamente na
qualidade de vida.
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Código: NC66
Suplementação e repozição enzimática de pacientes eutróficos com fibrose cística,
avaliando a adequação nutricional dos macronutrientes e das vitaminas lipossolúveis.
Autores: Kamila Mendes de Oliveira Negrão, Gisele Medeiros da Silva, Fabiana da Silva
Arnaud, Valéria Nunes do Amaral.
Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA), Hospital Universitário João de Barros
Barreto (HUJBB).

Introdução: Na fibrose cística (FC), 85% dos portadores são acometidos pelo mau
funcionamento do pâncreas, que não produz enzimas suficientes para a digestão, afetando
absorção dos nutrientes. Devido à má absorção lipídica, as vitaminas lipossolúveis são pouco
absorvidas necessitando de suplementação. Objetivo: Analisar os pacientes eutróficos que
fazem suplementação e reposição enzimática com a adequação de macronutrientes e vitamina E.
Metodologia: Estudo transversal, descritivo, observacional com crianças entre 4 a 10 anos de
idade de ambos os sexos, atendidas no Programa de FC do Hospital Universitário João de
Barros Barreto (HUJBB). Coletaram-se dados antropométricos do prontuário e o inquérito
alimentar de 24 horas com o paciente e seu responsável na sala de espera no dia da consulta.
Resultados: Após a avaliação dos participantes, 75% dos eutróficos, a adequação dos
macronutrientes foram inadequados, tanto para abaixo ou acima do recomendado em algum
requisito (carboidratos, proteínas ou lipídios); a cerca dos lipídios, 100% dos participantes
obtiveram a classificação abaixo do recomendado, sendo preocupante devido à dificuldade
absortiva das vitaminas lipossolúveis (K, E, D e A) . A adequação da vitamina E (tocoferol)
nesses pacientes encontraram-se abaixo do recomendado. Das crianças eutróficas, apenas 6%
não fazem uso reposição enzimática, nem da suplementação alimentar. Conclusão: Embora
sejam pacientes eutróficos, houve inadequação de macronutrientes e vitaminas lipossolúveis.
Portanto, o aconselhamento dietético é elemento chave para controlar a exacerbação da doença.
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Código: NC67
Associação das concentrações séricas de ácido úrico e resistência à insulina em
adolescentes com sobrepeso e obesidade
Autores: Maria Eduarda Bezerra da Silva, Jéssica Bastos Pimentel, Eduarda Pontes dos Santos
Araújo, Thatyane Oliveira Souza, Angélica Luiza de Sales Souza, Severina Carla Vieira Cunha
Lima, Adriana Resende, Ricardo Arrais.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: A obesidade pode favorecer a elevação de ácido úrico sanguíneo pela sua maior
produção e menor excreção renal. Maiores concentrações séricas conseguem reduzir a
biodisponibilidade de óxido nítrico, importante na regulação do fluxo sanguíneo aos tecidos,
favorecendo a resistência insulínica. Objetivo: Relacionar as concentrações séricas de ácido
úrico e IMC com quadro de resistência à insulina em adolescentes com sobrepeso e obesidade.
Metodologia: Estudo transversal envolvendo 50 adolescentes de 10 a 19anos, com
sobrepeso/obesidade atendidos no Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica do Hospital
Universitário Onofre Lopes, Natal/RN. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa e realizado entre 2016-2018. Foram coletadas as variáveis antropométricas (peso e
estatura) e parâmetros bioquímicos (ácido úrico, glicemia em jejum e insulina em jejum). Foi
realizado cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC) e de resistência à insulina, utilizando-se o
índice HOMA-IR. A relação entre ácido úrico e resistência à insulina foi analisada por gráfico
de dispersão e entre as variáveis, a partir do coeficiente de correlação. Resultados: Dos
adolescentes analisados 26 (52%) eram meninas e 24 (48%) meninos, com média de idade de
10,86 anos (± 1,67). Com relação ao IMC, a média dos participantes foi de 26,6 kg/m² (± 3,60),
onde 8 (16%) adolescentes apresentavam obesidade grave, 31 (62%) obesidade e 11 (22%)
sobrepeso. A média de valor de HOMA-IR encontrada na população foi de 2,57 (± 1,93).
Quanto às concentrações de ácido úrico, verificou-se uma média de 4,32 (± 1,03). O IMC
apresentou correlação positiva com sexo (r=0,16; p=0,2805) e significante com a idade (r=0,38;
p<0,05). O índice HOMA-IR correlacionou-se positivamente com sexo (r=0,22; p=0,1190) e
significante com IMC (r=0,30; p<0,05) e negativamente com idade (r=-0,02; p=0,9149). O
ácido úrico apresentou correlação positiva com idade (r=0,07; p=0,6056) e significante com
IMC (r=0,30; p<0,05) e negativa com sexo (r=- 0,06; p=0,6740). Quanto à relação entre
HOMA-IR e ácido úrico foi verificada correlação positiva das variáveis (r=0,17; p=0,2444).
Conclusão: Houve correlação positiva e significante entre IMC, HOMA-IR e ácido úrico,
evidenciando assim, o papel do tecido adiposo em disfunções metabólicas, como resistência à
insulina e hiperuricemia.
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Código: NC68
Efeitos tóxicos de acidulantes nos alimentos processados e ultra processados da cesta de
mercado brasileira
Autores: Carine Santos Almeida, Rafael Cardim de Andrade Oliveira, Ingrid Praxedes Côrrea,
Nicole Alicia Leal Caucotto, Karine Brito Beck da Silva.
Instituição: Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Introdução: Os acidulantes são substâncias adicionadas com função de intensificar a acidez,
aumentando a durabilidade dos mesmos. Contudo, novas pesquisas vêm demonstrado as
possíveis toxicidades quando não utilizado dentro de seus limites de segurança, podendo
oferecer riscos aos seus consumidores. Objetivo: Avaliar a rotulagem dos produtos alimentícios
processados e ultra processados na cesta de mercado brasileira para identificação dos aditivos
classificados como acidulantes, sua Ingestão Diária Aceitável (IDA) e seus possíveis efeitos
tóxicos quando consumido em excesso. Metodologia: Estudo descritivo, onde foi avaliado a
presença dos aditivos alimentares classificados como acidulantes nos alimentos: suco envasado,
refresco, achocolatados e sobremesas em pó, tendo sua classificação como processados ou
ultraprocessados. A identificação desse aditivo se deu através de uma pesquisa em páginas
online que continham informações da rotulagem dos produtos descritos. Em seguida, foi
elaborado uma tabela de identificação contendo informações sobre o limite máximo permitido, a
ingestão diária aceitável e possíveis efeitos tóxicos. A partir disso, pôde-se conduzir e discutir
os dados encontrados em fontes diversas. Resultados: O ácido cítrico, citrato de sódio e o ácido
málico, caracterizados como aditivos, foram encontrados nos diferentes produtos. É possível
perceber a predominância do ácido cítrico por ser um agente acidificante econômico, conquanto,
por sua atividade quelante de Ca+2, estudos trazem uma associação com uma deficiência do
cálcio no organismo. O ácido málico, também orgânico, pode causar problemas digestivos em
crianças e lactentes por diminuição da capacidade de metabolização. E o citrato de sódio, pode
causar reações alérgicas, além da queda da pressão arterial, vermelhidão da pele e dor de
cabeça. Contudo, o valor da Ingestão Diária Aceitável (IDA) dos elementos não se encontra
limitada, não podendo caracterizar qual desses possuía a maior toxicidade. Conclusão: A falta
de informação sobre a IDA dos aditivos presentes nos alimentos e informações a respeito da
segurança e toxicidade, reforçam a necessidade de ações educativas para informar a população.
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Código: NC69
Avaliacão da aceitação de líquido claro acrescido de maltodextrina e proteína por crianças
e adolescentes na abreviação do jejum pré-operatório
Autores: Adriana Servilha Gandolfo, Maria Aparecida Carlos Bonfim, Ana Flávia Soares,
Dinorá Gal Silva, Patrícia Zamberlan.
Instituição: Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (USP).

Introdução: A abreviação do jejum pré-operatório com ingestão de líquidos claros, quando
bem indicada, é uma conduta segura e traz inúmeros benefícios, como: controle de náuseas e
vômitos, redução dos episódios de hipoglicemia, restrição do uso de fluidos venosos. Para a
população pediátrica, recomenda-se jejum de seis horas para sólidos, quatro horas para leite
materno e duas horas para líquidos claros. Objetivo: Avaliar em crianças e adolescentes que
serão submetidas a procedimento cirúrgico a aceitação de um produto industrializado pronto
para consumo a base de líquido claro com maltodextrina e proteína. Metodologia: Estudo
piloto, realizado com 13 crianças e adolescentes, idade entre 2 a 14 anos (mediana 5 anos e 5
meses), foi ofertado produto industrializado à base de líquido claro com maltodextrina e
proteína. O volume ofertado foi calculado considerando 10 mL/kg (peso corpóreo). A escala de
avaliação de aceitação foi de 0% nada (péssimo), 25% menos da metade (ruim), 50% metade
(regular), 75% mais da metade (bom), 100% tudo (excelente). Para os pacientes que recusaram
o produto industrializado, foi ofertado substituto equivalente (água de coco, chá/ gelatina com
maltodextrina – 12,5% e sem proteína), conforme protocolo institucional para a abreviação do
jejum. Resultados: Das crianças e adolescentes avaliadas: 84,6% (n:11) recusaram o produto,
7,7% (n:1) aceitou 100% e 7,7% (n:1) aceitou 25%. Dentre os 84,6% que recusaram o produto
industrializado, a aceitação de água de coco ou gelatina com maltodextrina foi de 100%.
Salienta-se que na fase pré-escolar (de 2 a 6 anos de idade), uma das características é a rejeição
por alimentos novos, pelo temor ao desconhecido, podendo ser esta a justificativa para baixa
aceitação observada ao produto industrializado. Conclusão: As crianças e adolescentes
apresentaram baixa aceitação ao produto industrializado, sendo necessário encontrar alternativa
viável, com acréscimo de fonte nitrogenada, para abreviação do jejum pré-procedimento
cirúrgico nesta faixa etária.
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Código: NC70
Correlação entre consumo alimentar e indicadores antropométricos de obesidade em
homens
Autores: Antoniel Rodrigues Sousa, Ribanna Aparecida Marques Braga, Mariana Pimentel
Gomes Souza, Marina de Paula Mendonça Dias, Soraia Pinheiro Machado Arruda Valéria,
Bianca Farias.
Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Introdução: A obesidade caracteriza-se pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. O
crescimento econômico e a urbanização sustentam mudanças no estilo de vida, marcadas por
redução da atividade física, como também no consumo de vegetais e o aumento na ingestão de
ultraprocessados. Objetivo: Avaliar a correlação do consumo alimentar e indicadores
antropométricos de obesidade em homens. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal e
quantitativo realizado com 49 homens adultos, trabalhadores de uma indústria metalúrgica,
localizada no Município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Foram coletados
dados sociodemográficos e avaliados o índice de massa corporal (IMC) e circunferência da
cintura (CC). O consumo alimentar foi medido por dois recordatórios de 24h. Os dados foram
analisados no programa estatístico STATA, versão 10.0. A pesquisa foi delineada segundo a
resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e o projeto foi aprovado sob o parecer de n°
723.769/2014. Resultados: O grupo estudado apresentou idade média de 49 (10,6) anos, que
referiu ensino médio completo (31; 63,27%) e correspondia à classe socioeconômica C (35;
71,43%), com renda média de 1.570,12 (706,8) reais. O consumo de bebida alcoólica esteve
presente em 42,86%, (21). A maioria dos homens (37; 77,09%) encontra-se fisicamente ativo. O
valor médio de IMC foi 26,5 (3,6) kg/m2, enquanto o de CC foi 90,4 (9,4) cm. A obesidade
global, classificada por meio do IMC, apareceu em 16,33% do grupo. Já a obesidade abdominal,
classificada por meio da CC, mostrou-se presente em 38,77%. Em relação à análise de consumo
através da primeira versão do Guia Alimentar para a População Brasileira, o consumo de
verduras, frutas e leites apresentou-se abaixo do recomendado, enquanto que o consumo de
feijões, carnes, gorduras e doces excedeu as recomendações. Conclusão: Não houve correlação
significativa entre o consumo alimentar, para nenhum dos grupos, e os indicadores de obesidade
IMC e CC.
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Código: NC71
Efeitos adversos de corantes em produtos ultraprocessados da cesta de mercado brasileira
Autores: Rafael Cardim de Andrade Oliveira, Nicole Alicia Leal Caucotto, Ingrid Praxedes
Corrêa, Carine Santos Almeida, Karine Brito Beck da Silva.
Instituição: Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Introdução: Corantes correspondem a um grupo numeroso dentre os aditivos alimentares,
sendo classificados como naturais, sintéticos e caramelo. São utilizados para conferir cor
semelhante a natural para produtos artificiais, necessitando atenção no consumo desses, devido
aos possíveis efeitos adversos. Objetivo: Avaliar a rotulagem de corantes nos produtos
alimentícios ultraprocessados (sucos envasados, refrescos, achocolatados e sobremesas em pó)
na cesta de mercado brasileira, classificando-os conforme sua ingestão diária aceitável (IDA),
limite máximo permitido (LMP) e efeitos tóxicos. Metodologia: Estudo descritivo através de
pesquisa bibliográfica e da utilização de dados secundários, seguindo as normas da ABNT,
realizado com produtos alimentícios ultraprocessados presentes na cesta de mercado brasileira.
Inicialmente, foi realizada pesquisa em sítios eletrônicos de supermercados para observar a
presença de aditivos na rotulagem. Após a identificação, os corantes foram selecionados para
análise, utilizado o Compêndio da ANVISA para elaborar a tabela que contém os seguintes
itens: código de rotulagem, função, limite máximo permitido, ingestão diária aceitável e efeitos
tóxicos. Assim, pôde-se conduzir e discutir os dados encontrados em fontes diversas.
Resultados: Foram encontrados 10 diferentes corantes nos produtos alimentícios pesquisados,
sendo 4 classificados como naturais (urucum, carmin de cochonilha, riboflavina e betacaroteno),
5 artificiais (dióxido de titânio, amarelo crepúsculo, tartrazina, Bordeaux s. E azul brilhante fcf)
e 1 caramelo (caramelo IV). Os corantes que apresentaram menor IDA foram a riboflavina,
carmin de cochonilha e azul brilhante fcf e os que apresentaram menor LMP foram amarelo
crepúsculo, tartrazina e bordeaux, já o que apresentou maior IDA foi o caramelo IV e maior
LMP foi o azul brilhante fcf. Efeitos adversos para os corantes carmim de cochonilha,
riboflavina e betacaroteno não foram determinados em literatura. Quanto aos efeitos tóxicos
encontrados o urucum, bordeux e azul brilhante fcf apresentaram genotoxicidade e citotoxidade,
dióxido de titânio e amarelo crepúsculo são possivelmente cancerígenos, tartrazina está
envolvida com casos de asma e hiperatividade infantil e o caramelo IV é considerado
cancerígeno. Conclusão: O elevado consumo de alimentos ultraprocessados expõe as pessoas a
diversos corantes, que a longo prazo podem causar diversos efeitos adversos como
genotoxicidade, citotixcidade, asma, hiperatividade infantil e câncer.
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Código: NC72
Efeito do peso sobre as variáveis antropométricas, bioquímicas e dietéticas de indivíduos
dislipidêmicos.
Autores: Sara Patrícia Lima Vilela, Leticia Sayuri Adama Costa, Sílvia Regina de Lima Reis,
Letícia Frata Fiorillio, Saene Marcondes Jacobina, Júlia Gonçalves Domingues, Ana Carolina
Pinheiro Volp.
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso (UFMS).

Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) representam a primeira causa de mortalidade
no Brasil e no mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, mais da metade da população
brasileira está com excesso de peso ou obesidade. Objetivo: Avaliar o efeito do peso de
indivíduos dislipidêmicos sobre as variáveis de composição corporal, antropométrica e
bioquímica. Metodologia: Estudo transversal. Foram avaliados indivíduos de ambos os sexos
com alteração do perfil lipídico. Foi assinado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A
coleta de dados consistiu em entrevista com questionários, avaliação antropométrica,
bioquímica e dietética. Para as análises estatísticas utilizou-se Teste de normalidade
Kolmogorov-Smirnov e teste de Levene para homogeneidade. Para comparação de médias Teste
T de Student ou Mann-Whitney, com nível de significância p<0,05. A população foi dividida
em dois grupos: com excesso de peso (IMC >=25 kg/m2) e sem excesso de peso (IMC
<=25kg/m2). Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMT, (CAAE:
62782716.2.0000.5541). Resultados: Participaram do estudo 107 indivíduos com média de
idade 40±9,8 anos, sendo 41,1% do sexo masculino e 58,9% do sexo feminino. Observou-se que
72% dos entrevistados consomem bebida alcoólica, 6,5% são fumantes e 57% praticam alguma
atividade física. Segundo IMC, foi identificado predomínio de sobrepeso em 74,8% dos
participantes (IMC >=25 =30,59 kg/m2). O grupo com excesso de peso apresentou maior peso
(p<0,000), circunferência de pescoço (p<0,000), razão cintura/quadril (RCQ) (p<0,007), % de
gordura corporal (p<0,002), % de gordura visceral (p<0,001), Pressão Arterial Sistólica
(p<0,025), triglicerídeos (p<0,026), PCR ultrassensível (p<0,040), TGP (p<0,026), GGT
(p<0,049), ácido úrico (p<0,011) e menor % de massa muscular (p<0,000) e HDL-c (High
Density Lipoproteins) (p<0,006) quando comparado ao grupo sem excesso de peso. Não houve
diferença significativa entre os grupos para LDL-c (p<0,119) e variáveis dietéticas: calorias
(p<0,200), carboidratos (g) (p<0,485), proteínas (g) (p<0,065) e lipídios (g) (p<0,141).
Conclusão: Indivíduos dislipidêmicos com excesso de peso apresentaram maior fator de risco
para doença cardiovascular quando comparado com indivíduos com que apresentam IMC <25
kg/m2.
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Código: NC73
Baixos níveis séricos de vitamina B12 foram relacionados com o dano oxidativo no DNA
de indivíduos com risco cardiovascular
Autores: Sílvia Regina de Lima Reis, Thamires Aguiar Silva, Leticia Sayuri Adama, Ana
Carolina Pinheiro Volp, Fabrício Rios Santos, Érica Melo Reis, Carmen Lúcia Bassi Branco.
Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso (UFMS).

Introdução: Em excesso, a homocisteína é auto-oxidada formando radicais livres que podem
causar lesão da célula endotelial, ativação plaquetária, trombose, dano oxidativo no DNA e a
apoptose celular mediados pelo aumento da geração intracelular de peróxido de hidrogênio.
Objetivo: Avaliar a relação entre os níveis séricos de homocisteína, de vitamina B12 e o dano
oxidativo no DNA em linfócitos de indivíduos com risco cardiovascular. Metodologia: Estudo
transversal (CAAE: 62782716.2.0000.5541), com indivíduos de ambos os sexos, com idade
entre 20-59 anos e pelo menos um fator de risco cardiovascular: dislipidemia, hipertensão
arterial sistêmica e circunferência de cintura (CC) aumentada. Coletou-se dados
antropométricos e amostras de sangue para dosagem de homocisteína e das vitaminas A, C, D,
E, B9 e B12. O dano oxidativo no DNA foi verificado pelo teste do cometa modificado com a
enzima formamidopirimidina glicosilase. A amostra foi dividida em dois grupos: Homocisteína
> 7,5 µmol/L (n=23) e < 7,5 µmol/L (n=27) para avaliar o efeito dos níveis de homocisteína
sobre as variáveis estudas. Resultados: Foram avaliados 50 voluntários, sendo 48,9% do sexo
masculino e 51,1 % do feminino, com idade média de 39±9 anos e 42±11 anos,
respectivamente. A variáveis antropométricas e os níveis séricos de vitamina A, C, D, E e B9
não diferiram entre os grupos (p>0,05; teste T Student). Grupo homocisteína >7,5 µmol/L:
(Vitaminas A=0,65±0,25 mg/L; C=1,0±0,30 mg/L; D=27,4±7,3 ng/mL; E=6,9±3,6 mg/L;
B9=8,6±3,4 ng/mL) e grupo homocisteína <7,5 µmol/L (Vitaminas A=0,62±0,17 mg/L;
C=1,12±0,45 mg/L; D=29,1±6,8 ng/mL; E=10,4±3,8 mg/L; B9=9,2±3,2 ng/mL). Os níveis
séricos de vitamina B12 foram menores no grupo com níveis maiores de homocisteína (p=0,04;
teste T Student). O percentual de dano oxidativo no DNA não diferiu entre os grupos (15,2±4,5
e 12,8±10,6 (p=0,053; teste T Student). Os níveis séricos da vitamina B12 correlacionaram-se
negativamente com o percentual de dano oxidativo no DNA de indivíduos com risco
cardiovascular (r= -0,652; p=0,042, Correlação de Pearson). Conclusão: Níveis séricos de
vitamina B12 baixos foram relacionados com maior percentual de dano oxidativo no DNA,
provavelmente por causa da maior quantidade de homocisteína auto oxidada.
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Código: NC74
Efeito da circunferência da cintura aumentada em indivíduos dislipidêmicos
Leticia Sayuri Adama Costa, Sílvia Regina de Lima Reis, Sara Patrícia Lima Vilela, Letícia
Frata Fiorillio, Júlia Gonçalves Domingues, Ana Carolina Pinheiro Volp.
Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso (UFMS).

Introdução: O excesso de adiposidade na região central é associado à maior risco de doenças
cardiovasculares. Objetivo: Avaliar o efeito da circunferência da cintura (CC) aumentada sobre
os dados antropométricos, dietéticos e bioquímicos de indivíduos com alteração no perfil
lipídico. Metodologia: Estudo transversal com indivíduos dislipidêmicos, a coleta de dados
consistiu em avaliação antropométrica, composição corporal e exames bioquímicos. Os
indivíduos foram divididos em dois grupos: baixo risco (CC <94 cm para homens e <80 cm para
mulheres) e risco aumentado (CC >=94 cm para homens e >=80 cm para mulheres). Para as
análises

estatísticas

utilizou-se

teste

de

Kolmogorov-Smirnov para

normalidade

e

homegeneidade teste de Levene, para comparação das médias e medianas utilizou-se Teste t
Student ou Mann-Whitney, respectivamente. Nível de significância p<0,05. A pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso (CAAE:
62782716.2.0000.5541). Resultados: Foram avaliados 107 indivíduos com dislipidemia, sendo
41,1% do sexo masculino e 58,9% do sexo feminino. A média de idade foi de 40,37±10,88
anos, 72% consumiam bebida alcoólica, 81,3% não fumavam e 57% praticavam atividade física.
Desses, 59,4% tinham CC aumentada e 40,6% CC normal. Os indivíduos de risco aumentado
apresentaram maior peso atual (89,21±13,84kg), IMC (31,37±3,82kg/m2), gordura corporal
(35,42±5,89%), gordura visceral (9,69±3,60%), circunferência de pescoço (37,28±3,82cm),
razão cintura-quadril (0,86±0,08), razão cintura-estatura (0,57±0,50), pressão arterial sistólica
(124,72±16,10mmHg), insulina (13,73±11,04uUI/mL), HOMA-IR (3,19±2,98), triglicerídeos
(196,68±123,25mg/dL), VLDL (34,94±15,96mg/dL), triglicerídeo/HDL-c (4,83±4,03), TGP
(35,40±21,77U/L), GGT (42,71±37,54U/L), ácido úrico (5,77±1,83mg/dL) e PCR ultrassensível
(6,83±8,21mg/L) e menor % de músculo (25,19±4,01%) e HDL-c (47,68±16,73mg/dL) em
comparação ao grupo de baixo risco (p<0,05). Não houve diferença significativa entre as
variáveis dietéticas (p>0,05). Conclusão: O aumento da circunferência da cintura afeta
negativamente os parâmetros antropométricos e bioquímicos, que somado a alteração do perfil
lipídico desses indivíduos aumenta a suscetibilidade do desenvolvimento de doenças
cardiovasculares.
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Código: NC75
Avaliação de estresse oxidativo renal no diabetes mellitus gestacional de animais expostos
a cogumelos
Autores: Rubens Paulino da Silva Junior, Giovanna Caroline Floriano Dias, Isabella Ferreira
Camargo, Erika Leão Ajala Caetano, Letícia Laurino, Fábia Judice Marques Virolel, Marli
Gerenutti, Denise Grotto.
Instituição: Universidade de Sorocaba (UNISO).

Introdução: A intervenção nutricional é um fator importante para controle do diabetes mellitus
gestacional (DMG). Sendo assim, os cogumelos são candidatos para o controle do DMG,
devido aos seus teores de compostos fenólicos, aos quais são atribuídos seu efeito antidiabético.
Objetivo: Avaliar o estado redox renal no DMG quanto à exposição diária aos cogumelos
Agaricus blazei (Ab), Lentinula edodes (Le) e Ganoderma lucidum (Gl). Metodologia: Ratas
Wistar prenhes foram expostas diariamente ao pó liofilizado dos cogumelos (100 mg/Kg), antes
e depois da indução do DMG por estreptozotocina (STZ), dose única de 40 mg/kg, no oitavo dia
de gestação. As ratas prenhes foram divididas em: I Controle negativo (salina 0,9%), II Controle
positivo (STZ), III Ab antes do DMG, IV Ab depois do DMG, V Le antes do DMG, VI Le
depois do DMG, VII Gl antes do DMG, VII Gl depois do DMG. Os parâmetros de estresse
oxidativo substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e Glutationa Reduzida (GSH)
foram avaliados nos rins das ratas. Resultados: Quanto ao estado redox renal, os animais dos
grupos Ag antes e Le antes apresentaram níveis reduzidos de TBARS, mostrando um possível
efeito protetor dos cogumelos; A literatura demostra o efeito protetor desses cogumelos. Já os
níveis de GSH foram diminuídos nos grupos Gl indicando que substâncias podem conferir
efeito pró-oxidante intensificando os efeitos da DMG. Conclusão: Assim, conclui-se que os
cogumelos Agaricus blazei e o Lentinula edodes protegeram os rins dos danos da DMG, quando
suplementados antes.
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Código: NC76
Avaliação das alterações comportamentais decorrentes da exposição pré-natal ao glifosato
em camundongos
Autores: Nayrene Amorin Carvalho de Oliveira, Carla Larissa de Castro Vieira, Tatiana
Paschoalette Rodrigues Bachur, Gislei Frota Aragão.
Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE), Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento
de Medicamentos (NPDM), Universidade Federal do Ceará (UFC).

Introdução: O glifosato é o agrotóxico mais utilizado na agricultura brasileira, em plantações
de milho, cevada e soja. O glifosato é nocivo à saúde humana e a exposição a este agente estar
associado a um aumento no stress oxidativo e neuroinflamação. Objetivo: Avaliar as alterações
comportamentais decorrentes da exposição pré-natal ao glifosato em camundongos.
Metodologia: Foram utilizados camundongos Swiss fêmeas, com 8 semanas de idade e peso
corporal entre 25 e 30 gramas. A droga-teste utilizada foi o glifosato na dose de 30 mg/kg, via
oral. As fêmeas foram submetidas ao contato com o defensivo agrícola desde o primeiro dia
após o acasalamento, quando observado a presença de tampão vaginal, até o último dia de
gestação, por meio de gavagem. Os camundongos filhotes foram submetidos aos testes
comportamentais de campo aberto, interação social, labirinto em Y (Ymaze) e Marble após 25º
dia de nascimento, separando-os em machos e fêmeas. Resultados: Não foram observadas
alterações significativas em relação aos testes de Campo Aberto, Ymaze ou marble, nos grupos
machos ou fêmeas. Por outro lado, no grupo fêmeas exposto ao glifosato 30 mg/kg, foi
encontrada uma alteração no teste de interação social, tendo em vista que ocorreu diminuição
significativa no tempo de interação com o animal estranho quando comparado com o grupo
controle que recebeu apenas água destilada. Conclusão: Desta forma a exposição de
camundongos ao glifosato provocou uma alteração no comportamento social de filhotes fêmeas
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Código: NC77
Efeitos agudos da ingestão de suco de beterraba sobre a reativação vagal cardíaca pósexercício.
Autores: Luylia Silva Guedes, Juliana Nunes Lima, Ludmila de Souza Lopes, Carlos Janssen
Gomes da Cruz.
Instituição: Centro Universitário Euro Americano (UNIEURO), Grupo de Estudos e Pesquisas
em Função Autonômica Cardíaca (GEFAC).

Introdução: O nitrato, encontrado em grandes quantidades na beterraba, tem sido amplamente
investigado pela comunidade cientifica por apresentar ações vasodilatadora e hipotensora.
Contudo, os possíveis efeitos autonômicos desse recurso nutricional ainda precisam de
esclarecimentos, especialmente no período pós-exercício. Objetivo: Analisar os efeitos agudos
da ingestão de suco de beterraba (~100g da hortaliça) sobre a reativação vagal cardíaca de
homens jovens após uma sessão de exercício cardiorrespiratório de intensidade moderada.
Metodologia: 10 homens normotensos (27±5,6 anos; 28,2±7,2 kg/m2) foram submetidos à
análise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) após a ingestão de Maltodextrina (MT)
ou suco de beterraba (BT), intervenções separadas por 48h. Duas horas após a ingestão das
bebidas, os voluntários realizaram 40 minutos de exercício cardiorrespiratório em intensidade
moderada (45 a 55% da FC de reserva). No período de recuperação passiva, a VFC (índice SD1)
foi analisada a cada 10 minutos por um período total de 30 minutos. A comparação entre as
intervenções foi realizada por meio do teste não paramétrico de Wilcoxon (p<0,05).
Resultados: Não foram observadas diferenças entre as intervenções no que se refere aos valores
de SD1 na primeira [BT: 15,6 (8,2-24,7) vs MT 17,6 (7,4-28,4), p=0,17] ou terceira [BT: 15,8
(14,3-18,4) vs MT 18,6 (10,1-37,6), p=0,19] medidas pós-exercício. Entretanto, menores
valores de SD1 foram observados na intervenção de BT na segunda medida realizada na fase de
recuperação [BT: 14,8 (10,8-18,2) vs MT 17,8 (12,3-33,5), p=0,02]. Conclusão: A ingestão de
suco de beterraba não promove alterações relevantes na reativação vagal. Apesar de valores
discretamente mais baixos após 20 minutos de recuperação, tal achado não foi consistente.
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Código: NC78
Alterações no perfil lipídico e síndrome metabólica em pessoas vivendo com HIV (PVHIV)
em terapia antirretroviral
Autores: Vagner Magiolo de Almeida, Renata Lima Cunha, Pedro Henrique de Oliveira Silva,
Angra Dias da Silva Tagliate, Renato Moreira Nunes Aline, Silva de Aguiar.
Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Introdução: A terapia antirretroviral (TARV) tem impacto positivo na redução da mortalidade
relacionada ao vírus HIV. Os efeitos adversos causados pela TARV estão associados à
complicações metabólicas, resistência à insulina e alterações no perfil lipídico, agravando o
estado nutricional. Objetivo: Analisar as alterações no perfil lipídico e presença de síndrome
metabólica em PVHIV em TARV. Metodologia: A amostra foi constituída de 10 adultos de
ambos os sexos que foram atendidos no Departamento Municipal de DST/AIDS de uma cidade
da Zona da Mata de Minas Gerais. Foram coletadas informações sobre hábito de fumar,
consumo de bebida alcoólica, histórico familiar (HF) para doença cardiovascular (DCV),
hipertensão (HAS) e diabetes mellitus (DM), níveis séricos de triglicérides, colesterol total,
HDL-c, LDL-c e glicemia em jejum. A presença de síndrome metabólica foi avaliada de acordo
com os critérios da International Diabetes Federation (IDF 2006). Resultados: A idade média
foi de 43,7 anos e 80% eram do sexo feminino. Quatro usuários possuem o hábito de fumar e de
consumir bebida alcoólica. Em relação ao histórico familiar, metade possui HF para HAS e 40%
para DM. Os resultados dos exames bioquímicos apontam que 30% apresentam triglicérides
>=150 mg/dL, 40% colesterol total alterado (>= 200mg/dL), 50% com HDL abaixo dos
parâmetros recomendados (= 100 mg/dL. Foi constatado que 2 dos 10 pacientes avaliados
apresentam síndrome metabólica. Conclusão: Considerando os riscos encontrados nas PVHIV
em TARV para o desenvolvimentos de distúrbios metabólicos destaca-se a importância do
acompanhamento nutricional contribuindo para o tratamento da doença e prevenção de agravos.
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Código: NC79
Efeitos da ingestão de suco de beterraba sobre o comportamento da pressão arterial em
condição de repouso e no pós-exercício.
Autores: Juliana Nunes Lima, Luylia Silva Guedes, Ludmila de Souza Lopes, Carlos Janssen
Gomes da Cruz.
Instituição: Centro Universitário Euro Americano (UNIEURO), Grupo de Estudos e Pesquisas
em Função Autonômica Cardíaca (GEFAC).

Introdução: A ingestão de suco de beterraba, rica em nitrato, tem se mostrado uma atraente
estratégia para redução da pressão arterial em repouso. Entretanto, ainda é obscuro se essa
intervenção pode alterar o comportamento dessa variável no período pós-exercício. Objetivo:
Avaliar o efeito agudo da ingestão do suco de beterraba (~100g da hortaliça) sobre a pressão
arterial (PA), em repouso e durante 40 minutos de recuperação passiva pós-exercício.
Metodologia: 10 homens jovens normotensos (27 ± 5,6 anos; 28,2± 7,2 kg/m²) realizaram duas
visitas ao laboratório. Em cada visita os participantes foram orientados a ingerir suco de
beterraba ou maltodextrina. A PA foi aferida antes e 2 horas após a ingestão das bebidas, em
condição de repouso e após 40 minutos de exercício cardiorrespiratório de intensidade
moderada (45-55% da FC de reserva). No período de recuperação a PA foi medida
imediatamente, 10, 20, 30 e 40 minutos pós-esforço com o voluntário na posição supina. A
comparação entre as intervenções foi realizada por meio do teste de Wilcoxon (p<0,05).
Resultados: Foi observada redução significativa na pressão arterial sistólica após a oferta do
suco de beterraba (p= 0,04), mas sem alteração no protocolo maltodextrina (p= 0,72). Não
foram observadas diferenças significativas na pressão arterial diastólica em qualquer
intervenção (p>0,05). Por fim, não foram observadas diferenças entre os protocolos nas medidas
de PA realizadas imediatamente (PAS: p= 0,07; PAD: p= 0,21), 10 (PAS: p= 0,31; PAD: p=
0,30), 20 (PAS: p= 0,59; PAD: p= 0,72), 30 (PAS: p= 0,18; PAD: p= 0,44) e 40 (PAS: p= 0,68;
PAD: p= 0,92) minutos pós-exercício. Conclusão: A ingestão do suco de beterraba pode reduzir
a PA na condição de repouso. Entretanto, não foram observados efeitos pressóricos
significativos dessa intervenção sobre a PA no período pós-exercício.
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Código: NC80
Relação cintura quadril correlaciona-se com a qualidade do sono em universitários
noturnos de nutrição
Autores: Camila Pinheiro Pereira, Iuna da Silva Girão, Viviane Rocha Barbosa, Géssica de
Souza Martins, Grasyelle Pereira de Vasconcelos Seleguin, Maria Nagle Benevenuto
Cavalcante, Mirla Ribeiro dos Santos, Alane Nogueira Bezerra.
Instituição: Centro Universitário Fametro (UNIFAMETRO).

Introdução: O risco cardiovascular e os transtornos do sono (TS) têm suas prevalências
aumentadas gradativamente ao longo dos anos, como consequência da rotina diária frenética dos
indivíduos, podendo alterar o ciclo do sono em jovens universitários. Objetivo: Verificar a
relação entre a qualidade do sono, a sonolência diurna e a relação cintura-quadril (RCQ) em
universitários noturnos de Nutrição. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal,
quantitativo, realizado em uma instituição privada em Fortaleza-CE, de agosto a novembro de
2018, com 169 estudantes do turno noturno do curso de nutrição. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFAMETRO com o parecer nº 2.509.812 e CAAE:
82772318.9.0000.5618. Foram aplicados o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP)
(má qualidade do sono com escore total > 5), e a Escala de Sonolência de Epworth (ESE)
(sonolência excessiva diurna com escore total >=10). A RCQ foi classificada de acordo com a
Diretriz Brasileira de Dislipidemia e Prevenção da Aterosclerose. Resultados: A média de
idade foi de 25 anos (±4), sendo 80,11% mulheres. O risco cardiovascular foi avaliado mediante
a RCQ, sendo 11,91% com risco aumentado para doenças cardiovasculares, com média 0,75
(±0,04). A má qualidade do sono foi observada em 75,73% dos participantes e teve por média
6,82 (±2,7) escores e a sonolência excessiva diurna em 45,13% com média de 9,77 (±3,62)
escores. A RCQ foi correlacionada positivamente com a qualidade do sono (p=0,023; r=0,248),
porém não houve associação significativa com a sonolência diurna. Conclusão: Universitários
noturnos de Nutrição apresentam alta prevalência de má qualidade de sono e sonolência
excessiva diurna, tornando-se mais preocupante em universitários com risco cardiovascular,
evidenciado pela RCQ.
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Código: NC81
Composição corporal de indivíduos com distrofia muscular de duchenne a partir da
impedância bioelétrica
Autores: Sancha Helena de Lima Vale, Thais Alves Cunha, Evellyn Câmara Grilo, Ângela
Waleska Freire de Sousa, Camila Machado Alves, Lucia Leite-Lais, Camila Xavier Alves,
Karina Marques Vermeulen, José Brandão-Neto.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: A distrofia muscular de duchenne cursa com deficiência na produção de distrofina
com consequente substituição do tecido muscular por conectivo e adiposo, e perda muscular
progressiva. A corticoterapia utilizada para preservar a função muscular acarreta alterações na
composição corporal. Objetivo: Comparar a porcentagem de Massa Livre de Gordura (%MLG)
e Massa Gorda (%MG) em pacientes com DMD, em função da idade. Metodologia: O estudo é
transversal, com processo de amostragem não probabilístico. As coletas foram realizadas no
ambulatório de neurologia de um hospital universitário em Natal/RN, entre 2016-2019. Foram
avaliados peso, estatura, resistência e reactância. A fórmula preditiva utilizada para cálculo de
MLG foi a de Schaefer et al (1994) e para MG considerou a subtração do peso total do
indivíduo. A amostra foi agrupada de acordo com a idade, sendo G1 para menores de 9 anos,
G2 entre 9,0-11,9 anos e G3 entre 12,0-19,3 anos. A análise estatística foi realizada por Análise
de Variância, com post hoc de Tukey. Resultados: Foram avaliados 42 indivíduos com
diagnóstico confirmado de Distrofia Muscular de Duchenne, entre 3,9 e 19,3 anos. A %MLG
média foi significativamente inferior nos indivíduos mais velhos (G3) em comparação aos mais
novos (G1) (p=0,042), enquanto a %MG foi superior no G3 em comparação ao G1 (p=0,042).
Conclusão: Os indivíduos mais velhos apresentaram menor %MLG e maior %MG, indicando
alterações da composição corporal com a progressão da doença.

146

Código: NC82
Concentração de retinol no leite maduro de mulheres com parto termo e pré termo
Autores: Amanda Freitas de Oliveira, Byanca Rodrigues Carneiro, Danna Calina Nogueira e
Silva, Amanda de Sousa Rebouças, Karla Danielly Da Silva Ribeiro, Roberto Dimenstein, Ana
Gabriella Costa Lemos da Silva.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: Durante a lactação as mulheres necessitam de um maior aporte nutricional de
vitamina A, essencial no binômio mãe-filho para o crescimento, imunidade e efeito
antioxidante. Objetivo: Avaliar a concentração de retinol no leite materno maduro de lactantes
com parto pré-termo e termo. Metodologia: Estudo transversal observacional, composto por
mulheres lactantes (entre 25 a 74 dias pós-parto) recrutadas no ambulatório de pediatria do
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), Natal-RN, entre dezembro (2016) a setembro
(2018). A extração de retinol nas amostras de leite foi realizada pelo método adaptado de
Giuliano(1992), para serem analisados por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE).
A comparação das concentrações de retinol no leite maduro entre os grupos foi feita por meio
do teste T de Student, consideradas significativas quando p&#706;0,05. Valor de retinol inferior
a 30 Mg/dL no leite maduro foi considerado indicativo de deficiência de vitamina A (DVA).
Resultados: Participaram da pesquisa 195 mulheres lactantes, das quais 59,6% tiveram parto
termo e 40,4% tiveram parto pré-termo, a média de idade foi de 26 anos. A maioria estudou o
ensino médio completo (38,5%), tinham baixo nível socioeconômico (60,4%), apresentaram-se
com sobrepeso (36,3%) e praticavam o aleitamento materno exclusivo (82,7%). A concentração
média de retinol no leite maduro de mulheres que tiveram o parto pré-termo foi de 42,26
±(12,86) µg/dL, e nas que tiveram o parto termo foi de 45,08 ±(19,74) µg/dL, havendo
diferença estatística significativa entre os dois grupos (p= 0,024), a prevalência da DVA foram
de 19,2% e 17,1%, respectivamente. Conclusão: Esses achados revelam alta prevalência da
DVA em lactantes, principalmente nas de parto pré-termo, sendo necessárias medidas de
intervenção, como a suplementação de vitamina A, no período do pós-parto imediato.
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Código: NC83
Densidade mineral óssea em indivíduos com distrofia muscular de Duchenne
Autores: Sancha Helena de Lima Vale, Thais Alves Cunha, Evellyn Câmara Grilo, Ângela
Waleska Freire de Sousa, Camila Machado Alves, Luana da Costa Lima, Márcia Marília Gomes
Dantas Lopes, José Brandão-Neto.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: A Distrofia Muscular de Duchenne é a mais grave das distrofias musculares
caracterizada por atrofia muscular progressiva e fraqueza. O uso de glicocorticoides para
retardar a fraqueza muscular compromete a saúde óssea. Objetivo: Comparar a densidade
mineral óssea de acordo com a faixa etária em indivíduos com Distrofia Muscular de Duchenne
(DMD). Metodologia: O estudo é do tipo transversal aprovado pelo comitê de ética, com
processo de amostragem não probabilística. As coletas foram realizadas no ambulatório de
neurologia de um hospital universitário, entre 2016 e 2019. Foi realizado o exame de imagem
Densitometria por Dupla Emissão de Raios-X (DXA) de Coluna Lombar (CL) e Corpo Total
(CT) em indivíduos com diagnóstico confirmado de DMD. Os indivíduos foram agrupados de
acordo com a idade, sendo G1 (5-9 anos), G2 (10-13 anos) e G3 (14-20 anos). A análise
estatística foi realizada por Análise de Variância, com post hoc de Tukey. Resultados: Foram
avaliados 45 indivíduos, com idades entre 5 e 20 anos. A média da DMO de CL do G1 foi
significativamente superior à de G3 (p=0,009), de forma semelhante a comparação entre G2 e
G3 (p=0,037) também mostrou diferença significativa com DMO de G2 superior à DMO de G3.
A diferença entre as médias da densidade mineral óssea (DMO) de CT foi significativa entre os
três grupos (p<0,01). Conclusão: Foi detectado um padrão progressivo de desmineralização
óssea em decorrência do avanço da idade, essas informações são importantes na orientação do
manejo dietoterápico para a população estudada.
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Código: NC84
Associação entre o efeito da suplementação com 800 UI de alfa-tocoferol no leite materno e
consumo alimentar de vitamina E
Autores: Amanda Freitas de Oliveira, Byanca Rodrigues Carneiro, Andressa Teodosio Almeida
de Melo, Amanda de Sousa Rebouças, Ana Gabriella Costa Lemos da Silva, Karla Danielly Da
Silva Ribeiro, Roberto Dimenstein.
Instituição: Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: A suplementação materna com vitamina E é uma estratégia utilizada para
aumentar os níveis da vitamina no leite. No entanto, não se sabe a influência do consumo
alimentar de vitamina E sobre o efeito dessa suplementação no leite. Objetivo: Avaliar a
associação entre o efeito da suplementação com 800 UI de alfa-tocoferol no leite e o consumo
alimentar de vitamina E. Metodologia: Um recorte de um ensaio clínico randomizado e
paralelo. Composto por mulheres lactantes do município de Natal-RN, recrutadas entre
outubro(2017) a julho(2018). Foram coletados 2 mL de leite entre 30-90 dias pós-parto(coleta
1) e no dia seguinte (coleta 2). As mulheres lactantes receberam 800 UI de RRR-alfa-tocoferol
na coleta 1. O alfa-tocoferol foi analisado por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. Para
avaliar o efeito da suplementação no leite, as lactantes foram divididas em quartis, conforme o
percentual de aumento do alfa-tocoferol no leite entre a coleta 1 e coleta 2 (quartil 1 e quartis 24). Consideradas significativas quando p <=0,05. Resultados: Participaram do estudo 39
mulheres lactantes. A média de alfa-tocoferol no leite da coleta 1 foi 299,2 (84,4) µg/dL e após
a suplementação, a média dessa vitamina foi equivalente a 646,3 (219,5) µg/dL, sendo
verificado um aumento de 116% da vitamina no leite. Verificou-se que o fator associado ao
maior efeito da suplementação no leite (quatis 2-4) foi o consumo alimentar de vitamina E.
Conclusão: Ressalta-se a importância do consumo adequado da vitamina E, a partir de
alimentos fontes, pois propiciar uma melhor eficácia da suplementação com 800 UI de alfatocoferol.
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Código: NC85
Perfil

de pacientes

pediátricos

atendidos em

um

serviço

de tratamento de

obesidade/hipertensão.
Autores: Vagner Magiolo de Almeida, Camila Ferreira Rezende, Carla Lanna, Nathércia
Percegoni.
Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Introdução: A obesidade infantil é um problema de saúde pública, com difícil tratamento, que
normalmente gera doenças metabólicas na vida adulta. Objetivo: Descrever pacientes
pediátricos atendidos em um grupo de tratamento da obesidade. Metodologia: estudo clínico
transversal

e

descritivo,

com

crianças

e

adolescentes

atendidos

no

serviço

de

obesidade/hipertensão do ambulatório IMEPEM/Juiz de Fora/MG, entre os anos de 2005 a
2018. A amostra constituiu-se de 95 indivíduos entre 4-19 anos, de ambos os gêneros. Obtevese os dados secundários: sexo, peso, altura, IMC, pressão arterial sistólica , Pressão arterial
diastólica; relativos a primeira e última consulta, além de: número de consultas, tempo de
tratamento, histórico familiar de obesidade, prática de atividade física e uso de medicamentos
para emagrecimento relativos a todas as consultas. Resultados: Dos 95 indivíduos analisados,
43 pertencem ao gênero feminino e 52 ao masculino, com idade média de 13,94 ± 3,33 anos;
sendo que 86,3% apresentam obesidade grave, com IMC em p>97. Da amostra total, 36,8% são
normotensos, 34,7% não possuí antecedentes para obesidade (pai e mãe obesos) e 45,3% são
sedentários. Com relação ao tratamento nutricional, apenas 52,63% receberam orientação
nutricional, e destes, 76% não cumpriram as recomendações nutricionais. Com relação aos
medicamentos para perda de peso, os mais prescritos foram Sibutramina e Orlistat, sendo que
86,3% dos indivíduos não receberam tais indicações. A amostra se caracterizou por indivíduos
atendidos em um período de: menos de um ano (58,94%); entre 1-3 anos (26,31%); entre 4-6
anos (5,27%) e acima de 6 anos de acompanhamento no serviço (9,48%). Conclusão: Devido à
obesidade grave, baixa adesão às orientações nutricionais e práticas de atividade física, é
necessário para controle da obesidade a prevenção aliada ao acompanhamento multiprofissional.
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Código: NC86
Consumo alimentar e dietético em indivíduos com e sem câncer de tireoide não medular
familiar de uma mesma família.
Autores: Sancha Helena de Lima Vale, Camila Souza Costa dos Santos, Aline Tuane Oliveira
da Cunha, José Brandão-Neto, Camila Xavier Alves, Márcia Marilia Gomes Dantas Lopes.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: O carcinoma da glândula tireoide é a neoplasia maligna com maior ocorrência no
sistema endócrino. Fatores dietéticos têm sido estudados sugerindo que a ingestão de certos
micronutrientes pode trazer benefícios na diminuição do risco de câncer de tireoide. Objetivo:
O objetivo desse trabalho foi comparar o consumo alimentar e dietético em indivíduos com e
sem câncer de tireoide não medular familiar de uma mesma família. Metodologia: Participaram
do estudo 5 pessoas, sendo 2 acometidos e 3 não acometidos. Os diagnosticados foram triados
por médicos da Liga Contra o Câncer, no Rio Grande do Norte. Foi realizada a coleta de dados
antropométricos e os dados de consumo foram coletados mediante a aplicação de dois
recordatórios 24 horas, com intervalo de 30 a 45 dias, analisando energia, macronutrientes,
fibra, cálcio, ferro, zinco, cobre, magnésio, selênio, vitamina C e D. Resultados: Foi observado
que houve uma tendência a um menor consumo energético no grupo dos acometidos sendo
também inferior às recomendações. Ambos os grupos consumiram proteína e carboidrato acima
das recomendações. Em relação aos micronutrientes, o consumo se encontrava dentro das
recomendações apenas para o ferro em ambos os grupos, e para o zinco no grupo dos
acometidos. Conclusão: O estudo não mostrou diferença estatística no consumo alimentar entre
os grupos (p>0.05), contudo foram encontrados valores abaixo das necessidades estimadas para
macro e micronutrientes, especialmente no grupo dos acometidos.
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Código: NC87
Avaliação do consumo alimentar de vitamina E e de lipídios em mulheres lactantes
Autores: Byanca Rodrigues Carneiro, Amanda de Sousa Rebouças, Amanda Freitas de Oliveira,
Danna Calina Nogueira e Silva, Ana Gabriella Costa Lemos da Silva, Karla Danielly da Silva
Ribeiro, Roberto Dimenstein.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: Durante a lactação é essencial o suporte adequado de vitamina E, devido a sua
ação antioxidante, assim como de lipídios, visando garantir a produção e a composição
adequada do leite materno. Objetivo: Avaliar o consumo alimentar de vitamina E e de lipídios
em mulheres lactantes. Metodologia: Ensaio clínico randomizado e paralelo, aprovado pelo
Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) (CAAE
76779217.1.0000.5537) e composto por lactantes recrutadas no Ambulatório de Pediatria do
HUOL, Natal/RN. Avaliou-se o consumo alimentar por Recordatório de 24 horas, um aplicado
entre 30-90 dias pós-parto e outro no dia seguinte a primeira coleta. A análise do consumo
ocorreu pelo software Virtual Nutri Plus e a adequação de vitamina E foi baseada na
recomendação para lactantes (EAR=16mg/dia) e para lipídios segundo IOM (2005).
Resultados: numéricos foram expressos em média e desvio padrão, e categóricos em
frequências absolutas e relativas. Resultados: Participaram do estudo 79 lactantes. A média de
idade foi 27 anos, nas quais 49,4% apresentaram renda familiar per capita menor que um salário
mínimo e a maioria estava com sobrepeso (36,7%). O consumo alimentar de vitamina E das
participantes foi de 8,8 (3,4) mg/dia, estando abaixo da recomendação. Em relação a ingestão de
lipídios, observou-se uma média de 69,6 (24,6) g/dia, representando 19,2% do valor calórico,
estando abaixo da faixa de recomendação (20% a 35%). Conclusão: Identificou-se um consumo
inadequado de vitamina E e lipídios nas lactantes. Assim a educação alimentar e nutricional é
importante, quanto ao consumo desses nutrientes, visando a composição do leite materno.
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Código: NC88
Consumo alimentar de vitamina A em mulheres lactantes
Autores: Byanca Rodrigues Carneiro, Beatriz Maria Alves Mendonça, Amanda Freitas de
Oliveira, Andressa Teodósio Almeida de Melo, Ana Gabriella Costa Lemos da Silva, Karla
Danielly da Silva Ribeiro, Roberto Dimenstein.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: A vitamina A é um micronutriente essencial no crescimento e desenvolvimento da
criança a curto e a longo prazo. Portanto, torna-se importante avaliar a ingestão desse
micronutrientes pelas lactantes, a fim de garantir quantidades adequadas no organismo do
binômio mãe-filho. Objetivo: Avaliar o consumo de vitamina A em mulheres lactantes.
Metodologia: Estudo transversal, composto por mulheres lactantes com 25 a 74 dias pós-parto,
recrutadas no ambulatório de pediatria do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL),
Natal/RN, no período de dezembro/2016 a fevereiro/2018. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê
de Ética e Pesquisa do HUOL (CAAE 61189516.9.0000.5292). Os dados dietéticos foram
obtidos através da aplicação de Recordatórios de 24 horas aplicados, em três momentos
distintos, com intervalos de 30 dias. Os inquéritos alimentares foram analisados no software
Virtual Nutri Plus e a ingestão da vitamina A foi avaliada conforme o método da EAR
(Estimated Average Requirement) para lactantes (900 Mg RAE/dia) (IOM, 2006). Resultados:
A população estudada foi composta por 50 lactantes com idade média de 27 anos, onde a
maioria apresentavam um estado nutricional de sobrepeso ou obesidade (66%), 30% possuíam
ensino médio completo, a maioria relatou possuir renda familiar de até um salário (56%), 52%
era multípara e 86% estavam em aleitamento materno exclusivo. Após a análise dos dados, foi
encontrada uma ingestão média de vitamina A de 1048,57 (455,91) Mg de RAE e uma
prevalência de inadequação de 37% no consumo da vitamina A. Conclusão: Os resultados
apontaram que boa parte das lactantes apresentaram baixa ingestão da vitamina A, podendo ser
um indicador de risco para desenvolvimento de deficiências nutricionais no binômio mãe-filho.
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Código: NC89
Associação entre hábito intestinal e perfil lipídico de indivíduos com risco cardiovascular.
Autores: Monique Vanessa de Azevedo Proença, Alinne Bodenstein, Natalia Cristina Nunes
Rondon, Katheryne Santos de Souza, Olivia Maria Cananda Ribeiro, Silvia Regina de Lima
Reis, Naoel Hassan Feres.
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso (UFSM).

Introdução: Estudos têm mostrado que microbiota intestinal alterada pode ser um dos fatores
predisponentes para o aparecimento de doenças metabólicas. A escala de Bristol para
consistência das fezes é uma ferramenta complementar à avaliação da microbiota para avaliar o
funcionamento intestinal. Objetivo: Avaliar a associação entre hábito intestinal e perfil lipídico
de indivíduos com risco cardiovascular. Metodologia: Estudo observacional, retrospectivo e
descritivo de dados secundários de fichas de atendimento nutricional de servidores ativos do
CARDIO/UFMT, como: sexo, idade, IMC, perfil lipídico e classificação da escala de Bristol,
sendo categorizada em: Evacuações secas (Tipos 1 e 2), normais (Tipos 3 e 4) e pastosas a
líquidas (Tipos 5, 6 e 7). Resultado: Os resultados foram expressos em frequências absoluta e
relativa, média ± desvio padrão. Para verificar associação entre perfil lipídico e a função
intestinal utilizou-se teste do Qui-quadrado de Pearson. Adotou-se nível de significância de p<
0,05. O software SPSS Versão 17.0 foi utilizado para todas as análises. Resultados A amostra
foi composta por 45 indivíduos, sendo 40% homens (N=18) e 60% mulheres (N=27), com idade
média de 44,8±10,7 anos e 47,4±10,2 anos respectivamente. De acordo com o Índice de massa
corporal (IMC) a amostra apresentou prevalência de excesso de peso de 83,4% dos homens e
92,6% das mulheres. Segundo a categorização utilizada para a escala Bristol 9,5% da amostra
apresentou evacuações secas, 83,3% evacuações normais e 7,2% evacuações pastosas a líquida.
De acordo com o teste de Qui-quadrado de independência houve associação entre a função ou
hábito intestinal e os níveis séricos de triglicerídeos [X2= 15,26; p< 0,05]. Não encontramos
associação com as demais frações do colesterol. Quando avaliado os três grupos de acordo com
a classificação de escala de Bristol não houve diferença significativa no perfil lipídico dos
avaliados independente da consistência das evacuações (p>0,05; ANOVA 1 via). Conclusão:
Houve apenas associação do hábito intestinal com frações de triglicerídeos séricos, sendo maior
em indivíduos com evacuação secas e pastosa a liquida quando comparados com indivíduos
com evacuação normal.
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Código: NC90
Ansiedade e sua relação com hábitos gerais de estudantes de Nutrição da Universidade
Federal de Alfenas (MG)
Autores: Natália Goulart Torlai Magalhães, Amanda Felix Camocardi, Belisa Eduarda Crabbis,
Igor Prudencio Trujillo Granja, Fernanda Cruz Trombeta, Gabriel de Melo Rosa, Cristiane da
Silva Marciano Grasselli.
Instituição: Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).

Introdução: Estudos apontam a ocorrência de altos níveis de estresse e ansiedade em
estudantes universitários e, tais condições podem ser influenciados por fatores ambientais, como
consumo de bebidas alcoólicas, fumo, uso de medicamentos e sedentarismo (ROVIDA et al.,
2015). Objetivo: Avaliar a ocorrência de ansiedade e os hábitos gerais dos estudantes de
Nutrição da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL/MG. Metodologia: Trata-se de estudo
transversal e descritivo, no qual o nível de ansiedade foi avaliado pelo Inventário de Ansiedade
Traço - Estado (Stait-Trait Anxiety Inventory - IDATE). Foi aplicado questionário de
autoavaliação, no qual pontuou-se a intensidade da ansiedade naquele momento (IDATE Estado) e a frequência com que ocorre (IDATE - Traço). Avaliou-se também hábitos e
condições gerais, tais como presença de patologias, alterações de peso, uso de medicamentos,
álcool ou drogas, fumo e prática de exercícios físicos. Resultados: A amostra constitui-se de 63
estudantes do curso de graduação em Nutrição, onde 81% (n= 55) eram do sexo feminino e 19%
(n=13) do sexo masculino. A presença de ansiedade na amostra foi de 38,2% (IDATE-Estado).
Entre as meninas, a maioria das que possuíam níveis altos de ansiedade estado (IDATE-Estado)
consumiam bebidas alcoólicas (62,5%), usavam medicamentos (75%) e eram sedentárias
(54,2%). No sexo masculino, o nível alto de ansiedade estado era presente, sobretudo, junto ao
consumo de bebidas alcoólicas (100%). Em relação a frequência de altos níveis de ansiedade
traço (IDATE-Traço), foram observados os níveis mais altos nas meninas que consumiam
bebidas alcoólicas e, entre aqueles do sexo masculino, a ansiedade traço foi observado naqueles
que faziam uso de medicamentos e consumiam bebidas alcoólicas. Conclusão: Houve uma
prevalência considerável de ansiedade entre os universitários estudados, dentre aqueles com o
transtorno, constatou o consumo de bebidas alcoólicas, uso de medicamentos e sedentarismo em
ambos os sexos.
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Código: NC91
Rastreamento (FINDRISK) de fatores de risco de desenvolver DM tipo 2 em estudantes da
Universidade Federal de Alfenas
Autores: Natália Goulart Torlai Magalhães, Renan Moraes Conceição, Fabíola dos Santos
Figueira, Fabiano Begalli de Souza, Sheilla de Oliveira Faria, Roberta Ribeiro Silva, Cristiane
da Silva Marciano Grasselli.
Instituição: Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).

Introdução: O Diabetes mellitus é caracterizado como um grupo heterogêneo de distúrbios
metabólicos que apresenta em comum a hiperglicemia, resultante de defeitos na ação da
insulina, na secreção da mesma ou em ambas. Objetivo: Rastreamento de fatores de risco para
desenvolver diabetes mellitus tipo 2 em estudantes dos cursos de graduação da Universidade
Federal de Alfenas. Metodologia: A pesquisa seguiu um modelo de estudo transversal, com
coleta de dados por meio de aferição de medidas antropométricas (Peso, Altura, IMC,
Circunferência da Cintura), levantamento de dados gerais, e o rastreamento do risco de
desenvolver diabetes pelo FINDRISK. A população foi composta por uma amostra de
conveniência com participação de estudantes dos cursos de graduação da Unifal-MG. Foi
utilizada a analise qualitativa dos dados levantados. Resultados: Participaram da pesquisa 124
estudantes; 76,61% (n=95) eram do sexo feminino e 23,39% (n=29) do sexo masculino. A idade
média foi de 21,93 anos (SD± 3,096) e a maioria 67,74% (n=84) se declarou da cor branca;
75,8% (n= 94) faziam uso de bebidas alcoólicas, 12,9% (n= 16) era tabagista, 41,12% (n=51)
usava algum tipo de medicamento, 64,51% (n=80) praticava atividade física e 17,74% (n=22)
tinha membro familiar próximo com DM. Entre aqueles que apresentaram muito baixo risco e
baixo risco, foi observado IMC médio de 23,03kg/m2 (eutrofia) e razão CC/Estatura de 0,44.
Naqueles classificados como risco moderado e alto risco para desenvolver diabetes, o IMC
médio foi de 26,11kg/m2 (sobrepeso) e razão CC/Estatura de 0,49. Conclusão: Este estudo
aponta risco para o desenvolvimento de DM2 na população estudada em diferentes níveis,
sendo IMC e razão CCintura/Estatura os indicadores mais significativos naqueles com risco
mais alto.
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Código: NC92
Associação entre achados mamográficos e o indicador BRI em mulheres atendidas em
serviço de rastreamento para câncer de mama
Autores: Vitória Farias, Chelsea Delmiro, Isadora Rodrigues, Helena Sampaio, Ayana Meneses,
Antônio Carioca, Luiz Pinheiro, Daianne Rocha, Ana Luiza Mendes, Ilana Bezerra, Paulo
Vasques, Soraia Machado.
Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Introdução: O câncer de mama é a causa mais frequente que leva mulheres ao óbito por câncer.
A mamografia permite a detecção precoce do câncer, utilizando o sistema BI-RADS para
classificar os achados mamográficos. Objetivo: Desta forma, este trabalho tem o objetivo de
avaliar se há associação entre o indicador Body Roundness Index – BRI e achados
mamográficos de mulheres atendidas no sistema único de saúde. Metodologia: O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual do
Ceará, com CAAE: 18054613.0.0000.5534. A coleta foi realizada no período entre julho/2016 e
fevereiro/2017, no Grupo de Educação e Estudos Oncológicos, tendo como população
mulheres, atendidas pelo Sistema Único de Saúde, maiores de 18 anos, sem diagnóstico de
câncer, totalizando 530 participantes. Estas mulheres foram categorizadas em dois grupos, sem
achados alterados (BI-RADS 1 e 2) e com achados alterados (BI-RADS 0, 3, 4 ). Resultados:
Encontrou-se que 354 mulheres possuíam achados não alterados (BI-RADS 1 e 2), dentre essas
155(43,78%) possuíam BRI de risco e 199 (56,22%) possuíam BRI sem risco. Já entre as
mulheres com achados alterados (BI-RADS 0, 3, 4 ) totalizou-se 176 mulheres dessas,
64(36,36%) estavam com BRI de risco e 112(63,64%) estavam sem risco. Não houve diferença
significante entre as variáveis (p= 0,102). Conclusão: Conclui-se que, no grupo avaliado, não
há associação entre achados mamográficos e o indicador Body Roundness Index – BRI.
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Código: NC93
Dislipidemias em adolescentes com excesso de peso
Autores: Jéssica Bastos Pimentel, Elisandra Macêdo Lima Correia, Isabela Cecília Costa,
Eduarda Pontes dos Santos Araújo, Thatyane Oliveira Souza, Angélica Luiza Souza, Adriana
Resende, Ricardo Arrais, Severina Carla Vieira Cunha Lima.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: Dislipidemias correspondem a alterações lipídicas da lipoproteína de baixa
densidade (LDL-c), triglicerídeos (TG) e lipoproteína de alta densidade (HDL-c), as quais
podem ser usadas como forma de triagem de diagnóstico para os fatores de risco cardiovascular.
Objetivo: Investigar alterações do perfil lipídico em adolescentes com sobrepeso e obesidade.
Metodologia: Estudo transversal, envolvendo adolescentes de 10 a 19 anos, de ambos os sexos,
com diagnóstico de sobrepeso e obesidade, atendidos pelo ambulatório de endocrinologia
pediátrica do Hospital Universitário Onofre Lopes em Natal/RN. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL/UFRN e realizado entre 2016-2018. Foram coletados
dados antropométricos (peso e estatura) e bioquímicos (colesterol total, LDL-c, HDL-c e
triglicerídeos). A distribuição das variáveis foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk e a
correlação das variáveis testada utilizando-se o coeficiente de correlação de Pearson. Para testar
a associação entre duas variáveis realizou-se o teste Qui-Quadrado de Pearson. Resultados:
Participaram do estudo 124 adolescentes, com maior percentual 52,4% (n= 65) no sexo
masculino. Foram identificadas alterações das variáveis lipídicas (colesterol total - 170,71
mg/dL; HDL-c - 39,44 mg/dL; colesterol não-HDL - 131,27 mg/dL e triglicerídeos - 124,44
mg/dL). O grupo com obesidade apresentou resultado significativo para o HDL-c baixo (p
0,004). Verificou-se correlação positiva muito forte entre colesterol total e colesterol não HDL
(0,975), colesterol total e LDL-c (0,905) e colesterol não HDL com LDL-c (0,904) (p <0,001).
Conclusão: Houve elevada frequência de baixo HDL-c e não HDL-c mostrou-se como um bom
indicador de alterações lipídicas, tendo em vista a forte correlação com variáveis aterogênicas
(LDL-c e colesterol total).
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Código: NC94
Soja reduz tamanho de adipócitos de tecido adiposo branco apenas em ratos com estado
nutricional pregresso preservado
Autores: Amanda Lorena Batista Daltro, Priscila da Costa Rodrigues, Marise Auxiliadora
Barros Reis.
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso (UFMS).

Introdução: A soja devido às suas isoflavonas tem sido associada a redução do acúmulo de
gordura corporal, especialmente a visceral. Dessa forma, torna-se relevante estudar a influência
da soja na morfologia de tecido adiposo visceral em modelo experimental de programação
metabólica. Objetivo: Analisar a morfologia do tecido adiposo branco visceral de ratos
submetidos à restrição proteica na fase de intrauterina e lactação e recuperados após o desmame
com dieta de soja. Metodologia: Foram utilizadas prole de ratas alimentadas com dieta a 17%
ou 6% de proteína durante a prenhez e lactação e mantidas no pós-desmame com dieta de
caseína (CC e LC) ou soja (CS e LS) até os 90 dias de vida. Os resultados foram expressos
como média ± desvio padrão e foi empregado Two way ANOVA. Após a eutanásia, o tecido
adiposo foi coletado para a análise histológica por coloração com hematoxilina e eosina dos
adipócitos do Epididimal (TABe) e Omental (TABo). Resultados: O peso absoluto do TABe
em CC(1.96±1.34) expressou a média maior que em CS(0.44 ± 0.13 ) e LC(0.58 ± 0.33) porém,
semelhante ao LS (0.61± 0.27). No TABo o peso absoluto não apresentou diferença entre os
grupos CC (0.12 ± 0.08), CS(0.11 ± 0.05), LC(0.14 ± 0.09) e LS(0.11 ± 0.05). Entretanto, ao
relativizar o peso dos tecidos com o peso corporal não encontramos diferença entre os grupos no
TABo (CC=0.46 ± 0.30, CS=0.45 ± 0.27, LC=0.30 ± 0.16, LS=0.33 ± 0.13) e no TABe
(CC=0.06 ± 0.05, CS=0.04 ± 0.01, LC=0.08 ± 0.06, LS=0.11 ± 0.04). Em ambos tecidos os
animais recuperados tiveram redução da frequência relativa dos adipócitos maiores e aumento
da frequência relativa dos adipócitos menores. Houve interação entre estado nutricional e dieta
apenas no TABo, onde a soja diminuiu a frequência relativa de adipócitos maiores (>Q3) apenas
em CS. Conclusão: A soja exerce efeito de redução no tamanho dos adipócitos apenas em
animais com estado nutricional pregresso preservado, pelo menos no TABo.

159

Código: NC95
Deficiência de vitamina B12 e uso de metformina: Estudo de prevalência em um
ambulatório de Campos dos Goytacazes (RJ)
Autores: Louine Carneiro Ferreira Dos Santos, Lucrécia Carneiro Ferreira Dos Santos, Tércia
Bazílio Barros Lima, Rachel Siqueira De Queiroz Simões.
Instituição: Universidade Federal de Lavras (UFLA), Universidad IberoAmericana (UNIBE),
Faculdade São Tomaz de Aquino, Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz).

Introdução: Em 2015, 15% da população do município foi diagnosticada com Diabetes
Mellitus, sendo o tipo 2 mais prevalente. Estudos indicam que 30% dos indivíduos com DM2
que fazem uso da metformina apresentam sinais de deficiência de vitamina B12. Objetivo: O
objetivo deste estudo foi identificar a prevalência da deficiência da vitamina B12 em idosos
diabéticos com idade igual ou superior a 60 anos tratados com metformina no Projeto Ases Care
Prevenção, situado no ambulatório médico de um Hospital Privado em Campos dos Goytacazes.
Metodologia: Trata-se de um estudo transversal aprovado em seus aspectos éticos pelo Comitê
de Ética da Fundação Benedito Pereira Nunes - Campos/RJ (1.363.705/2015), a partir de
revisão sistemática de prontuários dos idosos acompanhados pela equipe médica e
multiprofissional do Projeto, entre 2014 e 2016. Analisou-se perfil epidemiológico,
suplementação de vitamina B12 e exames laboratoriais de três momentos diferentes destes
pacientes. Considerou-se para o estudo cinquenta pacientes, sendo que apenas trinta e um
possuíam três exames/ano registrados em prontuário. Para testar a associação entre três
variáveis, realizou-se testes de Fisher e Friedman. Resultados: A média de idade dos idosos
portadores de DM2 foi de 67,7 ± 7,6 anos. Os resultados demonstraram alta prevalência de
pacientes mulheres, 72% (n = 36). Cerca de 84% dos pacientes (n = 42), nunca haviam feito
suplementação com vitamina B12. Também foi observado que 60% dos pacientes (n=30) fazem
uso da metformina há mais de 10 anos. Pela análise estatística, considerando os níveis séricos de
B12 (n=31), a deficiência de vitamina (< 190 pg/ml) mostrou-se presente em 12,9% da
população avaliada, sendo a maior taxa de deficiência ocorrida em 2016 com 50% de
prevalência no sexo masculino. Conclusão: Concluiu-se que homens demonstraram risco
aumentado para deficiência de vitamina B12 quando comparados às mulheres. Mais estudos são
necessários para melhor entendimento entre relação da B12 e monitoração da glicemia.
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Código: NC96
Influência da vitamina D plasmática sobre variáveis corporais
Autores: Paula Magalhães, Sabrina Cruz, Orion Araújo, Michelle Teixeira e Andrea Ramalho.
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro (UNIRIO).

Introdução: O tecido adiposo é o principal depósito de 25 hidroxi vitamina D (25(OH)D), e são
crescentes os estudos que tentam relacioná-la com o local de depósito da gordura (visceral ou
subcutânea), para melhor entender os mecanismos envolvidos. Objetivo: Avaliar a influência
do estado de vitamina D sobre variáveis corporais em mulheres atendidas ambulatorialmente.
Metodologia: Estudo transversal, com mulheres em idade fértil divididas em G1: suficiência
(25(OH)D >= 30 ng/ml), G2: insuficiência (25(OH)D < 30 a >= 20 ng/ml) e G3: deficiência
(25(OH)D < 20 ng/ml). Através da coleta de dados antropométricos e de composição corporal
foram calculados o Índice de Massa Corporal (IMC), de adiposidade corporal (IAC), de
adiposidade visceral (IAV), razão cintura-estatura (RCE), cintura-quadril (RCQ), circunferência
muscular do braço e percentual de gordura corporal (%GC). O estudo foi aprovado pelo Comitê
de Ética da UNIRIO (CAEE 50063715.5.0000.5285). Os testes estatísticos consideraram nível
de significância de 5% (p < 0,05). Resultados: Participaram 134 mulheres, 35,8% no G1,
43,3% no G2 e 20,9% no G3. A média de 25(OH)D no G1 foi de 39,88 ± 8,08, no G2 de 24,52
± 2,64 e no G3 de 17,00 ± 2,15 (p < 0,01). Foram observadas diferenças significativas entre as
médias dos três grupos, sendo maiores no G3 seguido do G2, para IMC, circunferência de
cintura (CC), RCE e IAC. Quando analisados G1 e G2, as médias no G2 eram
significativamente maiores para IMC, CQ, RCE e IAC. Entre G1 e G3, G3 indicava maiores
médias para %GC, peso, IMC, CC, CQ, massa de gordura (Kg), RCE e IAC com diferença
significativa. E entre G2 e G3, G3 tinha maior média do IAV com significância estatística.
Conclusão: Mulheres com insuficiência e deficiência de vitamina D apresentaram valores mais
altos de gordura corporal, e aquelas com deficiência valores mais altos de gordura visceral do
que as com insuficiência.
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Código: NC97
Identificação de risco cardiovascular pela razão triglicerídeos/HDL em indivíduos adultos
Autores: Natalia Cristina Nunes Rondon, Monique Vanessa de Azevedo Proença, Anália Thais
Soares Morais, Katheryne Santos de Souza, Olivia Maria Cananda Ribeiro, Naoel Hassan Feres,
Silvia Regina de Lima Reis.
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso (UFMS).

Introdução: Estudos sugerem a utilização de um índice que demonstra forte relação com risco
cardiovascular calculado pela razão entre triglicerídeo (TG) e colesterol ligado à lipoproteína de
alta densidade (HDL-c). Quando aumentado, indica alto risco de infarto agudo do miocárdio.
Objetivo: Identificar risco cardiovascular pela razão TG/HDL-c em indivíduos atendidos pelo
projeto CARDIO-UFMT. Metodologia: Estudo observacional, retrospectivo, descritivo de
dados secundários de servidores ativos do CARDIO/UFMT, como: sexo, idade (anos), Índice de
Massa corporal (IMC), perfil lipídico, medidas antropométricas, insulina e proteína C reativa
(PCRus). O risco cardiovascular (RCV) foi avaliado pela razão TG/HDL- c, sendo considerado
como RCV quando a razão foi >2,5 para mulheres e >3,5 para homens. Os resultados foram
expressos em frequências absoluta e relativa, média ± desvio padrão. Foi utilizado teste T de
Student para comparar as médias entre os indivíduos com risco cardiovascular aumentado e
baixo segundo a razão TG/HDL. O nível de significância adotado foi p<0,05. Resultados:
Foram avaliados 37 servidores ativos, sendo 46% (n=17) do sexo masculino e 54% (n= 20) do
sexo feminino, com idade média de 46,94±10,1 anos para homens e de 45,5±10,8 anos para
mulheres. O percentual de indivíduos com RCV aumentado de acordo com a razão TG/HDL foi
de 45,9% e o risco muito aumentado de acordo com a circunferência de cintura (CC) foi de
51,4%. Os indivíduos com risco aumentado segundo razão TG/HDL apresentaram peso atual
(88,65±17kg), CC (101,7±10,7cm), TG (302,8±262,5mg/dL), HDL (42,8±9,0mg/dL), VLDL
(43,2±14mg/dL), insulina (14,4±6,9uU/mL) significativamente maiores quando comparados ao
grupo com baixo risco: peso atual (78,04±12,2kg), CC (93,3±8,9cm), TG(105,9±63,5mg/dL),
HDL (51,7±13,7mg/dL), VLDL (13,01±8,5mg/dL) e insulina (8,6±3,8uU/mL), p<0,05. As
demais variáveis como: idade, IMC, circunferência de quadril, razão cintura quadril, colesterol
total, LDL, índice homa, glicose, hemoglobina glicada e PCR-us não diferiram entre os grupos
p>0,05. Conclusão: Indivíduos com razão TG/HDL aumentados apresentaram piores
parâmetros bioquímicos quanto antropométricos, indicando desequilíbrio metabólico destes
pacientes. Esta razão pode ser uma ferramenta prática para ser utilizada na rotina do
nutricionista.
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Código: NC98
Chia (Salvia hispanica L.) associada com dieta de cafeteria modula positivamente o perfil
glicêmico em ratos Wistar
Autores: Fernanda Freitas Pereira, Livia Barros dos Santos Marques, Thaiany Goulart de Souza
e Silva, Hudsara Aparecida de Almeida Paula.
Instituição: Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).

Introdução: A semente de chia (Salvia hispanica L.) apresenta propriedades nutricionais que
tem despertado grande interesse pela comunidade científica. Objetivo: Avaliar o potencial
modulador da chia associada à dieta de cafeteria na modulação do perfil glicêmico em ratos
Wistar. Metodologia: Foram utilizados 12 animais recém desmamados que foram mantidos sob
temperatura controlada (22±2ºC) e fotoperíodo de 12 horas. Os animais receberam dieta de
cafeteria composta por ração convencional, biscoito doce, chocolate ao leite, batata palha, patê e
bacons. O grupo da intervenção recebeu essa dieta acrescida de 10% de chia. A glicemia foi
aferida semanalmente por um glicosímetro da marca Accu-Chek Active. O experimento teve
duração de 30 dias e ao final os animais receberam o anestésico isoflurano e foram
guilhotinados. . Os dados foram analisados por meio do software Sigma Stat4.0. Resultados:
Foi realizada análise de variância e o nível de significância adotado foi de p < 0,05. O presente
estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Uso de Animais, da UNIFAL-MG protocolo
nº 38/2018. Com a intervenção, a glicemia diferiu-se estatisticamente entre o grupo controle e o
grupos suplementado com 10% de chia (p=0,031). Conclusão: A associação de chia com a
dieta de cafeteria modulou positivamente o perfil glicêmico.
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Código: NC99
Dieta de cafeteria associada com Chia (Salvia hispanica L.) na modulação do ganho e peso
em ratos Wistar
Autores: Fernanda Freitas Pereira, Livia Barros dos Santos Marques, Hudsara Aparecida de
Almeida Paula.
Instituição: Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).

Introdução: A semente de chia (Salvia hispanica L.), considerada alimento com potencial
alegação de funcional, tem despertado atenção na comunidade científica. Objetivo: Avaliar o
potencial modulador da chia associada com dieta de cafeteria no ganho de peso de ratos Wistar
Metodologia: Foram utilizados 24 ratos Wistar, recém-desmamados provenientes do Biotério
Central da UNIFAL. Os animais foram mantidos em ambiente de temperatura (22±2ºC) e
fotoperíodo de 12 horas e receberam água potável. O experimento teve duração de 30 dias. Os
animais receberam dieta de cafeteria composta pelos seguintes ingredientes: ração comercial
nuvilab®, biscoito doce, batata palha, chocolate ao leite, bacon e patê. Os grupos testes
receberam as dietas acrescidas de 6,0%, 8,0% ou 10% de chia. O peso corporal foi aferido
semanalmente. Ao final do experimento, para proceder a eutanásia foi utilizado o anestésico
isoflurano e na sequência os animais foram guilhotinados. Resultados: Os dados foram
analisados por meio do software Sigma Stat 4.0. Foi realizada análise de variância e o nível de
significância adotado foi de p < 0,05. O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética
para Uso de Animais, da UNIFAL-MG protocolo nº 38/2018. O ganho de peso não diferiu
estatisticamente entre o grupo controle e os grupos suplementados com 6%, 8% e 10% de chia
(p=0,410). Conclusão: A associação de chia com a dieta de cafeteria não modulou o ganho de
peso.
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Código: NC100
Estimativa de consumo alimentar e peso cecal não variaram em ratos Wistar alimentados
com dieta de cafeteria suplementada com chia
Autores: Fernanda Freitas Pereira, Livia Barros dos Santos Marques, Thaiany Goulart de Souza
e Silva, Hudsara Aparecida de Almeida Paula.
Instituição: Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).

Introdução: A semente de chia (Salvia hispanica L.) apresenta propriedades nutricionais sendo
muito estudadas pela comunidade científica. Objetivo: Avaliar o potencial modulador da chia
associada a dieta de cafeteria sobre o consumo alimentar e peso cecal em ratos Wistar.
Metodologia: Foram utilizados 24 ratos Wistar, recém-desmamados provenientes do Biotério
Central da UNIFAL-MG. Os animais foram mantidos sob temperatura de (22±2ºC) e
fotoperíodo de 12 horas recebendo água potável. O experimento teve duração de 30 dias. Os
animais receberam dieta de cafeteria composta por: ração comercial, biscoito doce, batata palha,
chocolate ao leite, bacon e patê. Os grupos testes receberam as dietas acrescidas de 6,0%, 8,0%
ou 10% de chia. Para proceder a eutanásia foi utilizado o anestésico isoflurano, na sequência os
animais foram guilhotinados e fez-se a pesagem do ceco. Resultados: A estimativa do consumo
alimentar foi calculada a partir da quantidade de dieta disponível, dividida pela quantidade de
animais e número de dias. Os dados foram analisados pelo software Sigma Stat 4.0. Foi
realizada análise de variância e o nível de significância adotado foi de p < 0,05. O presente
estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Uso de Animais, da UNIFAL-MG protocolo
nº 38/2018. A estimativa do consumo alimentar (p=1,000) e peso relativo do ceco (p=0,646) não
apresentaram significância estatística entre os grupos. Conclusão: A associação de chia com a
dieta de cafeteria não modulou a estimativa de consumo alimentar e peso do ceco.
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Código: NC101
Prevalência de hiperferritinemia em pacientes adultos com doença hepática gordurosa não
alcoólica atendidos a nível ambulatorial em Salvador (BA)
Autores: Adriele de Sousa Bonfim, Diva Rodrigues Mata de Oliveira, Betina da Silva Sassaki,
Rosângela Passos de Jesus, Camila Ribeiro de Avelar.
Instituição: Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Introdução: A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) vem sendo considerada uma
manifestação hepática da Síndrome metabólica (SM) e está entre as doenças hepáticas mais
prevalentes no mundo. Pacientes portadores de DHGNA podem apresentar diabetes mellitus
tipo 2, resistência à insulina (RI), obesidade central, dislipidemias, além de outras manifestações
inflamatórias. Estudos demonstram associação positiva entre o aumento dos níveis de ferritina e
RI, que pode ser fator de risco para lesão hepática e progressão da DHGNA Objetivo: Avaliar a
prevalência de hiperferritinemia em adultos portadores de DHGNA atendidos a nível
ambulatorial, em Hospital público de Salvador-Ba. Metodologia: Estudo de corte transversal
realizado a partir de dados preliminares de um ensaio clínico em andamento com portadores de
DHGNA, sob número 2.635.954 de aprovação do Comitê de Ética do Hospital Universitário
Professor Edgard Santos. Foram coletados dados de níveis de ferritina dos pacientes incluídos
no ensaio clínico de janeiro a junho de 2019. Consideraram-se como hiperferritinemia, valores
de ferritina sérica superiores a 200ng/mL para homens e acima de 150ng/mL para mulheres.
Resultados: Foram analisados os dados de 35 pacientes, sendo que 62,8% eram do sexo
feminino e a média de idade foi de 49,86±7,99 anos. Dentre os indivíduos avaliados, 68,6%
apresentaram hiperferritinemia. Conclusão: Nesse estudo foi possível observar uma alta
prevalência de hiperferritinemia nos pacientes com DHGNA avaliados. Mas, estudos
epidemiológicos com maior tamanho amostral são necessários.
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Código: NC102
Avaliação de aplicativos de dispositivos móveis sobre obesidade disponíveis em sistema
operacional IOS
Autores: Alesson Silva Damasceno, Raissa Maria Alves Lima, Helena Alves de Carvalho
Sampaio.
Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Introdução: A utilização de estratégias de tecnologia digital voltada para saúde tem se tornado
importante na prevenção de doenças. Estudos recentes destacam a importância de instrumentos
que incentivem a interdisciplinaridade, tendo nos aplicativos móveis um ambiente propício para
tal prática. Objetivo: Avaliar dispositivos móveis sobre obesidade disponível em sistema
operacional IOS quanto a adequação aos princípios do Letramento Funcional em Saúde (LFS).
Metodologia: Estudo quantitativo transversal descritivo avaliando aplicativos para dispositivos
móveis quanto a adequação ao Letramento Funcional em Saúde. Selecionou-se aplicativos
utilizando a palavra de busca “obesidade” no sistema operacional portátil, IOS, na loja virtual
Apple Store®, excluindo aplicativos pagos, de outros idiomas que não o português e cujo
conteúdo não atendesse algum aspecto das Diretrizes Brasileiras de Obesidade. Aplicou-se um
checklist com 24 itens divididos em 4 domínios: Linguagem, Conteúdo, Formato e Aspectos
culturais. As respostas para cada item era “Sim” (que foi subdivida em “sim totalmente” se
atendidos mais de 50% do pontos e “sim parcialmente”),“Não” ou “Não se aplica Resultados:
Na loja virtual Apple store®, buscando pela temática obesidade, foram obtidos 7 aplicativos no
total. Os dados evidenciam que a maioria dos aplicativos não atende ou atende parcialmente aos
quesitos avaliados. Quanto a linguagem e ao formato mais de 42% atendiam parcialmente e
mais de 57% não atendiam. Em relação ao conteúdo, mais de 42% atendiam parcialmente ou
não atendiam. Por fim, em relação aos aspectos culturais mais de 70% atendiam totalmente e
mais de 28% atendiam parcialmente. Isto coloca os aplicativos como inadequados para usuários
de baixo letramento. Conclusão: Os aplicativos avaliados evidenciam discordância com os
princípios do Letramento Funcional em Saúde (LFS). Assim, a população com baixo letramento
estaria exclusa da utilização desta ferramenta educativa de forma eficiente.
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Código: NC103
Atividade do extrato de Moringa oleífera em parâmetros antropométricos de mulheres
praticantes de atividade aeróbia com excesso de peso
Autores: Izabel Carolina Bousfield Terranova, Cristini Fernandes, Priscila Hália Pires Dos
Santos Oliveira, Erika Dantas De Medeiros Rocha, Sônia Dos Santos Toriani, Greici Silveira
Rosa.
Instituição: Associação Educacional Luterana Bom Jesus IELUSC.

Introdução: A obesidade é um dos principais problemas epidêmicos que ameaçam a saúde em
todo o mundo, implicada na patogênese da síndrome metabólica. O tecido adiposo visceral
hipertrofiado é um órgão endócrino ativo que secreta substâncias inflamatórias que perpetuam
as comorbidades relativas ao excesso de peso. A terapia alternativa baseada em produtos
naturais e extratos vegetais é utilizada mundialmente e muitos destes extratos, como o de folhas
de Moringa oleifera (MO) vem sendo investigados na atenuação das comorbidades ligadas à
obesidade, apresentando potencial terapêutico. Objetivo: Avaliar os efeitos do extrato seco de
MO sobre medidas antropométricas, perfil glicêmico e lipídico de um grupo de mulheres com
excesso de peso, praticantes de atividade aeróbia. Metodologia: Estudo clínico randomizado e
controlado (amostragem não probabilística de conveniência). Vinte mulheres com sobrepeso
(IMC> 25kg / m 2) (média de idade 36 anos) foram divididas em dois grupos, placebo e
suplementado (duração 45 dias) sendo que o grupo suplementado recebeu cápsulas de 500 mg
do extrato seco de MO e o placebo capsulas de amido, sem modificações alimentares. As
variáveis analisadas foram massa corporal, estatura, circunferência da cintura, IMC, colesterol
total, HDL, LDL, triglicerídeos, glicose e foram calculados índices aterogênicos. Resultados:
Após 45 dias foi verificado que o grupo suplementado com extrato seco de MO apresentou
redução significativa de medidas antropométricas, colesterol total, LDL e índices aterogênicos
em relação ao grupo placebo Conclusão: Conclui-se com este experimento que a
suplementação com extrato seco de MO pode ser considerada uma ferramenta auxiliar no
emagrecimento e redução de risco cardiovascular, podendo constituir-se em potencial opção
coadjuvante no tratamento da obesidade.
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Código: NC104
Associação entre índice HOMA-IR e estado nutricional em pacientes com doença hepática
gordurosa não alcoólica
Autores: Diva Rodrigues Mata de Oliveira, Adriele de Sousa Bonfim, Betina da Silva Sassaki,
Monalisa Reis Aruda, Rosângela Passos de Jesus, Camila Ribeiro de Avelar.
Instituição: Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Introdução: Resistência à insulina (RI) é uma das alterações metabólicas mais presentes em
pacientes com Doença Hepática Gordura Não-alcoólica (DHGNA). Aumento dos níveis de
insulina e de valores do índice HOMA-IR vem sendo frequentemente associados à evolução da
DHGNA. Objetivo: Avaliar a associação entre índice HOMA-IR e o estado nutricional em
pacientes adultos portadores de DHGNA. Metodologia: Estudo transversal com dados
coletados de um ensaio clínico em andamento, sob número 2.635.954 de aprovação do Comitê
de Ética do Hospital Universitário Professor Edgard Santos. Foram coletados dados de peso,
altura, IMC, além de insulina e glicemia em jejum para o cálculo do Índice HOMA IR. Utilizouse o software SPSS Statistics versão 25.0.0.0 para análise dos dados e adotado um nível de
significância de 5% para todos os testes estatísticos. Resultados: Avaliou-se 34 pacientes,
sendo 61,7% do sexo feminino, com média de idade de 50,0 ± 8,74, dos quais 82,3%
apresentam índice HOMA IR elevado (>2,1). Toda a amostra apresentou algum grau de excesso
de peso, sendo que 17,6% apresentavam diagnóstico nutricional de sobrepeso, 47,1% de
Obesidade grau I, 20,6% de Obesidade grau II e 14,7% de Obesidade grau III. Apesar disso, à
análise estatística, não foi observado associação positiva significativa entre índice Homa IR e o
estado nutricional (p = 0,093). Conclusão: Valores elevados do índice HOMA IR estavam
presentes na maior parte da amostra analisada, na qual todos tinham excesso de peso. Apesar
disso, mais estudos robustos são necessários para esclarecimentos.
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Código: NC105
Associação entre ferritina e estado nutricional em adultos com doença hepática gordurosa
não alcoólica
Autores: Betina da Silva Sassaki, Adriele de Sousa Bonfim, Diva Rodrigues Mata de Oliveira,
Rosangela Passos de Jesus, Camila Ribeiro de Avelar.
Instituição: Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Introdução: A obesidade contribui para o significativo aumento da doença hepática gordurosa
não alcóolica (DHGNA) e suas complicações. Em pacientes com DHGNA, além das alterações
no estado nutricional, tem sido comum aumento dos níveis de ferritina, inflamação e progressão
da doença. Objetivo: Avaliar a associação entre os níveis de ferritina e o estado nutricional em
adultos portadores de DHGNA. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal realizado com
dados de um ensaio clínico em andamento, sob número 2.635.954 de aprovação do Comitê de
Ética do Hospital Universitário Professor Edgard Santos. Coletaram-se dados de peso, estatura,
IMC e níveis de ferritina dos pacientes incluídos no ensaio clínico de janeiro a maio de 2019.
Foi utilizado o software R Project for Statistical Computing (R-3.2.4 for Windows) para análise
dos dados e adotou-se um nível de significância de 5% para todos os testes estatísticos. A
análise de associação entre a ferritina e o estado nutricional foi realizada pelo teste Exato de
Fischer. Resultados: A amostra foi composta por 21 indivíduos, com média de idade de 49,38 ±
9,0, dos quais 66,7% apresentaram hiperferritinemia (>200ng/mL para mulheres e >300ng/mL
para homens). Toda a amostra possuía algum grau de excesso do peso, sendo que 14,3%
apresentaram sobrepeso, 61,9% obesidade grau I, 14,3% obesidade grau II e 9,5% obesidade
grau III. Apesar disso, não foi observado associação positiva, com significância estatística entre
a ferritina e estado nutricional. Conclusão: Apesar desse estudo não demonstrar associação
significativamente positiva entre estado nutricional e ferritina, foi possível observar
hiperferritinemia na maior parte da amostra, que em sua totalidade tinha excesso de peso. O
tamanho amostral reduzido pode ter influenciado os resultados
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Código: NC106
Avaliação dos efeitos da suplementação de farinha de banana verde e kombucha no fígado
de ratos wistar
Autores: Marianela Andrea Diaz Urrutia, Rafaela Beatriz Menegusso, Amanda Gemelli Ramos,
Rafael Dews Lenz, Mateus Gemelli Ramos, Sóstenez Alexandre Vessaro Silva, Daniela Miotto
Bernardi.
Instituição: Centro Universitário Assis Gurgacz.

Introdução: A alimentação da população baseada no consumo de alimentos ricos em gorduras
saturadas e açúcares simples é uma das responsáveis pelo aumento de doenças crônicas que
afetam o fígado. Objetivo: Assim, este trabalho, aprovado pela Comissão de Ética no Uso de
Animais do Centro Universitário FAG com protocolo 058/2018, avaliou o efeito do kombucha e
farinha de banana verde sobre morfologia, enzimas hepáticas e relação de peso corporal e peso
do fígado de ratos Wistar. Metodologia: Por 55 dias ratos machos foram divididos em cinco
grupos, com 7 animais, sendo os grupos: C: controle, DC: dieta de cafeteria modificada,
DCFBV: dieta de cafeteria modificada + kombucha, DCK: dieta de cafeteria modificada +
farinha de banana verde, DCFBVK: dieta de cafeteria modificada + farinha de banana verde +
kombucha. Todos receberam água ad libitum. Kombucha e solução salina foram administradas
através de gavagem. Após eutanásia, foram coletadas amostras biológicas para realização de
análise de enzimas aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT),
presença de alterações histológica e avaliação da relação entre peso do órgão e do animal.
Resultados: Para AST e ALT, respectivamente: 227,14±14,51 U/L e 41,57±7,50 U/L para o
Grupo C; 181,57±73,49 U/L e 47,57±25,51 U/L para o DC; 235,86±24,79 U/L e 45,57±6,19
U/L para DCK; 248,71±90,17 U/L e 45,29±9,30 U/L para o DCFBV; 332,57±94,34 U/L e
50,57±20,59 U/L para DCFBVK. Valores obtidos da relação entre peso do fígado e corporal:
2,42±0,15g para o Grupo C; 2,49±0,44g para o DC; 2,54±0,38g para DCK; 2,52±0,24g para
DCFBV; 2,68±0,42g para o DCFBVK. A análise histológica mostrou que há vacuolização,
característica de esteatose hepática em todos os grupos, exceto C. Conclusão: A ingestão da
dieta com kombucha e farinha de banana verde não foi eficaz na diminuição da vacuolização e
não teve associação com a relação entre peso corporal e peso do fígado.
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Código: NC107
Efeitos da suplementação de farinha de folhas de Moringa Oleifera sobre alterações
metabólicas iniciais induzidas por consumo de frutose em ratos jovens
Autores: Izabel Carolina Bousfield, Aline De Faveri, Izabelle Coelho de Souza, Isadora Simas
Ribeiro; Milena Broering, Marina Goss, Sandra Soares Melo, Nara Lins Meira Quintão, Rivaldo
Niero, José Roberto Santin.
Instituição: Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI).

Introdução: Evidências recentes sugerem que dietas compostas por alimentos e bebidas
industrializadas ricos em frutose como refrigerantes, podem induzir crianças e jovens à
síndrome metabólica. A terapêutica tradicional apresenta elevado número de medicamentos
disponíveis, porém com efeitos adversos. A Moringa oleifera é uma planta alimentícia não
convencional que apresenta compostos fitoquímicos e tem demonstrado potencial em prevenir
este tipo de comorbidade, podendo ser utilizada na forma de farinha de suas folhas, como
suplementação de preparações rotineiramente utilizadas por crianças e jovens. Objetivo:
Avaliar os efeitos da suplementação da farinha de folhas de Moringa oleifera (FM) sobre
alterações metabólicas iniciais induzidas por consumo de frutose em ratos Wistar jovens.
Metodologia: Ratos Wistar machos (21 dias de idade) foram divididos em grupos (n=9): 1)
controle (ração normal + água), 2) frutose (ração normal + água com frutose 20%) e 3) frutose +
FM (ração suplementada com FM 20% + água com frutose 20%). Os animais receberam os
diferentes tratamentos ao longo de quatro semanas. Durante o período foi mensurada a
circunferência abdominal, peso dos animais, consumo de água e de ração. Ao final do
experimento foi coletado sangue para análises bioquímicas e hematológicas e órgãos para
análise histológica (CEUA nº017/2017). Os resultados foram expressos em média ± erro padrão
da média e analisados estatisticamente por ANOVA utilizando como pós teste o teste de Tukey,
admitindo como significativamente estatístico o p < 0,05. Resultados: A sobrecarga de frutose
induziu alterações características iniciais da síndrome metabólica como dislipidemia, maior
deposição de gordura hepática hipertrofia de adipócitos, aumento da glicemia sanguínea e
resistência à insulina. Provocou ainda estresse oxidativo e alteração de enzimas antioxidantes
hepáticas. Todos este parâmetros foram atenuados e normalizados no grupo tratado com FM.
Conclusão: A FM demonstra viabilidade de utilização na para atenuação ou prevenção das
comorbidades relativas ao consumo excessivo de frutose industrializada, na forma de
suplementação alimentar.
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Código: NC108
Estudo de toxicidade aguda de Solanum Paniculatum L.: parâmetros hematológicos e
histológicos
Autores: Patricia Romualdo de Jesus, Camille Gaube Guex, Kássia Caroline Figueredo,
Gabriela Buzatti Cassanego, Laiza Hübscher Lopes, Gilberti Helena Hübscher, Liliane de
Freitas Bauermann.
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Pontificia Universidade Católica
(PUC-RS).

Introdução: A Solanum paniculatum L., pertencente à família Solanaceae, popularmente
conhecida como jurubeba, é utilizada no tratamento de enfermidades do trato gastrointestinal.
Encontra-se na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS), sendo
assim, relevante estudos que confirmem sua segurança ou possível toxicidade. Objetivo:
Avaliar a toxicidade aguda da administração do extrato fluido das folhas de jurubeba (EFFJ) a
partir de análises hematológicas e histológicas. Metodologia: O EFFJ foi obtido da empresa
Bio Tae Ind. e Com. de Insumos Farmacêuticos Cosméticos e Alimentícios LTDA. O estudo de
toxicidade aguda foi realizado conforme o protocolo da OECD 423. Ratas Wistar obtidas do
Biotério da UFSM, protocolo CEUA: 6221200818, receberam via oral (gavagem) uma dose
única de 2000mg/kg do EFFJ (n=6) e o grupo controle (n=6) recebeu etanol 49% (veículo do
EFFJ). Após 15 dias de observação, os animais foram anestesiados e eutanasiados por punção
cardíaca. Foram coletadas amostras de sangue para analisar os seguintes parâmetros
hematológicos: eritrócitos (RBC), hemoglobina (HGB), hematócrito (HCT), volume
corpuscular médio (VCM), concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM),
plaquetas (PLT) e leucócitos (WBC). Fígado e rins foram coletados para análise histológica
utilizando os corantes Hematoxilina e Eosina (H&E), diafanizados em xilol, embebidos em
parafina. Os blocos foram trimados, e cortes de 6µm de espessura foram obtidos com o
micrótomo Easy Path EP-31-20094. A análise estatística pelo programa Statistica 14.0, por
variância ANOVA, seguida pelo teste de Tukey. Sendo diferente quando p<0,05. Resultados:
Os parâmetros hematológicos RBC, HGB, HCT, VCM, CHCM, PLT e WBC não apresentaram
diferença significativa (p<0,05) entre os grupos. Não foram encontradas alterações
histopatológicas nas amostras de fígado e rins analisadas. Conclusão: Os resultados indicam
que não houve toxicidade nos animais quando expostos ao tratamento agudo com EFFJ. Estudos
com toxicidade crônica seguem para estabelecer parâmetros de segurança do uso da planta.
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Código: SP1
Educação nutricional com grupo de gestantes na atenção básica: um relato de experiência.
Autores: Thaize Maria Silva Lima, Patrícia De Sena.
Instituição: Secretaria Municipal de Saúde – Manaus.

Introdução: A educação alimentar e nutricional durante a gestação é uma estratégia importante
na promoção de hábitos alimentares saudáveis, prevenção de agravos e redução de morbidades e
mortalidades materna e infantil, sendo indispensável dentro das políticas públicas em
alimentação e nutrição. Objetivo: Esta atividade teve como objetivo estimular a troca de
conhecimentos e vivências das gestantes presentes no grupo, por meio de uma atividade
educativa abordando saúde cardiovascular, prevenção de obesidade e diabetes e valorização dos
alimentos regionais. Metodologia: Uma equipe de Estratégia Saúde da Família localizada na
zona periférica de Manaus organizou encontros mensais com 23 gestantes que realizam o prénatal na unidade, conforme preconiza do Ministério da Saúde. Em maio de 2019, o grupo
abordou o tema Alimentação na gestação e saúde cardiovascular, uma vez que a equipe de saúde
observou gestantes com ganho de peso acima do recomendado e alterações de pressão e
glicemia, associados a hábitos alimentares de risco. Uma nutricionista conduziu o diálogo
utilizando imagens de alimentos de todos os grupos, em especial os regionais, destacando seus
benefícios, esclarecendo dúvidas, questionando quais deles as gestantes conhecem e consome.
Resultados: Cada gestante relatou suas preferências alimentares, reconhecendo alguns hábitos
nocivos à saúde como alto consumo de ultraprocessados (refrigerantes, salgadinhos, embutidos
e guloseimas), e baixo consumo de hortaliças e frutas. Quando questionadas sobre alimentos
típicos da região como o tucumã, açaí, cariru, abacaxi regional e outros de baixo custo, muitas
gestantes referiram conhecê-los, mas não costumam consumir alguns destes. Foi destacado o
benefício do consumo de frutas e hortaliças regionais, bem como os efeitos nocivos à saúde do
consumo de alimentos industrializados, em especial no aumento de risco de obesidade e
diabetes. Ao final da atividade as gestantes foram estimuladas evitar o consumo de
ultraprocessados e elaboraram pratos para o almoço com as figuras de alimentos saudáveis que
viram na atividade. Conclusão: A ação esclareceu dúvidas sobre saúde cardiovascular e
alimentação na gestação, bem como estimulou o consumo de alimentos regionais entre as
gestantes do grupo.
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Código: SP2
Conhecimento em nutrição e qualidade da dieta de adultos jovens
Autores: Sabrina Amabili Marinho Teles, Yara Braide Carneiro, Sarah Leticia Falcão Pires,
Maria Eduarda Alves Vasconcelos, Bartira Mendes Gorgulho, Thais Helena de Pontes Ellery,
Antonio Augusto Ferreira Carioca.
Instituição: Universidade de Fortaleza (UNIFOR).

Introdução: O padrão alimentar universitário tem se caracterizado pela ingestão de alimentos
de alta densidade calórica e baixa qualidade nutricional, sendo esse perfil associado ao grau de
conhecimento dos estudantes acerca do conceito de uma alimentação saudável. Objetivo:
Avaliar a relação entre o nível de conhecimento em nutrição e a qualidade da dieta ingerida
pelos adultos jovens. Metodologia: Estudo transversal realizado na Universidade de Fortaleza.
Foram avaliados 250 estudantes matriculados nos cursos de engenharia, incluindo mulheres e
homens com 20 anos ou mais, e excluindo gestantes e pessoas que realizam habitualmente
algum tipo de acompanhamento nutricional. Aplicou-se o Questionários de Frequência
Alimentar (QFA) para população Adulta e o Questionário de Conhecimentos Gerais em
Nutrição (QCGN). Os dados coletados pelo QFA foram calculados e transformados em
consumo diário e analisados pelo Erica software, a qualidade da dieta foi avaliada através do
Índice de Qualidade da Dieta-Revisado (IQD-R). Resultados: A média de idade dos estudantes
foi de 22,4 ± 3,8 anos e mais de 90% era da faixa etária de 18 a 30 anos. O sexo masculino
representou a maioria dos estudantes com 70%. O estado de saúde foi considerado “bom ou
muito bom” por 84% dos estudantes e 51,2% deles foram classificados como eutróficos pelo
Índice de Massa Corporal (IMC) com média de 25,2 ± 4,6 kg/m2. Não houve diferença na
pontuação entre o QCGN e o IQD-R em relação a diferença de sexo, idade, cor ou raça, estado
de saúde e IMC. Houve associação entre as recomendações dietéticas do QGCN e o consumo de
vegetais totais (r= 0,129; p= 0,041) e referente às escolhas alimentares saudáveis com o
consumo de cereais integrais (r= 0,143; p=0,024). Não houve associação entre outras seções do
QCGN e o consumo alimentar. Conclusão: A análise de dados indicou associação entre
conhecimento em nutrição e qualidade da dieta entre adultos jovens, sendo esse um fator de
influência, mas não o único determinante.

176

Código: SP3
Educação alimentar e nutricional: Promoção do aproveitamento integral dos alimentos em
Belém (PA)
Autores: Luana Silva Batista, Emily de Cássia Cruz dos Santos, Luana Karoline Furtado
Silveira, Erika de Souza Ferreira.
Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA).

Introdução: O Aproveitamento Integral dos Alimentos (AIA) é uma estratégia alimentar que
melhora a oferta de nutrientes, além de impactar de forma positiva ao meio ambiente. Objetivo:
Incentivar à prática de uso integral dos alimentos, promovendo saúde, educação ambiental e
redução de custos no preparo de refeições. Metodologia: Estudo descritivo, na modalidade
relato de experiência, a partir de uma oficina - realizada pela equipe de nutrição do projeto de
extensão Adote Um Sorriso- de “Promoção do Aproveitamento Integral dos Alimentos”, no
laboratório de Técnica Dietética da Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ), em Belém/PA.
Utilizou-se como base o “Guia Alimentar para a População Brasileira”, que orienta ao maior
consumo de alimentos in natura e minimamente processados. A funcionalidade dos alimentos
também foi levada em consideração. Assim, os insumos (frutas, agrião, hortelã e salsão) foram
previamente higienizados com hipoclorito e água corrente e usados como base para as receitas.
Resultados: Os participantes da oficina prepararam um salpicão vegetariano a partir dos talos
do salsão, hortelã e agrião mais as cascas de manga e abacaxi; com o bagaço do suco de
abacaxi, foi preparado um bolo e um doce tipo “beijinho”. Cor e sabor, além de um mix de
vitaminas e minerais foram ofertados nessas preparações. Os participantes puderam melhorar
suas habilidades culinárias e usar a criatividade, sendo estimulados a se alimentar de modo mais
saudável com custo reduzido. Conclusão: O Aproveitamento Integral dos Alimentos confere
melhor valor nutricional às preparações, estimula às habilidades culinárias, além de evitar o
desperdício, propiciando a saúde ambiental.
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Código: SP4
Dislipidemia e excesso de peso em adolescentes entre 14 a 19 anos: Estudo EVA-JF
Autores: Melina Gabriela Monteiro, Priscila de Lima Pereira, Felipe Neves, Vanessa Fontes,
Angélica Lombelo-Campos, Aline Priscila Batista, George Luiz Machado-Coelho, Eliane de
Faria; Michele Netto, Renata Souza Oliveira, Ana Paula Cândido.
Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Introdução: As prevalências crescentes de excesso de peso tornaram-se um problema global,
afetando todas as faixas etárias. Essa condição na adolescência é preditiva de dislipidemia,
doenças cardiovasculares e mortalidade em adultos. Diagnósticos precoces podem diminuir as
chances de complicações futuras. Objetivo: Determinar as prevalências de níveis alterados de
colesterol total, lipoproteína de baixa densidade (HDL), não-HDL, lipoproteína de alta
densidade (LDL), lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL) e triglicerídeos em
adolescentes, verificando associações com excesso de peso. Metodologia: Estudo transversal
com 835 adolescentes entre 14-19 anos, de ambos os sexos, matriculados em escolas públicas
de Juiz de Fora/MG. Os participantes foram selecionados por meio de amostragem estratificada
proporcional, com sorteio aleatório simples. Classificou-se o estado nutricional através do
índice de massa corporal para idade, sendo excesso de peso quando ≥ escore-z +1. Amostras de
sangue em jejum foram coletadas para as dosagens séricas de colesterol total, lipoproteínas e
triglicerídeos. Utilizou-se o teste t de Student para a comparação de médias segundo o estado
nutricional. As análises estatísticas foram efetuadas no software SPSS, com nível de
significância de 5%. Resultados: A amostra apresentou idade média de 16,1 (± 1,2) anos, sendo
que 57,5% eram meninas e 28,1% foram identificados com excesso de peso. Constataram-se as
respectivas prevalências de inadequações dos níveis séricos de: colesterol total (55,4%); HDL
(3,1%); não-HDL (11,6%); LDL (15,2%); VLDL (13,6%); e triglicerídeos (18,9%). Além disso,
foram observados valores maiores de colesterol total (156,4 ± 33,7 vs. 162,2 ± 33,1), não-HDL
(83,9 ± 30,5 vs. 91,9 ± 31,7), LDL (69,9 ± 28,3 vs. 76,3 ± 28,7), VLDL (14,0 ± 5,7 vs. 15,6 ±
7,5) e triglicerídeos (70,2 ± 28,6 vs. 77,9 ± 37,5) entre os adolescentes classificados com
excesso de peso (p < 0,05). Conclusão: Os adolescentes com excesso de peso manifestaram
valores maiores de colesterol total, não-HDL, LDL, VLDL e triglicerídeos. Financiamento:
FAPEMIG (APQ-02891-18; APQ-02643-15), CAPES e UFJF.
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Código: SP5
Características nutricionais de funcionários de uma universidade: existem diferenças
entre homens e mulheres?
Autores: Letícia Mambeli Hattori, Bruno Affonso Parenti de Oliveira, Fabíola Pansani Maniglia
Instituição: Universidade de Franca (UNIFRAN).

Introdução: Homens e mulheres podem apresentar diferenças não só na composição corporal,
mas também nas condutas em relação à saúde e ao estilo de vida. Objetivo: Verificar se há
diferença entre homens e mulheres que trabalham em uma universidade, quanto às
características nutricionais. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal com funcionários
de uma universidade. As características antropométricas avaliadas foram: peso, estatura, dobra
cutânea tricipital (DCT) e circunferências do braço (CB), da cintura (CC) e muscular do braço
(CMB). A alimentação foi investigada pelo Questionário do Ministério da Saúde “Como está a
sua alimentação?”. Após a coleta, os dados foram submetidos à análise estatística. Resultados:
Participaram do estudo 239 funcionários, sendo a maioria do sexo feminino (59,7%), com
média de idade igual a 35,4 ±12,9 anos. A maior parte trabalhava nos setores de manutenção e
serviços gerais. Somente 39,9% da amostra era fisicamente ativa, sendo essa característica
estatisticamente diferente entre os sexos. Apenas 24,3% da população apresentou adequação da
ingestão hídrica, sendo essa maior no público masculino (p=0,01). O consumo de sal foi
estatisticamente superior entre os homens, correspondendo ao valor médio de 6,1±3,9 gramas.
Os dados antropométricos revelaram que 54,4% da amostra se encontrava acima do peso. Os
homens apresentaram maiores valores de CB (32,1±3,8 vs. 29,8±4,6), CMB (26,6±3,6 vs.
22,4±4,2), CC (90,5±13 vs. 85,2±13,3) quando comparados com as mulheres respectivamente.
O consumo de bebidas alcoólicas foi maior entre as mulheres (p<0,01) e elas consumiam menor
gordura aparente das carnes. Conclusão: Observou-se um estado nutricional inadequado em
ambos os sexos, com prejuízos cardiovasculares aumentados na população masculina, de acordo
com a CC. As mulheres apresentaram pior adequação da ingestão hídrica.
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Código: SP6
Leitura dos rótulos dos alimentos entre funcionários de uma universidade
Autores: Letícia Mambeli Hattori, Bruno Affonso Parenti de Oliveira, Fabíola Pansani
Maniglia.
Instituição: Universidade de Franca (UNIFRAN).

Introdução: Os rótulos dos produtos industrializados trazem diversas informações importantes
como: o tamanho da porção, a quantidade de calorias, de nutrientes e a lista de ingredientes.
Essas informações devem ser lidas e compreendidas para que o consumidor possa fazer
melhores escolhas. Objetivo: Avaliar o hábito de leitura dos rótulos dos alimentos entre
funcionários de uma universidade e identificar se há diferença entre os sexos, idade e o estado
nutricional. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal realizado com 239 funcionários de
uma universidade do interior do estado de São Paulo. Foram registrados os dados
sociodemográficos e nutricionais dos participantes para posterior comparação com o hábito de
leitura dos rótulos dos produtos alimentícios. Após a coleta, os dados foram tabulados para
análise descritiva e comparativa. Resultados: A maior parte dos integrantes do estudo era do
sexo feminino (59,7%). A média da idade foi de 35,4 ±12,9 anos e não houve diferença nessa
variável quanto ao agrupamento pela frequência de leitura dos rótulos. As porcentagens da
frequência de leitura dos rótulos foram: 9,6% sempre; 39,7% às vezes; 26,8% raramente e
23,9% nunca. Dentre os funcionários que afirmaram sempre ler os rótulos, 69,6% eram do sexo
feminino e 52,2% tinham menos de 30 anos. Apesar de não haver diferença expressiva nos
índices de eutrofia entre os grupos estratificados pela frequência de leitura dos rótulos, a maior
porcentagem de eutróficos e a menor prevalência de obesidade correspondeu ao grupo que
sempre lia os rótulos. Conclusão: Observou-se baixa frequência de leitura dos rótulos,
especialmente entre os indivíduos do sexo masculino. A idade não parece exercer influência e o
estado nutricional pode estar associado a essa prática.
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Código: SP7
Projeto de educação alimentar e nutricional (EAN) desenvolvido com universitários
praticantes de exercícios orientais terapêuticos (EOT) em Alfenas (MG)
Autores: Lais Quelen Feitoza, Lavínia de Souza Martins, Luana Lima Nunes, Amanda Felix
Camocardi, Débora Vasconcelos Bastos Marques.
Instituição: Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).

Introdução: O aumento de doenças crônicas não transmissíveis associadas às alterações no
estilo de vida, justificam a elaboração de projetos de EAN que promovam práticas autônomas
no contexto da alimentação saudável, utilizando recursos educacionais problematizadores e
ativos. Objetivo: Promover a saúde de universitários, participantes da atividade EOT na
Universidade Federal de Alfenas, por meio de oficinas interativas. Metodologia: Desenvolveuse o projeto como atividade avaliativa da disciplina de Educação Nutricional. As oficinas
seguem o referencial teórico Freiriano, percebendo o ser humano de forma integral,
considerando os fatores socioculturais e econômicos interligados ao processo saúde-doençacuidado, e assim, permite direcionar o autocuidado para a transformação da realidade da pessoa,
visando melhor qualidade de vida. As ações, discutem temas pertinentes à EAN para a saúde
integral. A atividade está sustentada na “escuta sensível” e busca a produção da autonomia da
pessoa para mudança da sua realidade, afim de priorizar a interação dialógica entre os sujeitos
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Resultados: Realizou-se as rodas de conversa
com os seguintes temas: “A Escolha dos Alimentos”, abordou os grupos de alimentos segundo
Guia Alimentar para a População Brasileira; “Alimente Bem Suas Emoções”, discutiu o
comportamento alimentar; “Conhecendo o vegetarianismo/veganismo”, trouxe o conceito
alimentação saudável nestes regimes alimentares. A cada oficina mais temas surgiam da
demanda do público atendido. Percebeu-se grande aceitação, assiduidade e entrosamento dos
participantes, despertando curiosidade por novos assuntos relacionados à EAN. Observou-se nas
falas dos participantes um rico processo de esclarecimento de dúvidas e abertura para troca de
conhecimentos. Conclusão: As oficinas interativas associadas à ação dialógica, mostraram que
encontros com a temática de alimentação e nutrição podem ser inseridos no âmbito
universitário, para promover melhora da qualidade de vida.
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Código: SP8
Prevalência de gastrite em pacientes atendidos em uma clínica-escola de nutrição.
Autores: Rafaela Cristina da Silva Ramos, Agatha Mendes Castiglioni, Leticia Guasti Adão,
Márcia Fernandes Nishiyama, Eloá Angélica Koehnlein, Késia Zanuzo.
Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS).

Introdução: A gastrite se caracteriza pela inflamação do revestimento mucoso do estômago, a
qual é resistente à irritação e geralmente suporta um elevado conteúdo ácido, mas pode irritar-se
e inflamar-se por diversas causas como o consumo de álcool, tabagismo, ansiedade, etc.
Objetivo: Este estudo teve como objetivo conhecer a prevalência de pacientes com gastrite.
Metodologia: Este estudo retrospectivo ocorreu na Clínica-Escola de Nutrição da UFFS,
localizada na cidade de Realeza – PR, através de pesquisa em prontuários de pacientes adultos e
idosos atendidos nos anos de 2017 e 2018. Foram pesquisados 307 prontuários de indivíduos
entre 20 e 68 anos. Resultados: Da amostra total, 10,74% (n=33) deles relataram possuir
gastrite, dos quais 72,7% (n=24) eram do sexo feminino e 27,3% (n=9) masculino, com uma
média de idade de 27 anos. Foi verificado que todas as mulheres com o diagnóstico de gastrite
possuíam influência da ansiedade na alimentação. Observou-se ainda que, 39,39% (n=13) da
amostra com gastrite encontravam-se em sobrepeso, 27,27% (n=9) em obesidade, 30,30%
(n=10) eutróficos e 3,03 (n=1) não registrado. No que se refere ao consumo de bebida alcoólica,
42,42% (n=14) da amostra total relataram ingerir e, 57,57% (n=19) não. O tabagismo mostrouse presente em 6,06% (n=2); quanto à presença de doenças, 84,84% (n=28) apresentavam algum
tipo de patologia. Conclusão: Concluiu-se que a maioria dos pacientes com gastrite eram do
sexo feminino, apresentavam influência da ansiedade na alimentação, onde grande parte destes
estavam acima do peso e apresentavam alguma patologia.
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Código: SP9
Prevalência de hiperferritinemia em adultos e idosos atendidos em uma clínica-escola de
nutrição
Autores: Rafaela Cristina da Silva Ramos, Agatha Mendes Castiglioni, Leticia Guasti Adão,
Márcia Fernandes Nishiyama, Eloá Angélica Koehnlein, Késia Zanuzo.
Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS).

Introdução: A hiperferritinemia caracteriza-se pelo aumento da ferritina no organismo, que tem
como principal função o armazenamento de ferro nos tecidos e órgãos. Quando deficiente, pode
indicar baixa concentração de ferro. Seu excesso acarreta na presença de hiperferritinemia.
Objetivo O estudo teve como objetivo conhecer a prevalência de adultos e idosos com ferritina
elevada. Metodologia: Este estudo retrospectivo, ocorreu na Clínica-Escola de Nutrição da
UFFS, localizada na cidade de Realeza – PR, através de pesquisa em prontuários de pacientes
adultos e idosos de ambos os sexos, atendidos no ano de 2016 até 2018. Foram pesquisados 136
prontuários, onde os pacientes apresentaram idade entre 28 a 74 anos. Resultados: Foi
verificado que, 8,8% (n=12) deles residiam em área rural e 91,2% em área urbana; que 21,32%
(n=29) da amostra total encontravam-se com ferritina elevada; o consumo de bebida alcoólica
mostrou-se presente em 56,6% (n=77) da amostra e destes, 51,72% (n=15) citaram a bebida tipo
“cerveja” e 43,4% (n=59) relataram não ingerir nenhum tipo de álcool. Não foi encontrada a
prevalência de hiperferritinemia no sexo feminino. Conclusão: Desta forma, concluiu-se que
aproximadamente um quarto dos pacientes do sexo masculino apresentavam ferritina elevada,
onde mais da metade deles relataram ingerir algum tipo de bebida alcoólica e, praticamente toda
a amostra residia em área urbana.
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Código: SP10
Consumo alimentar de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista em
Maceió (AL)
Autores: Maria Alice Tenório Cavalcante, Rayane Batista da Silva, João Paulo da Silva Lima.
Instituição: Centro Universitário Tiradentes (UNIT).

Introdução: O transtorno do espectro autista (TEA) é caracterizado por um conjunto de
alterações no neurodesenvolvimento infantil, sendo comum a presença de déficits cognitivos
comprometendo a interação social, atrasos na linguagem, desinteresse em atividades rotineiras,
além de comportamentos repetitivos e estereotipados. Objetivo: Avaliar o consumo alimentar
conforme o grau de processamento considerando a presença de alimentos in/natura ou
minimamente processados, processados e ultraprocessados, que podem repercutir de forma
negativa na saúde da criança e adolescente autistas de Maceió, Alagoas. Metodologia: Estudo
transversal, composto por 180 casos de crianças e adolescentes em idade pré-escolar, que
frequentam instituições de apoio em Maceió, Alagoas. Para investigar as informações sobre o
consumo alimentar, foi realizada entrevista individual com o responsável pelo participante com
o uso do questionário de frequência alimentar (QFA), semi- quantitativo. A coleta foi autorizada
pelas instituições participantes e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro
Universitário Tiradentes, com parecer nº 2.743.669. Resultados: Diante da ingestão alimentar
das crianças e adolescentes autistas foi verificado que a maioria dos avaliados consomem
alimentos processados e ultraprocessados frequentemente. Identificou-se também que uma
pequena parcela dos autistas não realizava o consumo de alimentos in natura/ minimamente
processados (13,3%), apresentando assim pouca ingestão de frutas, verduras e legumes e não
atingindo o recomendado de 400 gramas de frutas e vegetais por dia. No entanto, esse baixo
consumo está relacionado a ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e
carências nutricionais implicando na qualidade de vida. Conclusão: O perfil do consumo
alimentar encontrado pode ter sido influenciado pela seletividade alimentar característica do
TEA. Por isso, uma necessidade de intervenção dietética, buscando aprimorar uma melhor
qualidade de vida.
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Código: SP11
Nível de comprometimento físico de doentes renais crônicos assistidos por um centro de
hemodiálise de Maceió (AL)
Autores: Maria Alice Tenório Cavalcante, João Paulo da Silva Lima, Rayane Batista da Silva.
Instituição: Centro Universitário Tiradentes (UNIT).

Introdução: A hemodiálise (HD) demanda uma rotina terapêutica extenuante que gera uma
série de limitações ao portador da doença renal crônica (DRC), podendo acarretar uma série de
limitações ao paciente. Objetivo: Identificar se a terapia hemodialítica promove
comprometimento físico dos portadores da DRC assistidos por um centro de hemodiálise de
Maceió/AL. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa realizada em um hospital privado,
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL,
com parecer de número 3.356.492. Foi aplicado o instrumento de avaliação da qualidade de vida
WHOQOL-bref, criado e validado pela Organização Mundial da Saúde. Resultados: Dentre os
domínios do WHOQOL-bref, que avaliam os diversos aspectos da vida, a pesquisa indicou que
o domínio físico obteve o escore com pior pontuação de 1,61 (numa escala de 1 a 5), adequação
de 32,2% e desvio padrão de 0,92, que, acordo com o instrumento, denota classificação “ruim”,
sendo, portanto, o domínio com maior nível de comprometimento. Esse fato pode ser justificado
por alguns fatores: a HD promove uma série de alterações no metabolismo energético-proteico,
que impactam diretamente na diminuição das reservas corporais de proteína e calorias,
comprometendo os aspectos físicos do paciente. Além disso, inflamação, acidose metabólica e
alimentação inadequada, dor e desconforto, fadiga, má qualidade do sono e repouso, limitações
severas quanto a prática de atividades físicas e impossibilidade de manutenção da rotina e
capacidade de trabalho também afetam drasticamente o domínio físico. Conclusão: Observa-se,
portanto, que a HD promove declínio motor e funcional do paciente portador da DRC,
acarretando drásticas mudanças na vida e no cotidiano destes indivíduos.
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Código: SP12
Grupo emagrecer com saúde: Um relato de experiência
Autores: Daniella Miranda da Silva, Aline Maiochi Beirão, Daniel Tribess, João Batista Viccari
Junior, Maike Lia Fadl Krausser, Maria Ediléia Ribeiro da Silva, Maria Salete Erbs Dias,
Nayara Elmisan Zolet.
Instituição: Secretaria de Saúde de Indaial.

Introdução: O excesso de peso é amplamente reconhecido como um problema de saúde
pública, porém, seu tratamento convencional segue produzindo resultados insatisfatórios.
Objetivo: Promover um programa inovador e abrangente voltado ao emagrecimento saudável,
bem como controle de doenças associadas ao sobrepeso e obesidade, no âmbito da atenção
básica. Metodologia: O grupo é desenvolvido pelo NASF-AB em parceria com as Equipes de
Saúde de Família do município de Indaial/SC. O público alvo é composto por usuários acima de
20 anos com sobrepeso e obesidade I e II. São realizados 9 encontros com duração de 2h30,
sendo 45 min prática de atividade física e 1h30 palestra. Os temas abordados são: alimentação
saudável, consumo alimentar consciente, propriedades funcionais dos alimentos, receitas
saudáveis e escolhas alimentares, atividade física, mastigação, chás e ervas e pensamentos
sabotadores. Os pacientes são avaliados quinzenalmente, por antropometria e recebem
orientação nutricional personalizada. São ofertados florais e auriculoterapia. Resultados: O
grupo proporciona um tratamento diferenciado para perda de peso aos usuários participantes,
com o diferencial de envolver uma mudança geral nos hábitos de vida através da atuação de
profissionais de diversos segmentos da saúde (Nutricionista, Psicóloga, Educador Físico,
Farmacêutica, Fonoaudióloga, Assistente Social, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Agente
Comunitário de Saúde). Outro benefício deste modelo de tratamento é a otimização de recursos
financeiros e humanos. Conclusão: O grupo emagrecer com saúde atende ao objetivo de propor
perda de peso saudável, aliando alimentação, práticas corporais e terapias alternativas.
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Código: SP13
Conheciemnto sobre a introdução da alimentação complementar de crianças: estudo
comparativo entre gestantes.
Autores: Nadia Cristina Testoni Chaves Pereira; Amanda Emília Virtuoso; Camila Nirlange da
Silva; Sandra Soares Melo.
Instituição: Universidade do Vale do Itajaí (Univali).

Introdução: A alimentação nos primeiros anos de vida tem um papel importante para a saúde,
crescimento e desenvolvimento da criança, sendo necessárias adequações da forma e momento
em que inicia. Objetivo: Avaliar o conhecimento de gestantes participantes de um grupo de
assistência multiprofissional em saúde (Gesta), sobre alimentação complementar da criança até
um ano de idade em comparação ao de gestantes assistidas por uma Unidade de Atenção Básica
de Saúde (USFC). Metodologia: Foi realizado estudo transversal, quantitativo, avaliando
amostra de 51 gestantes (n=18, 35% Grupo Gesta e n=33, 65% Grupo USFC). As gestantes
foram entrevistadas por meio de formulário estruturado semiaberto. Os dados foram
confrontados com as informações do Guia Alimentar para Crianças menores de dois anos,
elaborado pelo Ministério da Saúde 2005 e do Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria
2012. Realizou-se análise temática, emergindo três categorias: conhecimento sobre
amamentação, período de introdução alimentar e forma em que a introdução deve ser feita.
Resultados: Observou-se que as gestantes participantes do Grupo Gesta apresentaram maior
média de idade, renda familiar e grau de escolaridade quando comparadas às do Grupo USFC,
sendo que demonstraram conhecimento mais amplo quanto ao aleitamento materno e à
alimentação complementar infantil. Conclusão: Compreende-se a necessidade de melhorar a
comunicação e o acompanhamento das gestantes por equipes de assistência multiprofissional
em saúde, incluindo o período de introdução da alimentação complementar infantil.
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Código: SP14
A importância de ações no âmbito nutricional voltadas à saúde da pessoa idosa
Autores: Letícia Corrêa dos Santos Costa.
Instituição: Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU).

Introdução: Os profissionais de saúde promovem educação em saúde através da disseminação
de conhecimentos, o papel do nutricionista é fundamental na saúde preventiva, principalmente
em relação ao idoso, pois sofrem alterações fisiopatológicas que estão intimamente ligadas à
alimentação e nutrição. Objetivo: Percepção da importância da atuação nutricional na
promoção da saúde, através da realização de uma ação voltada ao público da terceira idade.
Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, descritivo, quantitativo, com os dados obtidos
através de uma ação de promoção à saúde, executada em uma instituição religiosa localizada em
Belém-PA, em que, realizou-se avaliação nutricional composta por aferição de peso e altura e
posteriormente a orientação nutricional, efetuada por meio do uso do Guia Alimentar para a
População Brasileira. Amostra não probalística, por conveniência, composta por 10 pessoas
com mais de 60 anos de idade. Resultados: Em relação ao estado nutricional das pessoas
atendidas, 1 encontrava-se em desnutrição, 4 em eutrofia, 1 em sobrepeso e 4 em obesidade,
segundo a classificação de OPAS (2002). Entre essas pessoas, 4 apresentavam-se com a
glicemia elevada, com média de 110 mg/dl. Em relação à orientação nutricional, foi perceptível
a ocorrência de dúvidas simples sobre a alimentação, como a quantidade de porções alimentares
que devemos consumir no dia a dia. Conclusão: A educação nutricional na promoção à saúde
do idoso é fundamental no processo saúde-doença. Desse modo, ações de saúde no âmbito
nutricional intensificam e fortalecem o processo de sua promoção.

188

Cógigo: SP15
Polifarmácia e redução do consumo alimentar de idosos residentes em uma instituição
geriátrica de Colatina (ES)
Autores: Emille Colombo Dutra, Jackelyne Lopes Silva.
Instituição: Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC).

Introdução: A polifarmácia é um evento comum entre idosos e constitui-se como instrumento
primordialmente terapêutico, mas que suplanta a esfera benéfica podendo favorecer
manifestações como inapetência, xerostomia e outros fatores que oportunizam a redução do
consumo alimentar e, consequentemente, distúrbios nutricionais. Objetivo: O presente estudo
objetivou avaliar a prevalência de polifarmácia e sua relação com a diminuição da ingestão
alimentar em idosos residentes em uma Instituição de Longa Permanência de Colatina/ES.
Metodologia: Foram realizadas pesquisas bibliográficas para embasamento teórico, além de um
estudo de campo quantitativo, de corte transversal, com análise de prontuários e coleta do restoingestão durante quatro dias. Para avaliação do resto-ingestão foram considerados inadequados
valores superiores a 10% do peso da refeição distribuída. Participaram do estudo 60 idosos
institucionalizados de ambos os sexos. Para análise dos dados utilizou-se o teste Qui-quadrado
de Pearson, através do programa SPSS versão 25, considerando relação estatística com p<0,05.
A pesquisa foi realizada conforme a Resolução CNS 466/2012, com aprovação do Comitê de
Ética e Pesquisa sob o parecer nº 3.097.402. Resultados: Os resultados sugerem alta
prevalência de polifarmácia em idosos no âmbito asilar. Dos pesquisados, 40% (n=24)
apresentaram ingestão de cinco ou mais medicamentos. Destes, 70,8% (n=17) eram do sexo
masculino e 29,2% (n=7) do sexo feminino. Entre os tipos de medicamentos mais citados nos
prontuários analisados, encontram-se as classes dos Anti-hipertensivos (n=61), Antidepressivos
e Antipsicóticos (n=47), além de Sedativos e Ansiolíticos (n=18). Ademais, 58,3% (n=14) dos
indivíduos que apresentaram polifarmácia tiveram percentual de resto-ingestão acima do
aceitável, obtendo média de 21,3±9,8% e evidenciando associação expressiva entre ingestão de
múltiplos medicamentos e redução do consumo alimentar (p=0,014). Conclusão: Assim,
acentua-se a importância do aprimoramento da equipe multidisciplinar que assiste à população
idosa institucionalizada, visando evitar condutas iatrogênicas e propiciar a longevidade sem
prejuízo à qualidade de vida.
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Código: SP16
Estado nutricional de agricultores do município de Planalto (PR) e Mafra (SC)
Autores: Gabriela Sandri, Calinca Skonieski, Karina Fagundes, Daniel Barbosa Chaves, Dalila
Moter Benvegnú.
Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS).

Introdução: O estado nutricional é definido como o conjunto de condições de saúde em que o
organismo se encontra, influenciado diretamente pelo consumo de nutrientes. Estudos que
avaliaram o estado nutricional de agricultores demonstraram baixa prevalência de excesso de
peso. Objetivo: Assim, objetivou-se a realização deste estudo a fim de investigar o estado
nutricional de agricultores residentes nos municípios de Planalto (PR) e Mafra (SC).
Metodologia: Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da
Fronteira Sul (CEP-UFFS), pelo número 97031118.7.0000.5564, houve seleção dos agricultores
de forma aleatória, seguida da coleta de medidas de peso e estatura para posterior cálculo do
índice de massa corporal (IMC) e avaliação do estado nutricional dos mesmos. Posterior a isso,
ocorreu o tratamento dos dados e análise estatística, considerando diferença significativa quando
p<0,05. Resultados: Participaram da pesquisa 250 voluntários, de ambos os sexos, sendo 123
de Mafra - SC, 58 (47,15%) do sexo feminino e 65 (52,85%) do sexo masculino e 127 de
Planalto - PR, 56 (44,10%) do sexo feminino e 71 (55,90%) do sexo masculino. Não foram
observadas diferença significativa no estado nutricional dos participantes, sendo que os
agricultores de Mafra - SC apresentaram média de 26,71 kg/m² ± 4,84 e os de Planalto - PR
26,03 kg/m² ± 4,20. Conclusão: Diante disso, não foi possível concluir se existe uma diferença
significativa entre o estado nutricional de agricultores residentes em dois municípios da região
sul do país.
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Código: SP17
Relação entre ingestão de micronutrientes e dados socioeconômicos em crianças com
sobrepeso e obesidade de uma escola pública de Caucaia
Autores: Thais Torquato Memoria, João Lucas Ferreira Andrade, Letícia Soares Herculano,
Denise Lima De Oliveira Fernandes, Karina Pedroza De Oliveira.
Instituição: Universidade de Fortaleza (UNIFOR).

Introdução: O crescimento Infantil saudável é dependente da ingestão adequada de
micronutrientes, dos quais podemos citar zinco, ferro, selênio, magnésio, cálcio e vitaminas A e
C. Os atributos socioeconômicos irão regular a aquisição de alimentos fontes desses
oligoelementos. Objetivo: Relacionar o consumo de energia e micronutrientes com a renda e
sexo. Metodologia: Foram coletados dados antropométricos, alimentares e socioeconômicos de
16 crianças de ambos os sexos, sendo 5 meninas e 11 meninos, os quais apresentaram obesidade
e sobrepeso. Para a avaliação da presença de calórias, vitaminas C e A, cálcio, selênio, zinco,
ferro e magnésio, foram coletados 3 recordatórios alimentares de 24 horas para cada criança.
Em seguida foi utilizado o software "Dietbox", para a realização da análise do recordatório e
quantificação de cada nutriente e calória presente na alimentação durante 3 dias. A partir disso
os dados socioeconômicos foram cruzados com os dados alimentares utilizando teste "T
student". Resultados: Com a realização do teste "T student", foram observadas a relação entre a
ingestão calórica e a renda financeira de cada criança. Sendo a renda unanime de 1 salario
minimo, onde ao ser aplicada a análise foi visto que não houve correlação entre as variáveis
socioeconômicas e a ingestão desses nutrientes além da ingestão calórica diária, sendo
resultados em números maiores que 0,5 (o que indica a não correlação), sendo o desvio padrão
maior ocorrido em crianças do sexo feminino. Conclusão: Este estudo não encontrou correlação
entre variáveis socioeconômicas e o consumo de nutrientes essenciais para o crescimento
infantil saudável. Sugere-se analises futuras com foco mais aprofundada na inadequação.
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Código: SP18
Estado nutricional de atletas de futebol de um clube esportivo da cidade do Recife
Autores: Suênia Marcele Vitor de Lima, Diego Rafael Farias da Silva, Isabelle da Silva,
Pollyanna Matter, Maria da Cunha, Eduardo Caldas, Vinicius de Albuquerque, Indyara Dias,
Paula Catirina Germano Magalhães.
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Faculdade Pernambucana de Saúde
(FPS).

Introdução: A nutrição voltada para um esporte como o futebol têm recebido atenção e
valorização pelos profissionais do esporte. Fato este que pode ser a diferença no resultado final
em atividades que demandem volume e variadas intensidades. Objetivo: Avaliar o estado
nutricional dos atletas de futebol de um clube da cidade do Recife. Metodologia: Foram
submetidos à avaliação antropométrica (peso, altura, dobras cutâneas e circunferências da
cintura, braquial e quadril) 22 jogadores de futebol, categoria Sub-13, pertencentes ao Sport
Clube do Recife - Pernambuco. Todos eram do sexo masculino, com idade entre 12 e 13 anos.
A partir das medidas de peso e estatura foi calculado o índice de massa corporal (IMC) sendo
classificado pelas curvas de crescimento através do parâmetro IMC/idade da Organização
Mundial de Saúde. Das dobras cutâneas, obteve-se o percentual de gordura e as circunferências
foram utilizadas para acompanhamento do estado nutricional. Resultados: De acordo com o
índice de massa corpórea por idade, 87% dos atletas estavam eutróficos e em relação à gordura
corporal, apresentaram a média de 7,10 com o desvio padrão de 2,37. Os resultados verificados
em nosso estudo apontam um percentual de gordura médio abaixo do valor preconizado para
esta classe de desportistas, que seria entre 10 a 12%, embora não ultrapassou o limite mínimo de
4 a 6%. Tais resultados nos indicam a relevância de sensibilizar essa classe de desportista a
seguir uma orientação alimentar e nutricional para compensar as elevadas taxas metabólicas
durante treinamentos e jogos competitivos, além de reduzir as possibilidades de doenças e
lesões. Conclusão: O fato dos atletas apresentarem estado nutricional adequados para a sua
modalidade esportiva através do IMC/I e percentual de gordura corporal pode ser justificado
pelo acompanhamento de uma equipe multidisciplinar.

192

Código: SP19
Prevalência de doenças crônicas e estado nutricional de agricultores de Santa Maria de
Jetibá (ES)
Autores: Flavia Krüger, Mírian Patricia Castro Pereira Paixão.
Instituição: Centro Universitário Católico de Vitória.

Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis são consideradas uma epidemia de grande
preocupação para a saúde pública, visto que parte destes agricultores usam agrotóxicos, não se
preocupam com a saúde e têm dificuldade de acesso a rede básica de saúde. Objetivo:
Investigar o estado nutricional e a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis em
agricultores levando em consideração o uso de agrotóxico. Metodologia: Pesquisa de campo de
base populacional, caracterizada como transversal, exploratória, descritiva e quantitativa
realizado com 48 agricultores. Foi aplicado questionário sobre condições sociodemográficas,
hábitos alimentares e estilo de vida, doenças diagnosticadas e condutas na agricultura. A coleta
de dados da amostra foi realizada mediante a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do
Centro Universitário Católico de Vitória com CEP nº96616818.0.0000.5068. A análise de dados
foi realizada por meioa do SPSS (2016) e os resultados foram expressos sob a forma de
frequência relativa e absoluta. Resultados: Verificou-se predominância para idades entre 40 a
49 anos, baixa escolaridade, cor/raça branca, estado civil casado, não fumante e auto avaliação
da saúde como boa. Observou-se que a hipertensão é a doença mais comum e estado nutricional
da maioria encontra-se eutrófico. No trabalho agrícola a maioria relatou ter contado direto com
agrotóxicos. A análise dos hábitos alimentares demostrou baixo consumo de frutas e verduras e
alto consumo de alimentos industrializados. Conclusão: Este estudo contribuiu para
caracterização da prevalência de doenças crônicas e o estado nutricional dos agricultores de
Santa Maria de Jetibá, ES.
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Código: SP20
Influência de hábitos alimentares e drogas no estado nutricional e qualidade de vida de
caminhoneiros
Autors: Solineia Hartwig Tetzner, Mírian Patricia Castro Pereira Paixão.
Instituição: Centro Universitário Católico de Vitória.

Introdução: Os caminhoneiros são profissionais de grande relevância para movimentação da
engrenagem econômica, mas para isso expõem-se a condições de risco com as longas jornadas e
prazos curtos, difícil acesso à alimentação adequada, sedentarismo e uso de drogas. Objetivo:
Avaliar a influência dos hábitos alimentares e uso de droga no estado nutricional e na qualidade
de vida de caminhoneiros. Metodologia: Trata-se de estudo transversal quantitativo, realizado
em uma empresa localizada no interior do município de Santa Maria de Jetibá – ES, com
amostra definida por conveniência, composta por 50 caminhoneiros, os quais foram submetidos
a avaliação antropométrica e aplicação de questionários. A coleta de dados da amostra foi
realizada mediante a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário
Católico de Vitória com CEP nº 96616418.4.0000.5068. A descrição dos dados foi realizada
pela frequência observada, porcentagem, medidas de tendência central e de variabilidade,
utilizou-se a correlação de Spearman (1904), com nível de significância de 5%. Resultados: A
faixa etária predominante foi de 31 a 40 anos, a média do IMC é 29,65kg/m2 e a circunferência
de cintura com média de 100,27 cm. Em relação ao perfil alimentar grande parte computaram
até 28 pontos, indicando que a alimentação não está adequada. Ao avaliar a relações dos
parâmetros antropométricos se observa correlação entre o percentual de gordura e CC, como
também entre o IMC e escore de dor na qualidade de vida. Entre as drogas utilizadas, o tabaco
apresenta uma associação com a ingestão alimentar e estado geral de saúde. A qualidade de vida
apresentou menores escore para os domínios estado geral de saúde e saúde mental. Conclusão:
Contudo pode-se perceber que os caminhoneiros estão expostos a condições de riscos para sua
saúde e qualidade de vida, sendo necessário estabelecer medidas preventivas com equipe
multidisciplinar e de conscientização para estes profissionais
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Código: SP21
Relato de experiência: ações de educação uma escola pública do município de Brejinho
(RN)
Autora: Cristiane Pinheiro de Sousa.
Instituição: Instituto Federal do Rio Grande do Norte.

Introdução: As ações de educação alimentar e nutricional tem como função incentivar hábitos
alimentares saudáveis durante todo ciclo de vida. A escola destaca-se pelo seu papel
protagonista por ser um ambiente apropriado para o desenvolvimento da educação nutricional
junto à família. Objetivo: O objetivo deste relato de experiência é descrever as ações de
Educação Alimentar e Nutricional realizadas em uma escola pública do município de
Brejinho/RN. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência das ações de educação
alimentar e nutricional, realizada em uma escola Pública do município de Brejinho/RN. Neste
relato de experiência, serão descritas as vivências realizadas nas ações educativas que tiveram
como base a Jornada de Educação Alimentar e Nutricional divididas por 4 temas: com intuito de
promover saúde, qualidade de vida, mudança dos hábitos alimentares inadequados e
estimulando os alunos a realizarem escolhas alimentares saudáveis. Resultados: Foi realizado
um levantamento dos alimentos mais consumidos por esses alunos e demonstrado em palestra
expositiva as quantidades de sódio, açúcar e óleo onde os participantes das ações tiveram uma
melhora na qualidade de escolhas dos alimentos, visto que antes das ações havia um grande
consumo de alimentos industrializados. Durante as ações, foram realizadas oficinas culinárias
com o sanduíche natural funcional e refrigerante saudável, que além de promover os bons
hábitos saudáveis na escola, poderão fazer a receita em casa. Após a implantação da horta
saudável foi notório que os alunos começaram consumir mais a merenda escolar. Outra parte
importante, foi o contato com os pais, não bastava realizar ações de educação alimentar e
nutricional se em casa não tinham hábitos saudáveis. Após as ações, obtivemos um resultado
satisfatório devido à conscientização e compreensão tanto da família como dos alunos que a
alimentação saudável é responsabilidade de todos. Conclusão: As Ações de Educação alimentar
e Nutricional vem trazendo enormes benefícios para a vida dos escolares. Assim, essas práticas
devem ser adotadas diariamente para a criação de novos hábitos saudáveis.
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Código: SP22
Nível de atividade física e perfil lipídico de crianças
Autores: Beatriz Assis Carvalho, Ana Gabriella Pereira Alves, Maria Sebastiana Silva.
Instituição: Universidade Federal de Goiás (UFG).

Introdução: Além da alimentação, a prática regular de atividade física é um fator capaz de
impactar positivamente no perfil lipídico do indivíduo, independente da faixa etária. Objetivo:
Comparar o perfil lipídico de crianças segundo a prática de atividade física. Metodologia:
Estudo transversal com 117 crianças de 4 a 11 anos de idade, residentes no estado de Goiás. A
avaliação da atividade física foi realizada por meio do Physical Activity Questionnaire for Older
Children (PAQ-C), sendo que as crianças foram classificadas em ativas ou pouco ativas. As
frações lipídicas colesterol total (CT), HDL-c e triglicérides (TG) foram determinadas por
métodos colorimétricos enzimáticos. O LDL-c foi obtido indiretamente por meio de equação
matemática. A comparação dos parâmetros lipídicos entre as crianças ativas e pouco ativas foi
realizada a partir do teste de Mann-Whitney, e foi considerado como significante p < 0,05.
Resultados: A média de idade das crianças foi 7,26±1,93 anos. A maioria da amostra foi
classificada como pouco ativa (67,5%, n=79). A média dos valores de CT, HDL-c, TG e LDL-c
das crianças ativas foi 163,10±28,33; 55,18±11,02; 79,53±29,71; e 92,64±28,23 mg/dL,
respectivamente, e das crianças inativas foi 160,75±30,23; 50,59±12,58; 97,19±39,71; e
91,73±30,21 mg/dL, respectivamente. Apenas o TG apresentou média estatisticamente maior
entre as crianças inativas quando comparado com as ativas (p=0,005). Conclusão: O estímulo a
prática regular de atividade física entre as crianças pode contribuir para o controle do TG sérico,
prevenindo o desenvolvimento de agravos futuros à saúde.
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Código: SP23
Compreensão da rotulagem nutricional por alunos do ensino fundamental de uma escola
estadual do município de Volta Redonda
Autores: Marcelli Mello Ferreira, Margareth Lopes Galvão Saron.
Instituição: Centro Universitário de Volta Redonda (UNIFOA).

Introdução: Sabe-se que uma grande parte da população vem se importando em ter hábitos
saudáveis, no entanto, existe uma parcela que não tem o mínimo interesse pelo assunto. É
importante, então, a leitura dos rótulos para compreender o produto consumido. Objetivo:
Avaliar a compreensão dos adolescentes em relação à rotulagem nutricional. Metodologia: O
estudo foi a descritivo e com abordagem quantitativa, realizado em uma escola municipal do
Ensino Fundamental, da cidade de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, no mês de março
de 2019. O instrumento utilizado foi um questionário estruturado. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Centro Universitário de Volta Redonda UniFOA sob o CAAE: 08626119.3.0000.5237. Resultados: Participaram do estudo 11 alunos,
sendo que 54,55% era do sexo masculino e 45,45% era do sexo feminino, sendo que a maioria
era pertencente à classe A (36,36%) e se considera pardo (45,45%). Em relação ao interesse por
rotulagem, 81,82% acompanha as compras de casa, sendo que 100% dos alunos lêem “às vezes”
os rótulos antes de comprar, isso por conta de outros motivos (54,55%), como curiosidade.
Conclusão: Existe ainda falta de interesse por parte dos adolescentes para o que estão
consumindo, visto que a leitura dos rótulos não é frequente, assim como o auxílio nas compras.
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Código: SP24
Importância da rotulagem de alimentos em alunos do ensino médio de uma escola estadual
do município de Volta Redonda
Autores: Marcelli Mello Ferreira, Margareth Lopes Galvão Saron.
Instituição: Centro Universitário de Volta Redonda (UNIFOA).

Introdução: Atualmente, com o grande número de alimentos ofertados, torna-se fundamental a
leitura dos rótulos, para que seja possível conhecer o produto consumido, ou seja, quais são os
ingredientes. Objetivo: Verificar a presença ou ausência da leitura dos rótulos de alimentos por
parte dos adolescentes do Ensino Médio. Metodologia: O estudo foi realizado em uma escola
estadual do município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, com alunos do Ensino
Médio, no mês de março de 2019. O instrumento utilizado foi um questionário estruturado. O
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Centro
Universitário de Volta Redonda - UniFOA sob o CAAE: 08626119.3.0000.5237. Resultados:
Participaram do estudo 248 alunos, sendo que 44,4% era do sexo masculino e 55,6% era do
sexo feminino. Em relação à leitura dos rótulos, 22,2% dos alunos nunca leem os rótulos,
enquanto que 14,5% sempre leem, e 62,9% leem às vezes. O que leva os alunos a lerem é
principalmente alimentação saudável (43,5%). Conclusão: Existe um interesse pela leitura dos
rótulos, principalmente em relação à alimentação saudável, porém ainda não é frequente.
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Código: SP25
Conhecimento de termos técnicos dos rótulos por alunos do ensino médio de uma escola
estadual do município de Volta Redonda
Autores: Marcelli Mello Ferreira, Margareth Lopes Galvão Saron.
Instituição: Centro Universitário de Volta Redonda (UNIFOA).

Introdução: Atualmente é frequente o uso de alguns termos para influenciar o consumo de
alimentos, demostrando ser mais saudável, comparando com outros. Como exemplo, tem-se os
alimentos “light”, “diet”, “sem glúten” e “sem lactose”, que são considerados benéficos para a
saúde. Objetivo: Avaliar a conhecimento dos adolescentes em relação às expressões presentes
nos rótulos dos alimentos. Metodologia: O estudo foi realizado em uma escola estadual do
município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, com alunos do Ensino Médio, no mês de
março de 2019. O instrumento utilizado foi um questionário estruturado. O estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Centro Universitário de Volta
Redonda - UniFOA sob o CAAE: 08626119.3.0000.5237. Resultados: Participaram do estudo
248 alunos, com média de idade de 16,5 ± 1,2 anos, sendo que o participante mais novo possuía
14 anos e o mais velho 21 anos. Em relação ao conhecimento sobre as expressões “light” e
“diet”, 83,5% responderam que sabem o que significa esses termos, assim como as expressões
“sem glúten” e “sem lactose”, que 79% responderam conhecer esses termos. Sendo que, para
65,7% dos alunos, essas expressões influenciam na hora da compra. Conclusão: A maioria dos
alunos conhecem as expressões como “light” ou “diet” nas embalagens e estas expressões
podem estar influenciando no consumo.
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Código: SP26
Educação alimentar e nutricional sobre plantas alimentícias não convencionais em uma
turma de educação infantil de escola de aplicação federal
Autores: Byanca Rodrigues Carneiro, Ana Francisca Teixeira Gomes, Danna Calina Nogueira e
Silva, Ana Carolina Costa Campos, Thiago Perez Jorge.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) são plantas com propriedades
alimentícias, mas, subutilizadas pela população. Seu estudo está cada vez mais crescente, visto
que possuem fácil acesso e são excelentes fontes de macro e micronutrientes, contribuindo
assim para às necessidades nutricionais. Objetivo: A compreensão sobre PANC auxilia na
promoção da saúde humana e ambiental, contribuindo com a reflexão socioambiental. Desse
modo, o presente estudo objetivou estimular os conhecimentos que envolvem PANC em turma
de pré-escolares do Núcleo de Educação da Infância (NEI). Metodologia: Foi realizada uma
atividade de Educação Alimentar e Nutricional por alunos de Nutrição da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN), apresentando algumas PANC para uma turma do ensino
infantil do Colégio de Aplicação da UFRN, em Natal-RN. Foi realizado diálogo inicial para
averiguação de conhecimentos sobre o assunto abordado. Por meio de contação de história,
foram apresentadas três PANC (Cariru, Beldroega e Xanana) que são cultivadas no Laboratório
Horta Comunitária Nutrir (LabNutrir) da UFRN, mostrando como estas são utilizadas na
alimentação. Foi realizado jogo da memória com as PANC estudadas. Por fim, as crianças
ilustraram o que aprenderam. Resultados: A atividade desenvolvida teve como público-alvo 24
crianças com média de idade de 3 anos. Pôde-se inferir que os alunos desenvolveram e
estabeleceram conhecimentos sobre as PANC trabalhadas, as quais puderam ser analisadas por
meio do comportamento de interesse em expressar suas dúvidas e conhecimentos. Ao final, cada
criança desenhou uma das PANC que aprenderam, além de solicitarem uma visita a horta do
LabNutrir. Além disso, outros resultados puderam ser observados, como o conhecimento sobre
a biodiversidade vegetal, a promoção de escolhas alimentares saudáveis, a socialização e o
compartilhamento de saberes. Assim, destaca-se a importância de atividades lúdicas e práticas,
pois contribuem para a reflexão e estabelecem vínculo entre conceitos, habilidades e atitudes.
Recomenda-se a aplicação de programas de Educação Alimentar e Nutricional com período de
duração maiores e que inclua a equipe escolar e familiares. Conclusão: Conclui-se que é
possível incentivar a abordagem de PANC para crianças do nível infantil, estimulando assim a
importância desse saber para auxílio do desenvolvimento da sustentabilidade ambiental, social e
econômica.
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Código: SP27
Prevalência do consumo de alimentos açucarados por crianças frequentadoras de centros
municipais de educação infantil e fatores associados
Autores: Lana Angélica Braudes-Silva, Lina Monteiro de Castro Lobo, Malaine Morais Alves
Machado, Brenda Cristyanne Silva Cabral, Mirella de Paiva Lopes, Jhennifer Oliveira Alves,
Thatiane Silva Mendonça, Maria Claret Costa Monteiro Hadle.
Instituição: Universidade Federal de Goiás (UFG).

Introdução: A ingestão de alimentos açucarados por crianças pode estar relacionada a
condições biológicas e sociodemográficas, estilo de vida, conhecimento acerca da alimentação e
saúde, e a presença materna. A redução do consumo desses alimentos deve ser estimulada na
infância. Objetivo: Avaliar a associação entre o consumo de alimentos açucarados por crianças
em educação infantil e fatores sociodemográficos. Metodologia: Estudo transversal aninhado a
um ensaio clínico randomizado com crianças de seis a 48 meses de idade, ambos os sexos e
frequentadoras de Centros Municipais de Educação Infantil. Utilizou-se formulário estruturado
com questões socioeconômicas, demográficas e de comportamento alimentar, e Questionário de
Frequência Alimentar (30 dias antes da entrevista). Para caracterização da amostra, realizou-se
frequências absoluta e relativa. Para avaliar a associação entre variáveis independentes e a
frequência diária da ingestão de alimentos açucarados utilizaram-se teste de Qui-quadrado de
Pearson e Exato de Fisher, com nível de significância de 5%. Projeto aprovado pelo CEP da
UFG (nº 2.458.341). Resultados: Avaliaram-se 160 crianças, sendo 52,50% do sexo feminino e
55,63% acima de 24 meses de idade. A maioria das mães apresentaram idade entre 20 e 35 anos
(73,55%). A prática de substituir refeições por lanches foi realizada por 21,88% das crianças. A
prevalência do consumo de alimentos açucarados de uma a três vezes/dia foi de 54,38%. As
crianças de até 24 meses de idade ingeriram estes alimentos menos que uma vez/dia (52,11%); e
as de 25 a 48 meses consumiram de uma a três vezes/dia (65,17%) (p<0,001). Dentre as
crianças com mães de idade maior ou igual a 35 anos, 57,58% delas consumiram alimentos
açucarados menos de uma vez/dia (p=0,017). Em crianças com o hábito de substituir as
refeições por lanches, a prevalência da ingestão de alimentos açucarados de uma a três vez/dia
foi de 71,43% (p=0,022). Conclusão: O consumo de alimentos açucarados é maior em crianças
de 24-48 meses, menor em crianças com mães acima de 35 anos, e maior entre aquelas que
substituem refeições por lanches.
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Código: SP28
Fatores associados ao consumo de carnes vermelhas e processadas em crianças
frequentadoras de centros municipais de educação infantil
Autores: Lana Angélica Braudes-Silva, Malaine Morais Alves Machado, Lina Monteiro de
Castro Lobo, Gabriela Costa Cunha, Mirella dePaiva Lopes, Jhennifer Oliveira Alves, Natália
Menezes Silva, Maria Claret Costa Monteiro Hadler.
Instituição: Universidade Federal de Goiás (UFG).

Introdução: O consumo de carnes na infância corresponde a uma importante fonte de proteínas
e contribui de forma significativa para o aporte de micronutrientes. Porém, o consumo excessivo
de carnes vermelhas e processadas pode representar risco à saúde. Objetivo: Avaliar a
associação entre a ingestão de carnes vermelhas e processadas e variáveis socioeconômicas,
demográficas e estilo de vida. Metodologia: Estudo transversal aninhado a um ensaio clínico
randomizado com crianças de seis a 48 meses de idade, ambos os sexos e frequentadoras de
Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI). Utilizou-se formulário estruturado com
questões socioeconômicas, demográficas e de comportamento alimentar, e Questionário de
Frequência Alimentar (30 dias antes da entrevista). Para caracterização da amostra, realizou-se
frequências absoluta e relativa. Para avaliar a associação entre variáveis independentes e a
frequência semanal da ingestão de carnes vermelhas e processadas utilizaram-se teste de Quiquadrado de Pearson e Exato de Fisher (p<0,05). Projeto aprovado pelo CEP da UFG (nº
2.458.341). Resultados: Avaliaram-se 160 crianças, sendo 52,50% do sexo feminino, 55,63%
maiores de 24 meses de idade, 90,63% delas frequentaram o CMEI em período integral e
83,13% de suas mães trabalhavam fora de casa. Em relação ao tempo gasto para se alimentar,
49,69% das crianças comiam em até 15 minutos. A prevalência de consumo de carnes
vermelhas e processadas sete vezes ou mais por semana foi de 61,25%. Dentre as crianças que
frequentavam o CMEI em período integral, 63,45% delas consumiram carnes vermelhas e
processadas sete ou mais vezes/semana (p=0,007). Entre crianças com mães que trabalhavam
fora, o consumo diário ocorreu em 62,41% (p = 0,035). Das crianças que gastaram até 15
minutos e de 20 a 30 minutos para se alimentar, 60,76% e 64,18% ingeriram carnes vermelhas e
processadas todos os dias, respectivamente (p=0,041). Conclusão: O consumo semanal de
carnes vermelhas/processadas associa-se à frequentar o CMEI em tempo integral, à mãe
trabalhar fora e à se alimentar em até 15 minutos ou de 20-30 minutos.
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Código: SP29
Prevalência de risco para transtornos alimentares em estudantes de NUTRIÇÃO de
Fortaleza (CE)
Autores: Victoria Proença de Castro Macêdo, Laís Araújo Simões Rosa, Lucas Martins de
Sousa, Erica Thaís Dias Frota, Mariana Oliveira de Melo, Ana Luiza de Rezende Ferreira
Mendes.
Instituição: Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Centro Universitário Estácio do Ceará.

Introdução: Com elevados índices de morbidade e mortalidade, os transtornos alimentares
(TAs) são patologias caracterizadas por alterações no comportamento alimentar, sendo mais
comum no público feminino jovem. Objetivo: Avaliar a presença de risco para transtornos
alimentares em universitárias do curso de nutrição. Metodologia: A amostra foi constituída de
100 estudantes universitários, do sexo feminino, do curso de nutrição, com idades entre 18 e 59
anos. Para coleta de dados, foi utilizado o EAT-26, que é um questionário utilizado para
verificar e identificar atitudes e comportamentos alimentares anormais típicos de TAs, composto
por 26 perguntas com seis opções de respostas (sempre, muitas vezes, às vezes, poucas vezes,
quase nunca e nunca), cada uma contendo uma pontuação específica. Pontuações totais
superiores ou iguais 20 pontos indicam para o desenvolvimento de TAs. Os dados foram
compilados e analisados no programa Microsoft® Office Excel 2016. Resultados: A média
geral de pontuação para o para EAT-26 foi 10,88 ± 7,56 pontos e a prevalência de risco do
EAT-26 foi de 11% (n = 11). Conclusão: A prevalência de transtornos alimentares na amostra
de universitárias do curso de nutrição foi pequena, entretanto, qualquer presença de anorexia e
bulimia nervosa é preocupante.
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Código: SP30
Atuação do nutricionista na atenção básica: Relato de experiência de estágio
supervisionado no interior de Pernambuco
Autores: Karolaine Costa Lima, Bruna Ferreira dos Santos, Camila Teixeira Almeida, Érica
Cavalcante dos Santos, Pedro Jorge dos Santos Caetano, Catarine Santos da Silva.
Instituição: Universidade do Vale do Ipojuca (Unifavip Wyden).

Introdução: A atenção básica é tida como uma porta de entrada para o sistema único de saúde,
aproximando a coletividade das políticas públicas, atuando no núcleo ampliado em saúde da
família (NASF) com equipe multidisciplinar qualificada. Objetivo: Explanar acerca da
experiência adquirida no estágio supervisionado em nutrição social no município de Cumaru,
interior do estado de Pernambuco. Metodologia: Foram desenvolvidas no período de Março à
Maio do ano de 2019, sob observação do nutricionista preceptor, atendimento individual;
intervenção alimentar em colégios; desenvolvimento de projeto terapêutico singular;
distribuição de panfletos com orientações nutricionais para adultos, crianças, idosos e gestantes;
prescrição de plano alimentar qualitativo; evolução de prontuário; palestras; reuniões com
equipe multidisciplinar para planejamento de ações e execução das referidas ações e visita
domiciliar, com a finalidade de aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula,
sempre na presença de nutricionista, além de enfermeira e psicóloga participando das ações
grupais. Resultados: De todas as atividades realizadas e citadas anteriormente, tem-se como
resultado a satisfação de expectativas pessoais, bem como da sociedade civil do município em
questão, uma vez que o público alcançado relatou o sentimento de motivação à mudança e
demonstrou interesse nas ações realizadas, resultando estas em uma experiência exitosa de
grande valia às partes envolvidas. Conclusão: A importância do profissional nutricionista na
atenção básica, com o trabalho de intervenção e educação alimentar é de importância ímpar para
uma alimentação saudável e com qualidade de vida.
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Código: SP31
Avaliação do teor de fibras em alimentos infantis comercializados no município de Natal
(RN)
Autores: Sylmarah Da Silva Araújo Brummel Dos Santos, Brenna Alynne De Araújo Menezes,
Karini Freire Da Rocha, Cristiane Pinheiro De Souza.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Instituto Federal do Rio
Grande do Norte.

Introdução: A fibra alimentar é um composto e substrato na macrobiótica intestinal, não
absorvido no intestino delgado, com efeitos positivos no organismo. As fibras têm função na
alimentação infantil, especialmente nas de crianças. Faz mister estudos sobre fibras nos
alimentos infantis. Objetivo: Analisar o teor de fibras presentes em alimentos infantis
destinados a crianças de 0 a 36 meses, comercializados em Natal (RN). Metodologia: Trata-se
de pesquisa quantitativa, transversal e exploratória, realizada nos estabelecimentos comerciais
tipo mercados, supermercados, farmácias e padarias de oito bairros da cidade Natal (RN),
Brasil. Esse trabalho faz parte do estudo “Nutrition composition of industrialized food for 0 to
36 month old children: case study in Brazil and Portugal”, que utiliza o aplicativo BabyFood
para avaliar informações dos rótulos. Em 101 estabelecimentos foram selecionados alimentos
infantis com indicação no rótulo para a faixa de idade de 0 a 36 meses e analisados pelo
aplicativo. Foi avaliado o teor de fibras desses alimentos conforme o recomendado para a faixa
de idade. Resultados: Dos 1646 alimentos infantis cadastrados no BabyFood, 97 foram
analisados após exclusão de repetidos. Foram encontrados cinco diferentes tipos de alimentos,
sendo eles: cereais, fórmulas infantis, sopinhas, papinhas e suplemento alimentar. Dentre os
produtos analisados, 55,6% (n=54) apresentaram fibra em sua composição e 44,4% (n=43) dos
produtos apresentaram teor de fibra igual à zero. Os alimentos que continham fibras
apresentaram uma média de 2,5g, correspondendo a 13,2% da IDR para a faixa de idade de 1 a
3 anos. Os produtos que apresentaram maior quantidade de fibras foram as fórmulas infantis.
Conclusão: Observou que grande parte dos produtos analisados não apresentaram fibras em sua
composição. Os produtos que apresentaram maior quantidade de fibras foram as fórmulas
infantis.
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Código: SP32
Relato de experiência: sensibilizando hábitos alimentares saudáveis em crianças na esfera
escolar no município de Caruaru (PE)
Autores: Karolaine Costa Lima, Bruna Ferreira dos Santos, Camila Teixeira Almeida, Érica
Cavalcante dos Santos, Pedro Jorge dos Santos Caetano, Catarine Santos da Silva
Instituição: Universidade do Vale do Ipojuca (Unifavip Wyden).

Introdução: A infância é caracterizada por uma fase em que são formados hábitos alimentares
que vão repercutir por toda a vida. A educação nutricional nessa fase torna-se imprescindível
para ter uma qualidade de vida em um futuro próximo. Objetivo: Evidenciar a experiência
realizada através de uma intervenção nutricional em um colégio de Caruaru, no interior de
Pernambuco, com crianças na faixa etária média de 6 anos, da turma de 1º ano. Metodologia:
Foi realizada uma atividade de educação nutricional com 27 crianças, que durou em média uma
hora, onde no centro de um grande círculo formado pelos próprios alunos, foi colocado um
semáforo e a partir dele podia ser feita analogia a alimentos saudáveis (na cor verde), alimentos
que devem ser consumidos com moderação (cor amarela) e os alimentos não saudáveis, que
devemos evitar (cor vermelha). Os alunos tinham plaquinhas nas referidas cores do semáforo e
as levantavam conforme achassem em qual categoria o alimento exposto se encaixava, para
então ser explicado os benefícios e malefícios que o mesmo causa no organismo. Resultados:
Diante da atividade relatada, os alunos mostraram bastante interesse através da participação
ativa, onde houve interação suficiente para o conteúdo ser abordado de forma dinamizada e o
uso das plaquinhas referidas anteriormente, possibilitou maior interatividade. Como forma de
avaliar se eles haviam assimilado as informações repassadas, com o auxílio das professoras, foi
sugerido que eles montassem, com figuras, um prato que eles considerassem saudável e o
resultado atingiu às expectativas, pois os mesmos montaram o prato saudável de forma
adequada e ainda explicaram os benefícios. Conclusão: A educação nutricional com crianças é
fundamental para o desenvolvimento saudável das mesmas e é uma forma de alertar sobre a
importância de ter uma alimentação e nutrição com qualidade.
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Código: SP33
Informações nutricionais nos rótulos de alimentos industrializados em relação às
necessidades nutricionais de pré-escolares
Autores: Nadia Cristina Testoni Chaves Pereira, Maria Eduarda Benochio Patzlaff, Sandra
Soares Melo.
Instituição: Universidade do Vale do Itajaí (Univali).

Introdução: Os alimentos industrializados propiciam excesso de açúcares, sódio e gorduras. As
porcentagens de valor diário contidas nos rótulos de tais alimentos foram determinadas com
base em uma dieta para adultos o que corrobora com a dimensão incorreta destas para crianças.
Objetivo: Analisar as informações nutricionais nos rótulos de alimentos industrializados
destinados ao público infantil em relação às necessidades nutricionais de pré-escolares.
Metodologia: Estudo analítico, transversal, descritivo realizado a partir de rótulos de alimentos
destinados ao público infantil, expostos à venda em supermercados. Os percentuais de valores
diários (%VD) de macro e micronutrientes das amostras, em uma porção dos produtos, foram
extraídas das informações nutricionais contidas nos rótulos, sendo posteriormente comparadas
às médias de referência de valores de energia e nutrientes, para crianças de 4 a 6 anos de idade,
de ambos os gêneros. Resultados: O %VD de calorias e macronutrientes, vitaminas E, A, C e
B12 de alimentos industrializados destinados ao público infantil estavam em média 61,73%;
43,87%; 49,53%; 79,62% e 97,10%, respectivamente, acima dos %VD descritos nos rótulos
para adultos. O %VD para fibras foi idêntico para crianças e adultos. Observou-se déficit de
1,47% para cálcio, enriquecimento de 39,13%; 39,17%; 100,42%, respectivamente para ferro,
zinco e sódio. Conclusão: As informações contidas nos rótulos não devem ser utilizadas como
referência para a faixa etária pré-escolar, sendo necessária adequação dos mesmos com a
elaboração de legislação específica.
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Código: SP34
Relato de experiência do estágio supervisionado em Nutrição Social na cidade de Caruaru
(PE)
Autores: Pedro Jorge dos Santos Caetano, Bruna Ferreira Bezerra, Karolaine Costa Lima, Érica
Cavalcante dos Santos Silva, Camila Teixeira Almeida, Catarine Santos.
Instituição: Universidade do Vale do Ipojuca (Unifavip Wyden).

Introdução Hoje há diversos mitos e verdades relacionados à alimentação e nutrição. São
narrativas simbólicas que cada vez mais ganham forças e alteram as formas das pessoas se
alimentarem, principalmente trazendo algumas carências nutricionais em suas vidas. Objetivo
Desmistificar, através de uma ação de educação alimentar e nutricional, os mitos e verdades em
relação a alimentação para garantir a segurança alimentar e nutricional da população.
Metodologia Foi realizada uma atividade de educação alimentar e nutricional com um grupo de
praticantes de atividade física e qualidade de vida, numa praça no bairro do Vassoural no dia 16
de maio de 2019, sobre mitos e verdades da alimentação e nutrição. Foram distribuídos
panfletos contendo dezesseis mitos e verdades de alimentação e nutrição para os participantes,
assim as pessoas responderam o que acreditavam ser mito e verdade. Após a participação do
grupo, houve uma discussão onde foram explicadas, pelos acadêmicos em Nutrição e
supervisionado pela Nutricionista preceptora, cada uma das afirmativas. Resultados Grande
parte dos participantes acreditavam na maioria dos mitos. Foi observado que os indivíduos
ainda possuem crenças fortes em relação ao tema alimento, acreditando que determinados tipos
de alimentos “fazem mal”, trazem malefícios e prejudicam a vida dos mesmos. Relataram que
tais conhecimentos foram repassados por seus pais ou pessoas mais velhas de sua convivência.
Diante da desmistificação apresentada ao grupo, quase a sua totalidade se comprometeu a mudar
os antigos hábitos alimentares além de ser multiplicador das novas informações, favorecendo a
segurança alimentar e nutricional, evitando prevalência de adoecimento pela carência
nutricional. Conclusão A educação alimentar e nutricional é fundamental para desmistificação
de mitos sobre alimentação e nutrição, procurando sempre preservar a saúde das pessoas e não
priva-las de nutrientes presentes nos alimentos.
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Código: SP35
Relato de experiência do estágio supervisionado em nutrição social sobre atuação do
nutricionista no âmbito escolar
Autores: Camila Teixeira Almeida, Bruna Ferreira dos Santos, Érica Cavalcante dos Santos,
Karolaine Costa Lima, Pedro Jorge dos Santos Caetano.
Instituição: Universidade do Vale do Ipojuca (UNIFAVIP Wyden).

Introdução: A educação alimentar e nutricional (EAN) é vista como uma estratégia para
promoção de hábitos alimentares saudáveis. A formação dos hábitos alimentares é influenciada
por fatores fisiológicos, psicológicos, socioculturais e econômicos, que têm sua formação
iniciada na infância. Objetivo: Descrever um relato de experiência através de uma Intervenção
Nutricional realizada no estágio supervisionado em nutrição social, visando sensibilizar os
escolares sobre a importância de uma alimentação saudável no âmbito escolar. Metodologia:
Foi realizado uma (EAN) na escola do município de Caruaru-PE. O público alvo foi composto
por 80 escolares do ensino fundamental do 4º e 5º ano, os mesmos participaram da palestra que
abordou sobre “A importância da alimentação saudável na escola”, diante disso foi questionado
com os alunos sobre o que seria uma alimentação saudável, o que são alimentos industrializados
e se a alimentação escolar para eles seria saudável. Logo em seguida foi indagada uma breve
explicação sobre a pirâmide alimentar e sua importância e sobre os três principais nutrientes que
estão presentes numa alimentação saudável (Carboidrato, Proteína e Lipídios). Resultados: A
realização da intervenção nutricional foi de grande satisfação para os escolares, visto que eles
interagiram de uma forma extraordinária, tornando a palestra dinâmica e participativa, com uma
grande interação de todos. Foi observado o quanto os escolares possuem conhecimento tanto
dos benefícios de uma alimentação saudável, quanto dos malefícios dos alimentos
industrializados, porém é notado um fato preocupante de uma grande parte dos alunos optarem
por lanches industrializados e embutidos. Conclusão: Diante disso, a (EAN) é um meio de
sensibilizar e levar informações completas aos escolares sobre a importância de uma
alimentação saudável em seu cotidiano.
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Código: SP36
Prevalência de neofobia alimentar e fatores associados em estudantes de nutrição da
Universidade Federal de Juiz de Fora
Autores: Yasmin Rodrigues Hipolito, Mário Círio Nogueira, Maria Carolina Oliveira Martins,
Ana Paula Cândido Mendes.
Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Introdução: A neofobia alimentar é definida como receio de consumir novos alimentos,
levando a uma alimentação monótona, com pouca variedade. A investigação dos hábitos
alimentares dos nutricionistas é fundamental para suas concepções e intervenções de promoção
de saúde. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi estimar a prevalência de neofobia alimentar
em estudantes de nutrição. Como objetivos secundários, estimar a prevalência de neofilia
alimentar e os fatores sociodemográficos e alimentares associados às prevalências de neofobia e
neofilia. Metodologia: Foi realizado um estudo transversal com uma amostra aleatória simples
dos estudantes do 1º ao 8º períodos do curso de nutrição da UFJF. O instrumento da pesquisa foi
um questionário de autopreenchimento, com questões sociodemográficas, sobre hábitos de
alimentação e a Escala de Neofobia Alimentar de Pliner e Hobden. Como pontos de corte foram
adotados nesta escala um escore menor ou igual a 25 para definição de neofilia alimentar, entre
26 e 44 neutro e maior ou igual a 45 para neofobia alimentar. Resultados: Dos 82 estudantes
que participaram da pesquisa, 95,1% eram do sexo feminino e 80,5% com idade maior ou igual
a 20 anos. A escolaridade predominante da mãe foi de ensino médio completo ou superior.
Apenas 15,9% estavam com sobrepeso e nenhum obeso. Quanto ao consumo alimentar, cerca de
40% tinham um consumo adequado de verduras, frutas e lácteos (ao menos 3 porções diárias de
cada). Mais da metade consumia alimentos ultraprocessados mais que uma vez por semana. A
prevalência de neofobia alimentar foi de 11,0% (IC95%: 4,2%-17,8%), mas não houve
associação significativa com as demais variáveis. A prevalência de neofilia alimentar foi de
32,9% (IC95%: 22,7%-43,2%), também não possuindo associação significativa com as demais
variáveis. Conclusão: A neofobia alimentar é menos prevalente que a neofilia alimentar em
estudantes de Nutrição, não apresentando associação com fatores sociodemográficos e
alimentares, havendo assim menor receio ao alimento desconhecido.
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Código: SP37
Consumo regular de ovos por crianças frequentadoras de centros municipais de educação
infantil e fatores associados
Autores: Lana Angélica Braudes-Silva, Malaine Morais Alves Machado, Lina Monteiro de
Castro Lobo, Jhennifer Oliveira Alves, Amanda Ferreira Garcia, Mirella de Paiva Lopes,
Vanessa Roriz Ferreira, Maria Claret Costa Monteiro Hadler.
Instituição: Universidade Federal de Goiás (UFG).

Introdução: O ovo é um alimento de origem animal de baixo custo, com alto nível de proteínas
e micronutrientes essenciais para o desenvolvimento infantil. A ingestão diária de ovos auxilia
no desenvolvimento físico e cognitivo de crianças. Objetivo: Avaliar a prevalência do consumo
regular de ovos por crianças frequentadoras de Centros Municipais de Educação Infantil e
fatores associados. Metodologia: Estudo transversal aninhado a um ensaio clínico randomizado
com crianças de seis a 48 meses de idade, ambos os sexos e frequentadoras de Centros
Municipais de Educação Infantil. Utilizou-se formulário estruturado com questões
socioeconômicas, demográficas e de comportamento alimentar, e Questionário de Frequência
Alimentar (30 dias antes da entrevista). Realizou-se frequências absoluta e relativa para
caracterização da amostra. Foram utilizados teste de Qui-quadrado de Pearson e Exato de Fisher
(p<0,05) para avaliar a associação entre variáveis independentes e o consumo regular de ovo
(>= 5 vezes/semana). Projeto aprovado pelo CEP da UFG (nº 2.458.341). Resultados:
Avaliaram-se 160 crianças (52,50%: sexo feminino, 55,63%: 24-48 meses de idade), 80,63%
realizavam as refeições sempre no mesmo horário e 71,70% comiam em até 20 minutos. Em
60,13% dos casos não ocorria a troca de alimentos por outros, caso a criança não gostasse; e
21,88% das crianças substituíam refeições por lanches. A prevalência da ingestão regular de
ovos foi de 16,88%. Dentre as crianças de 24-48 meses, e que realizavam as refeições no
mesmo horário, 23,60% (p=0,011) e 13,95% (p=0,044) consumiram ovos regularmente,
respectivamente. Das crianças que gastavam até 20 minutos para comer, 87,72% não
consumiram regularmente (p=0,012). Quanto à troca de alimentos, 34,78% das crianças
ingeriram ovo cinco ou mais vezes/semana (p=0,037), e das que substituíam refeições por
lanches, 71,43% consumiram menos de cinco vezes/semana (p=0,037). Conclusão: Um quinto
das crianças consumiram ovos regularmente, e associa-se com idade da criança, horário de
realização, duração das refeições e sua substituição por lanches, e hábito de trocas de alimentos.
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Código: SP38
Absenteísmo ambulatorial na clínica escola de nutrição de uma universidade no interior
do Nordeste
Autores: Clara Cecília Ribeiro de Sá, Monize Nascimento Rabelo, Thayná Brunelle Souza
Carvalho, Ulhiana Menezes Barbosa, Jackson Neris de Souza Rocha, Silvana Castro de Brito
Sottero.
Instituição: Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Introdução: O aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis tem sido
proporcional a busca por consulta ambulatorial em nutrição, principalmente, quando o
atendimento é gratuito, mas desproporcional à continuidade no atendimento, visto que o
absenteísmo nesses serviços é alto. Objetivo: Avaliar e caracterizar o absenteísmo no retorno às
consultas no ambulatório da clínica escola de nutrição da Universidade Federal de Sergipe.
Metodologia: Estudo transversal, retrospectivo e descritivo baseado em dados secundários de
428 prontuários de pacientes com idade maior que 19 anos atendidos na Clínica Escola de
Nutrição da Universidade Federal de Sergipe, campus Lagarto, no período letivo de 2018. Os
prontuários foram avaliados de acordo com os dados sociodemográficos e o dado de retorno à
consulta. Para a análise, utilizou-se o programa Statistical Package for the Social Science
(SPSS) versão 20.0, onde foram calculadas frequências e correlações. O estudo obteve
aprovação do Comitê de Ética em pesquisa da Universidade Federal de Sergipe (Parecer:
3.311.306). Resultados: Dos 428 prontuários avaliados, 82,4% (n=353) era de indivíduos do
sexo feminino e 17,5% (n=75) do sexo masculino, com idade mediana de 42 anos (19-94 anos).
Quanto ao estado civil, 56,1% (n=240) eram casados, 32,0% (n=137) solteiros e 11,9% (n= 51)
estavam em outra condição. Com relação à escolaridade, 24,1% (n=103) tinham o ensino
fundamental incompleto, 21,5% (n=92) superior completo, 19,6% (n=84) do médio incompleto
e 34,8% (n=149) em outros níveis. Desses, 86,4% (n=370) residiam em zona rural e 13,6%
(n=58) em zona urbana. A partir da avaliação de retorno, pôde-se inferir que 66,8% (n=286) dos
indivíduos não retornaram à consulta ambulatorial e apenas 33,2% (n=142) retornaram. Entre os
indivíduos que residiam em zona rural (n=370), 60,3% (n=258) não retornaram à consulta,
percentual estatisticamente significante (p-valor 0,01). Conclusão: Observou-se que a maior
parte dos indivíduos atendidos durante o período avaliado não retornaram à consulta.
Destacando-se a necessidade de intervenção para reduzir o absenteísmo ambulatorial na Clínica
Escola.
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Código: SP39
Regularidade alimentar de estudantes de uma instituição de ensino superior na cidade de
Fortaleza (Ceará)
Autores: Mariana Oliveira de Melo, Érica Thais Dias Frota, Victoria Proença de Castro Macêdo,
Lucas Martins de Sousa, Laís Araújo Simões Rosa, Vitória Hana Freire e Almeida, Ana Luiza
Rezende Ferreira.
Instituição: Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Centro Universitário Estácio do Ceará.

Introdução: Sabe-se que indivíduos com altos níveis de estresse, como é o caso de estudantes
universitários, apresentam predisposição maior para o quadro de desordem alimentar, a qual está
relacionada ao surgimento do sobrepeso e obesidade. Objetivo: Analisar a regularidade
alimentar de estudantes universitários de uma Instituição de Ensino Superior na cidade de
Fortaleza, Ceará. Metodologia: Participaram da pesquisa 273 estudantes universitários de
ambos os sexos, com idades entre 18 e 59 anos. Os dados referentes foram obtidos a partir da
aplicação de dois recordatórios alimentares de 24 horas, sendo que um correspondeu ao final de
semana (sábado ou domingo). Foi executado um cálculo de média dos dois valores
apresentados. Para facilitar a apresentação das informações, os indivíduos foram organizados
em 3 grupos: consumo diário inferior a 3 refeições; consumo diário entre 4 e 6 refeições; e
consumo diário superior a 6 refeições. Os dados foram tabulados no software Microsoft Excel®
2016 para Microsoft Windows®. Resultados: Dos 273 universitários avaliados, a maioria,
68,49% (n=187), foi do sexo feminino. Com relação à idade, houve uma prevalência maior de
estudantes com idade entre 18 a 25 anos, 78% (n=221). No que diz respeito ao número de
refeições realizadas diariamente, foi possível observar que a maioria dos universitários, 81% (n
= 221), avaliados realiza de 4 a 6 refeições por dia. Curiosamente, alguns voluntários do sexo
masculino, 14% (n = 12) costumam fazer mais do que 6 refeições por dia, característica que não
foi observada no grupo de voluntários do sexo feminino, que parece possuir maior tendência em
consumir até 3 refeições por dia. Conclusão: As mulheres avaliadas tenderam a consumir um
número menor de refeições do que o recomendado, enquanto que os homens parecem tender a
consumir um número maior.
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Código: SP40
Associação entre perfil sociodemográfico e econômico com a adequação do estado
nutricional de usuários de ambulatório gratuito de Nutrição
Autores: Thayná Brunelle Souza Carvalho, Clara Cecília Ribeiro de Sá, Monize Nascimento
Rabelo, Ulhiana Menezes Barbosa, Jackson Neris de Souza Rocha, Silvana Castro de Brito
Sottero.
Instituição: Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Introdução: As características sociodemográficas e econômicas são variáveis importantes
durante a avaliação do estado nutricional do indivíduo, pois podem exercer grande influência no
seguimento do regime terapêutico, destacando-se sexo, escolaridade e renda. Objetivo:
Associar o perfil sociodemográfico e econômico com a adequação do estado nutricional de
pacientes em atendimento ambulatorial gratuito. Metodologia: Estudo transversal, retrospectivo
e descritivo a partir de dados secundários dos prontuários de 79 adultos atendidos no
ambulatório de Nutrição da Universidade Federal de Sergipe. Considerou-se as variáveis sexo,
estado civil, renda e escolaridade associando a adequação do estado nutricional, a qual foi
calculada a partir do índice de massa corporal (IMC). Para a análise dos dados, utilizou-se o
programa Statistical Package for the Social Science (SPSS) versão 20.0, para teste Exato de
Fisher, adotou para significância p-valor 0,05. Com parecer nº: 3.377.651 de aprovação do
Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe. Resultados: De acordo com a
avaliação, 75,9%(n=60) eram do sexo feminino, 61,7% (n=37) da amostra eram casados.
Quanto a escolaridade e renda, 66,7 %(n=46) tinham o ensino médio incompleto, completo e
ensino superior completo e 64,5% (n=51) tinham renda mensal ≤ 2 salários, respectivamente.
Com relação ao estado nutricional, 83,5% (n=66) dos indivíduos avaliados, apresentavam
estado nutricional inadequado, sendo 85,0% (n=51) do sexo feminino, 48,1% (n=38) eram
casados e 53,2% (n=42) tinham renda mensal ≤ 2 salários mínimos e 22,8% (n=18) equivale a
indivíduos alfabetizados. Mesmo com a correlação positiva, nenhum dos resultados apresentou
p-valor significante. Conclusão: O percentual de inadequação foi alto e mais prevalente no sexo
feminino, em indivíduos casados, com renda ≤ 2 salários mínimos, alfabetizados, necessitando
de intervenção nesse sentido, sem significância estatística.
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Código: SP41
Avaliação Sanitária: Ponto crucial nas unidades de alimentação e nutrição escolares do
município de Lagarto (SE)
Autores: Thayná Brunelle Souza Carvalho, Cristiano Correa de Andrade Pinto, Monize
Nascimento Rabelo, Larissa do Nascimento Santos, Luana Barbosa Carias Santos, Bárbara
Melo Santos do Nascimento.
Instituição: Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Introdução: A alimentação escolar é garantida por meio do Programa Nacional de Alimentação
Escolar, que deve dar acesso à alimentação saudável e segura, sendo os aspectos higiênicosanitários de grande importância. Objetivo: Avaliar as condições higiênico-sanitárias das
unidades de alimentação e nutrição escolares situadas no município de Lagarto-SE.
Metodologia: Aplicou-se em 29 escolas situadas no município, seccionalmente e in loco, uma
Lista de Verificação de Boas Práticas para as Unidades de Alimentação e Nutrição Escolares
segundo o grau sanitário. As análises estatísticas foram realizadas no software R versão 3.2.2
aplicando o teste de correlação de Pearson (r), no qual as forças das correlações foram
classificadas em desprezível (0,01 a 0,09), baixa (0,10 a 0,29), moderada (0,30 a 0,49),
substancial (0,5 a 0,69) e muito forte (>= 0,70) e a análise multivariada de componentes
principais entre os itens presentes na lista de verificação. Resultados: A matriz de correlação
mostrou que o grau entre os itens avaliados para edifícios e instalações da área de preparo de
alimentos possuía correlação muito forte (p<0,001) com os equipamentos para temperatura
controlada demonstrando que os problemas de um exercia influência sobre o outro. Já a análise
multivariada demonstrou que todas as escolas possuíam problemas na avaliação sanitária. Em
destaque, problemas na área de recebimento dos alimentos, em especial nas escolas situadas na
zona rural, enquanto nas unidades da zona urbana observou-se dificuldades nos processos e
produções e, para ambas, condições precárias de edifícios e instalações. Conclusão: Os
problemas sanitários decorrentes das unidades de alimentação e nutrição escolares municipais
interferem na saúde das crianças e adolescentes atendidos, representando problemas complexos
e persistentes de saúde pública.
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Código: SP42
Caracterização e avaliação da insegurança alimentar em domicílios chefiados por
mulheres no interior de Sergipe
Autores: Clara Cecília Ribeiro de Sá, Ricardo Cardoso dos Santos, Josefa Vanessa da
Conceição Santana, Raissa Rosa dos Santos, Hercules Antônio Sottero de Macedo, Rosangela
Santos de Jesus.
Instituição: Universidade Federal de Sergipe (UFS), Instituto Federal de Sergipe (IFS).

Introdução: A insegurança alimentar é definida pela ausência da Segurança Alimentar e
Nutricional, capacidade do indivíduo ter acesso permanente aos alimentos em quantidade e
qualidade suficiente, e tem se destacado em grupos de maior vulnerabilidade, como domicílios
chefiados por mulheres. Objetivo: Caracterizar e avaliar a Insegurança Alimentar em
domicílios chefiados por mulheres no interior de Sergipe. Metodologia: Estudo transversal e
descritivo realizado entre novembro de 2018 e março de 2019 em 49 domicílios chefiados por
mulheres em um município de Sergipe. Um questionário sociodemográfico e a Escala Brasileira
de Insegurança Alimentar foram aplicados em entrevista domiciliar estruturada com às chefes
do domicílio por graduandos treinados. Os dados, registrados em Excel® (Microsoft
Corporation), foram analisados pelo programa Statistical Package for the Social Science (SPSS)
versão 20.0, onde foram calculadas as frequências absolutas e relativas de cada variável. O
estudo obteve aprovação do Comitê de Ética de pesquisa em humanos da Universidade Federal
de Sergipe (Parecer nº: 2.802.364). Resultados: Quanto aos dados sociodemográficos, 73,5%
(36) possuíam idade superior a 40 anos, majoritariamente 59,2% (29) se consideravam pardas,
36,7% (18) eram casadas e 46,9% (23) eram analfabetas ou possuíam ensino fundamental
incompleto e tinham, predominantemente renda de até 2 salários mínimos (SM). A partir da
classificação da EBIA, foi obtido um percentual de 77,6% (38) dos domicílios em IA, dos quais
81,6% (31) encontravam-se em IA leve, 10,5% (4) moderada e 7,9% (3) grave. A variável renda
se mostrou estatisticamente significante quando correlacionada com a IA nesses domicílios (pvalor 0,01). Conclusão: Observou-se que os domicílios chefiados por mulheres se encontram
predominantemente em situação de IA leve e que essa situação de IA se relaciona ao fato de
possuir renda <=2SM.
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Código: SP43
Trabalho e renda versus Insegurança Alimentar em domicílios chefiados por indivíduos
do sexo feminino de um município do Nordeste
Autores: Clara Cecília Ribeiro de Sá, Ketna Lohrany dos Santos Pereira, Hércules Antônio
Sottero de Macedo, Silvana Castro de Brito Sottero.
Instituição: Universidade Federal de Sergipe (UFS), Instituto Federal de Sergipe (IFS).

Introdução: São muitos os fatores que definem a posição social e que vêm influenciando a
insegurança alimentar, tais como o trabalho, ocupação socioeconômica e nível de escolaridade.
Nos grupos mais vulneráveis, esses fatores afetam mais acentuadamente os domicílios chefiados
por mulheres. Objetivo: Caracterizar os fatores que definem a posição social e influenciam a
insegurança alimentar nos domicílios chefiados por indivíduos do sexo feminino residentes em
município interior do Nordeste. Metodologia: Estudo transversal, realizado em domicílios do
município de Lagarto- Sergipe, interior do Nordeste, sorteados aleatoriamente durante o período
entre outubro de 2018 a janeiro de 2019. Utilizou-se como instrumentos para a entrevista a
Escala Brasileira de Insegurança Alimentar para avaliar os níveis de insegurança alimentar e o
questionário com questões sobre determinantes sociais, para caracterização da população.
Estudo aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade Federal de Sergipe, sob
parecer nº: 2.802.364. Por meio do Statistical Package for the Social Science (SPSS) versão
20.0, realizou-se análise estatística descritiva adotando-se o p-valor de 0,05 no teste de
Spearman. Resultados: À análise parcial do estudo, observou-se que 79,6% dos domicílios em
insegurança alimentar eram chefiados por mulheres (39/49), que tinham mediana de 40 anos de
idade (20-76 nos), das quais 39,5 % (15) eram analfabetas ou tinham o ensino fundamental
incompleto, 28,9% (11) recebiam <= ½ Salário mínimo e 71,1% (27) entre ½ e 2 salários
mínimos. A mediana da renda total da família foi 850 reais (100-1990 reais). 81,6% (31) não
apresentavam ocupação remunerada, as demais trabalhavam como lavradora, empregada
doméstica sem carteira assinada, manicure, recepcionista ou balconista. O nível de escolaridade
apresentou associação positiva e estatisticamente significante com a idade (p-valor 0,02) e a
renda total da família se correlacionou com os níveis de insegurança alimentar de forma
significante (p-valor 0,05). Conclusão: Observou-se influência da renda como fator essencial
no combate da insegurança alimentar. Assim, ressalta-se a importância de uma análise mais
aprofundada para investigação do gênero como determinantes da insegurança alimentar.

217

Código: SP44
Avaliação da rotulagem alimentar e nutricional de tapiocas em flocos: adequação à
legislação vigente
Autores: Simone Leite dos Santos, Bruna de Andrade Braga Mendes.
Instituição: Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Introdução: A rotulagem consiste no meio de comunicação entre o consumidor e o produto.
Dada a importância das informações transmitidas pelos rótulos, é necessário que os rótulos
transmitam informações corretas, que facilitem e orientem as escolhas do consumidor.
Objetivo: Avaliar se a rotulagem alimentar e nutricional de tapiocas em flocos, comercializadas
em uma cidade do sudoeste da Bahia, está de acordo com a legislação vigente. Metodologia:
Foram selecionados 5 rótulos, em triplicata, de diferentes fabricantes. Como instrumento de
pesquisa foi utilizado um checklist, baseado nas legislações vigentes sobre rotulagem geral
(RDC nº 259/02), rotulagem nutricional (RDC nº 360/03), Informação Nutricional
Complementar – INC (RDC nº 54/12), porções (RDC nº 359/03), alergênicos (RDC nº 26/15) e
de registro sanitário (RDC nº 27/10), determinadas pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) e regulamentadas pelo Ministério da Saúde (MS). A análise experimental
dos rótulos foi realizada por meio da aferição do peso líquido e medida caseira, seguido pela
comparação dos conteúdos declarados nos rótulos. Resultados: Foi evidenciado que todos os
rótulos, dos 5 fabricantes, apresentaram não conformidades à legislação vigente. Foi registrado
com o maior percentual de conformidades o fabricante 3, com 79,0%, e o fabricante 1 com o
maior percentual de não conformidades, com 37,9%. As principais não conformidades
registradas foram a ausência de tabela nutricional, declaração do modo de conservação do
alimento, declaração de validade após aberta a embalagem, denominação do produto e
informação sobre a presença ou ausência de glúten. Conclusão: As legislações sobre rotulagem
de alimentos são complexas e de atualização constante, com isso as indústrias encontram
dificuldade em adequar os seus rótulos, sobretudo as de pequeno porte.
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Código: SP45
Compreensão das informações nutricionais complementares por estudantes de uma
universidade pública do interior da Bahia
Autores: Isabella Andrade Farias, Bruna de Andrade Braga Mendes, Antonio Carlos Ricardo
Braga Jr.
Instituição: Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Introdução: A Informação Nutricional Complementar surgiu com a finalidade de facilitar o
conhecimento do consumidor sobre as propriedades nutricionais dos alimentos, levando em
consideração o seu valor energético, conteúdo de macronutrientes, fibra alimentar, vitaminas e
minerais. Objetivo: Avaliar a compreensão sobre a Informação Nutricional Complementar,
veiculada nos rótulos dos alimentos, por estudantes de graduação de uma universidade pública
do interior da Bahia. Metodologia: Foram selecionados 281 estudantes, aleatoriamente, entre
todos os cursos de graduação do campus, a saber, Biotecnologia, Ciências Biológicas,
Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição e Psicologia, com margem de erro de 5%, desses,
236 foram entrevistados, 45 foram excluídos, pois não foram localizados. Para a coleta de dados
foi utilizado um questionário, aplicado em plataforma online, por meio do qual se obteve
informações sobre hábitos alimentares, conhecimento sobre rotulagem e compreensão sobre
informação nutricional complementar. Os dados foram tratados com frequência absoluta e
relativa, média e desvio padrão. Considerou-se a significância estatística em p < 0,05.
Resultados: Amostra predominantemente feminina com 68,6% (n= 162). Considerou-se um
ponto de corte de 70% de acerto para a classificação de conhecimento satisfatório para
Informação Nutricional Complementar (INC), sendo assim, constatou-se que 47,5% dos
estudantes obtiveram conhecimento acima do ponto de corte. Foi observado que as mulheres
tendem a ter maior conhecimento sobre INC, por possuírem maior interesse na leitura dos
rótulos dos alimentos, além de tarefas como compras domésticas e a alimentação familiar ainda
serem predominantemente feminina. A renda familiar e a realização de dietas não apresentaram
associação significativa com a compreensão dos estudantes sobre a INC, visto que o nível de
escolaridade avançado foi mais determinante no conhecimento sobre rotulagem. Conclusão:
Entende-se que a compreensão geral dos estudantes foi razoavelmente satisfatória, talvez pelo
fato de que o campus, em que a pesquisa foi aplicada, se tratar de um instituto em saúde.
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Código: SP46
Avaliação do consumo de frutas, legumes e verduras e do estado nutricional de uma
população em Rio das Ostras
Autores: Maria Clara Müller Fernandes Coutinho da Silva, Kamile Santos Siqueira, Isabel
Cristina Ribeiro Regazzi, Virginia Maria de Azevedo Oliveira Knupp.
Instituição: Universidade Federal Fluminense (UFF).

Introdução: A caracterização dos aspectos nutricionais de uma população é relevante para que
intervenções e ações sejam propostas de forma direcionada. Objetivo: Conhecer o consumo de
frutas, legumes e verduras e do estado nutricional da população frequentadora da Universidade
Federal Fluminense do município de Rio das Ostras. Metodologia: O projeto foi aprovado
previamente apresentando CAAE: 93746617.30.000.5243. Foi montado um stand no rol
principal do Campus da Universidade Federal Fluminense, durante um dia, contendo uma
balança digital, cadeira, fita métrica, mesa e estadiômetro. As pessoas que estavam na
universidade para atividades diversas como participação de evento, aulas, trabalhar, entre
outras, eram convidadas a participar de ação de avaliação e orientação nutricional. Medidas
antropométricas eram realizadas e fornecidas para as pessoas, assim como orientação sobre a
alimentação, após serem questionadas sobre o consumo habitual de frutas e legumes e verduras.
Resultados: Foi observado que a média de idade da população estudada foi de 28 anos e 6
meses variando de 17 a 75 anos. A freqüência do consumo 3 vezes ao dia ou mais de frutas foi
de 6,3% e de legumes e verduras foi de 3,16% da amostra. Já a mediana de IMC da população
foi de 23,1kg/m² variando de 16 a 48kg/m² , sendo que de 31% da população avaliada
apresentou excesso de peso. Conclusão: Devido à carências na alimentação dos brasileiros
evidenciadas pelo estudo, enfatiza-se a importância do consumo de frutas e hortaliças, para
contribuir na variedade da alimentação e oferta adequada de micronutrientes.
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Código: SP47
Uso de material educativo na promoção de educação alimentar e nutricional (EAN) como
coadjuvante no tratamento da ansiedade em universitários
Autores: Lais Quelen Feitoza, Francielle de Cássia Silva, Lavínia de Souza Martins, Mayara
Farias da Silva, Sara Cristina Oliveira Silva, Taila Martins Cardoso, Cristiane da Silva
Marciano Grasselli.
Instituição: Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).

Introdução: A ansiedade constitui um dos distúrbios mais recorrentes na sociedade moderna.
Neste contexto, o âmbito acadêmico, associado às mudanças comportamentais e alimentares,
podem contribuir para o aumento de problemas psicológicos e de risco a saúde em
universitários (SERRA, DINATO, CASEIRO,2015). Objetivo: Elaboração e distribuição de
material educativo, como forma de promoção de educação alimentar e nutricional (EAN), no
contexto do controle de sintomas da ansiedade. Metodologia: A elaboração do material
educativo incluiu a pesquisa sobre nutrientes e orientações nutricionais que auxiliam no controle
da ansiedade. Foram incluídos alimentos fonte de Magnésio, Zinco, Vitamina B6, Vitamina C,
Vitamina B12 e triptofano, já que estão relacionados com a produção de serotonina, importante
neurotransmissor relacionado a sensação de bem-estar (CARNEIRO et al, 2018). Além disso,
foram incluídos os “10 passos para alimentação saudável” como prevê o Guia Alimentar para a
População Brasileira, com o objetivo de fornecer informações para uma alimentação adequada,
como um todo. Este material foi distribuído aos voluntários de uma pesquisa que relaciona
ansiedade-alimentação. Resultados: Foi elaborado uma cartilha de carácter educacional com o
intuito de relacionar alimentação e saúde mental. O material foi confeccionado dentro do
contexto de prevenção e alívio de sintomas. Também foi considerado preparações de fácil
preparo e baixo custo, por se tratar de pessoas com renda limitada (estudantes). O material
elaborado foi organizado priorizando a presença de alimentos fonte de nutrientes que estão
envolvidos no mecanismo de síntese de serotonina, sendo enfatizado que, associado a prática
regular de atividade física, pode elevar a sensação de bem-estar. Além disso, selecionou-se
orientações sobre saúde geral e orientações nutricionais explorando o conceito de alimentação
equilibrada como forma de prevenção e tratamento de patologias e distúrbios, incluindo a
ansiedade. Desse modo, a distribuição do material e diálogo com os participantes auxiliou na
promoção de conhecimento nutricional, refletindo no aumento na qualidade de vida.
Conclusão: A elaboração/aplicação de instrumentos de EAN, permitiu a adoção de práticas
alimentares saudáveis capazes de modular/estimular a síntese de serotonina, atuando como
coadjuvante no tratamento da ansiedade em universitários.
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Código: SP48
Avaliação antropométrica de mulheres do projeto atividade física saúde cidadã no
município de Estância-SE
Autores: Paula Gabriella Pereira Rosa de Oliveira, Ricardo Tadeu Alves Santos, Zabdiel da Paz
Neri, Jéssica Raiane Divino Jardim, Ticiane Clair Remacre Munareto Lima.
Instituição: Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Introdução: O padrão de estilo de vida da população está relacionado com a formação de novos
hábitos alimentares. Algumas dessas mudanças refletem negativamente principalmente na
ingestão de alimentos industrializados provocando uma alteração no estado nutricional pela alta
carga energética desses alimentos. Objetivo: Avaliar o estado nutricional e o consumo de
grupos alimentares de mulheres do Projeto Atividade Física Saúde Cidadã. Metodologia: Tratase de um estudo descritivo, transversal, com amostragem por conveniência. A coleta foi
realizada com 53 mulheres, entre 19 a 59 anos, que participavam do projeto Atividade física
saúde cidadã. Todos os participantes assinaram o TCLE, previamente aprovada pelo comitê de
ética com o número 2.587.210. A avaliação antropométrica foi realizada pela mensuração do
peso, altura, Índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura e circunferência do
pescoço. Resultados: Na avaliação antropométrica observou-se por meio do IMC que a maioria
67,9% das mulheres entrevistadas apresentou excesso de peso. Quanto à circunferência da
cintura e à circunferência do pescoço, respectivamente, 37,7% e 35,8% apresentaram risco
elevado para doenças cardiovasculares. Os resultados achados quanto o elevado percentual de
mulheres com excesso de peso destaca a importância de uma prática regular de atividade física e
uma alimentação equilibrada. O padrão alimentar de uma alimentação saudável faz necessário
alguns componentes, dentre eles podemos destacar as frutas legumes e verduras. Esses grupos
de alimentos dentro de uma alimentação saudável e equilibrada apresentam diversos fatores
protetores para as Doenças crônicas não transmissíveis. Conclusão: Este estudo apresentou
inadequações nos parâmetros antropométricos da população estudada. Contudo, o alto
percentual de mulheres com excesso de peso pode ser justificado pelo consumo alimentar com
alta carga energética.
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Código: SP49
Prevalência de insegurança alimentar e nutricional em agricultores familiares do
município de Lagarto (SE)
Autores: Paula Gabriella Pereira Rosa de Oliveira, Lucas de Andrade Santos, Clara Cecília
Ribeiro de Sá, Kézia Jesus de Souza, Veruska Moreira de Queiroz.
Instituição: Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Introdução: A insegurança alimentar e nutricional caracteriza-se pela preocupação, ausência ou
presença de uma alimentação inadequada qualitativa e/ou quantitativamente, sendo a fome a sua
principal consequência principalmente quando atinge os indivíduos menores de dezoito anos do
domicílio. Objetivo: Avaliar a prevalência de insegurança alimentar e nutricional entre
agricultores familiares do município de Lagarto - SE. Metodologia: Estudo transversal
realizado com agricultores familiares associados ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do
Município de Lagarto - SE com faixa etária de 18 a 59 anos. Na coleta de dados foi utilizada a
Escala Brasileira de Insegurança Alimentar para avaliar a presença da Insegurança Alimentar e
Nutricional e classificá-la em seus diferentes níveis: leve, moderada e grave. Foi utilizado o
programa Excel 2013 para a análise dos dados. Esse estudo foi aprovado pelo Ética em Pesquisa
da Universidade Federal de Sergipe, parecer n° 2.183.081. Resultados: Foram avaliados 110
agricultores, destes 72,7% eram mulheres adultas e 27,3% eram homens adultos. Observou-se
um percentual de 32,7% de Segurança alimentar e nutricional entre os agricultores avaliados,
67,2% apresentaram o diagnóstico de Insegurança alimentar e nutricional, sendo 54,5%, leve,
3,6% moderada e 9,1% grave, em contrapartida a pesquisa de Almeida et al. (2017) realizada
com 179 famílias de quatro assentamentos do estado de Sergipe, identificou prevalência de
insegurança alimentar superior ao presente estudo, de 88,8% de Insegurança alimentar e
nutricional, 48,6% apresentaram in¬segurança leve, 25,1% moderada e 15,1% grave. Em
segurança alimentar, apenas 21,2% dos avaliados. Conclusão: Observou-se uma prevalência de
insegurança alimentar e nutricional elevada na população estudada, sendo importante auxiliador
na formulação de políticas públicas voltadas para agricultores familiares, abordando a segurança
alimentar e nutricional.

223

Código: SP50
Consumo alimentar e (in)segurança alimentar e nutricional em agricultores familiares
Autores: Paula Gabriella Pereira Rosa de Oliveira, Laís Nogueira Santos Carvalho, Veruska
Moreira de Queiroz.
Instituição: Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Introdução: A segurança alimentar e nutricional (SAN), é a realização do direito de todos ao
acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Objetivo: Avaliar o consumo alimentar
e a (in) segurança alimentar e nutricional (IAN) dos agricultores familiares de um município do
Nordeste. Metodologia: Estudo do tipo transversal e quantitativo realizado com 80 agricultores
familiares, de 18 a 59 anos. Foram aplicados: Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, para
classificação em segurança alimentar ou em insegurança alimentar leve, moderada ou grave; e o
recordatório de 24 horas, para avaliar o consumo alimentar do dia anterior a entrevista. A
quantificação de macronutrientes, energia, fibra e ácido graxo saturado realizou-se através do
software Nutwin versão 1.6 e a análise da adequação do consumo, pelos parâmetros de
referências das Dietery Reference Intakes. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe (2.183.081). Resultados: Participaram do estudo
80 agricultores, 60 (76,3%) eram do sexo feminino e 20 (23,8%), masculino, com média de
idade de 46,61 anos (± 10,77). Verificou-se que a prevalência de SAN foi 36,6% e IAN, 63,7%,
ao classificar a IAN em leve, moderada e grave foram encontrados 48,8%, 5,0% e 8,0%,
respectivamente. Os participantes consumiram um valor energético abaixo da recomendação, a
ingestão abaixo da recomendação de lipídios foi de 45% e fibras, 54%. O sexo feminino ingeriu
menos lipídios e fibras. Não houve diferença estatística significativa na adequação do consumo
alimentar e insegurança alimentar e nutricional (p= constante). Conclusão: A partir dos
resultados observados, sugere-se a adoção de política públicas e ações de educação nutricional
para melhorar o consumo alimentar e a prevalência de segurança alimentar e nutricional.
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Código: SP51
Educação nutricional com crianças de 5 a 10 anos em um centro de atenção integral a
criança em Manaus: um relato de experiência
Autores: Claudia Maria De Souza, Monica Souto Maior.
Instituição: Centro Universitário do Norte.

Introdução: A alimentação inadequada propicia o surgimento de doenças crônicas, deficiências
nutricionais e aumento de peso, prejudicando que a criança desenvolva seu potencial. Práticas
de Educação Nutricional permitem orientar e estimular a adoção de hábitos alimentares
saudáveis entre as crianças, como o consumo de frutas, legumes e verduras, em especial os
regionais. Objetivo: Realizar atividade educativa para estimular o conhecimento das crianças a
respeito dos alimentos in natura e regionais. Metodologia: Participaram 35 crianças com idade
entre 4 a 10 anos, após consulta com nutricionista na semana anterior. Foram realizadas 3
estações, a primeira denominada “Vamos as compras”, incluía um minimercado com alimentos
ultra processados e in natura, em especial os regionais, da época e de menor custo, como
abacaxi, cupuaçu, coco, goiaba, ingá e abil. As crianças usavam cestas para comprar os
alimentos que elas mais consumiam. A segunda estação, denominada “Amarelinha Saudável”
explorou o conhecimento das crianças em relação as cores dos alimentos, que enquanto
brincavam diziam qual a fruta ou legume que tinha aquela cor. Na terceira estação, chamada
“Piquenique Saudável”, a própria criança preparava um cupcake saudável, com farinha de aveia,
aveia em flocos, maçã picada, banana da terra, ovo e óleo. Após cada estação as crianças
tiravam dúvidas e houve discussão em grupo sobre a finalidade de cada estação e os benefícios
de consumir alimentos in natura. Resultados: As crianças referiram consumo significativo de
alimentos ultraprocessados e que desconheciam as frutas, legumes e verduras regionais
expostos. Houve grande envolvimento das crianças para preparar seu próprio alimento. Os
participantes e seus responsáveis foram bem participativos e firmaram o compromisso de
aumentar o consumo de alimentos in natura, preferencialmente os regionais. Conclusão: As
atividades motivaram as crianças a experimentarem e conhecerem frutas e legumes regionais,
favorecendo assim, um cardápio variado e adoção de hábitos alimentares saudáveis.
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Código: SP52
Qualidade nutricional do cardápio de escolas municipais de Aracaju (SE)
Autores: Jaltaira Montalvão Etinger de Araujo, Selma Marciana Moraes Freitas, Jamille
Oliveira Costa.
Instituição: Centro Universitário Estácio de Sergipe.
Introdução: O método Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio Escolar – “AQPC
Escola”, analisa a necessidade de avaliar os cardápios escolares de modo qualitativo. E, durante
essa etapa os hábitos alimentares são formados e a escola exerce papel fundamental nesse
processo. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade nutricional da alimentação
oferecida em escolas públicas municipais de Aracaju/SE pelo método AQPC-escola.
Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, cujo instrumento de pesquisa foi o cardápio
mensal dos lanches oferecidos aos alunos matriculados na educação básica (educação infantil e
ensino fundamental) da cidade de Aracaju/SE, em turno único. O cardápio foi comparado com
os critérios padrões de elaboração de cardápio de qualidade para o PNAE e avaliado por meio
do método AQPC escola, os dados obtidos foram classificados sob os aspectos positivos e
negativos. Resultados: No cardápio mensal em estudo, foram avaliadas as preparações
oferecidas durante o mês de maio do ano letivo de 2019. Os resultados obtidos pela avaliação do
cardápio pelo método AQPC – escola mostraram uma oferta de 60% para o consumo de frutas
in natura, sendo considerada como consumo “regular”. A salada, vegetais não-amiláceos e leite
e derivados obtiveram baixa oferta durante o mês e classificados como “péssimo” em níveis de
consumo. Cames e ovos, assim como leguminosas se enquadraram na classificação ‘ruim’ por
apresentarem ofertas de 25 e 45% respectivamente. O melhor resultado para classificação dos
alimentos recomendados foi dos vegetais amiláceos, massas, cereais e pães, os quais foram
classificados como “bom”, devido à oferta mensal de 75%. Para os alimentos controlados, as
preparações com açúcar, alimentos industrializados, e alimentos flatulentos foram classificados
como “regular” por apresentarem frequências entre 26 e 50% de oferta. Conclusão:
Considerando-se que o cardápio pode ser utilizado como aliado na promoção de saúde dos
escolares, o método AQPC - escola permite uma análise qualitativa para auxiliar na elaboração
dos cardápios.
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Código: SP53
Perfil nutricional de adultos atendidos em uma clínica escola de uma universidade
particular da cidade de Muriaé (MG)
Autores: Iury Antônio de Souza, Ricelli Batalha Carneiro Beviláqua, Naruna Pereira Rocha,
Mayla Cardoso Fernandes Toffolo.
Instituição: Centro Universitário UNIFAMINAS.

Introdução: Nas últimas décadas, os brasileiros mudaram seu estilo de vida e os hábitos
alimentares, impactando diretamente no estado nutricional da população. Objetivo: O objetivo
deste trabalho foi avaliar o perfil antropométrico e alimentar de adultos atendidos em uma
clínica escola de uma Universidade Particular da cidade de Muriaé-MG. Metodologia: A
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Minas
(UNIFAMINAS), Muriaé (MG), sob o número do CAAE: 90030918.2.0000.5105. Trata-se de
um estudo transversal, retrospectivo, no qual contou com a avaliação de 177 prontuários de
adultos de ambos os sexos. Foram avaliados o percentual de gordura corporal (%GC), o índice
de massa corporal (IMC), a circunferência da cintura (CC) e o consumo alimentar por meio do
questionário de frequência alimentar (QFA). Para todas as análises foi adotado p<0,05.
Resultados: Encontrou-se um elevado percentual de excesso de peso pelo IMC entre os
pacientes (63,84%), 64,97% estavam com a CC aumentada e 84,75% apresentavam risco
aumentado para desenvolver doenças cardiovasculares de acordo com o %GC. Foi encontrada
associação entre a circunferência da cintura aumentada e o consumo de leguminosas (p=0,005)
e entre o excesso de peso pelo IMC e o consumo de fast food (p=0,021). Cerca de 58,71% dos
pacientes relataram fazer uso de açúcar, 90,64% uso de óleo vegetal, 50% dos pacientes
consumiam fast food de 1 a 6 vezes/semana, 55,43% relataram o consumo de bebidas artificiais
de 1 a 6 vezes/semana, 38,86% dos pacientes consumiam salsicha pelo menos de 1 a 6
vezes/semana, entretanto, apenas 11,43% dos pacientes não tinham o hábito frequente de
consumir vegetais folhosos. Conclusão: Houve predomínio de excesso de peso, circunferência
da cintura aumentada e risco aumentado para desenvolver doenças cardiovasculares e
observação de alguns hábitos alimentares que podem ser corrigidos e/ou aperfeiçoados.
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Código: SP54
Instagram: ferramenta de emagrecimento?
Autores: Erika de Souza Ferreira, Renato Vianna Cortez de Souza.
Instituição: Universidade Federal Do Pará (UFPA).

Introdução: As redes sociais tornaram-se uma forma muito comum de comunicação informal e
repasse de conteúdo, porém, com abordagem de assuntos técnicos como “emagrecimento”, o
que requer um maior cuidado na forma como esse conteúdo é repassado ao público. Objetivo:
Verificar se há a existência de estratégia de marketing para o emagrecimento através de rede
social e em caso positivo, observar se há participação de profissional de nutrição nas postagens.
Metodologia: Foi feita uma busca no Instagram, apenas nas contas nacionais com mais
seguidores, com a temática “emagrecimento” por meio da “#emagrecimento”. Resultados: A
maioria das contas pesquisadas possui conteúdo direcionado ou mesmo determinado a fim
especifico, ao emagrecimento ou perda de peso. Entretanto, não foi verificado fonte para
validação da informação ou conteúdo referente às postagens, havendo, no entanto, um grande
apelo comercial, sendo o “inbound marketing” a principal estratégia utilizada, visando impactar
pessoas por meio de conteúdo relevante as mesmas a ponto de permitirem que a empresa se
aproxime e construa um relacionamento saudável, que pode gerar venda. Não foi possível
identificar a participação do profissional de nutrição como orientador ao processo de
emagrecimento nas postagens. O conteúdo postado, muitas vezes, apenas indica procedimentos
sem nenhuma creditação sobre a eficácia da informação, fazendo uso de ferramentas de
marketing como forma de divulgação, maxificação e relacionamento com os possíveis clientes.
Conclusão: O fato de não ser possível identificar a participação do profissional de nutrição nas
postagens, torna o público da rede social instagram vulnerável à ter desequilíbrios nutricionais.
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Código: SP55
Avaliação do potencial acidificante do cardápio escolar ofertado em uma escola pública do
estado do Amazonas
Autores: Lillian Tavares de Lima, Joanna de Lacerda Moss, Ronildo Oliveira Figueiredo, Ana
Rita Gaia Machado.
Instituição: Estácio do Amazonas.

Introdução: A dieta brasileira mudou de alcalinizante para acidificante e esse desequilíbrio
ácido-base tem sido associado a diversas DNCTs. Remer et al. desenvolveram um cálculo para
estimar a carga ácida renal dos alimentos levando em conta as diferentes taxas de absorção.
Objetivo: Avaliar o PRAL na dieta ofertada para crianças e adolescentes de uma escola pública
no estado do Amazonas e propor um cardápio potencialmente alcalinizante. Metodologia: Foi
avaliado a dieta de uma escola pública do Amazonas. Para a análise do PRAL dos alimentos
fornecidos utilizou-se o método desenvolvido por Remer & Manz: PRAL = P × 0.0366 + Pro ×
0.4888 - [K × 0.0205 + Ca × 0.0125 + Mg × 0.0263]. A análise do potencial de carga ácida
renal dos alimentos fornecidos nas refeições de desjejum, almoço, sobremesa e lanche da tarde
foram avaliados de forma individualizada nos 5 dias da semana. Resultados: A análise do
cardápio ofertado pelo colégio mostrou moderado excesso de acidez na dieta dessas crianças e
adolescentes. Os alimentos de PRAL positivo foram caracterizados por uma menor porcentagem
de leguminosas, frutas e carboidratos complexos, uma maior porcentagem de gordura e uma
maior porcentagem de proteína (principalmente pela maior ingestão de proteína animal). A
partir da análise do potencial de carga ácida renal dos alimentos e bebidas consumidos pelos
alunos, foi elaborado uma sugestão de cardápio potencialmente alcalinizante como substituição
ao cardápio atual. No cardápio potencialmente alcalinizante proposto, os alimentos fontes de
proteína animal não foram excluídos, mas foram acrescentados alimentos de origem vegetal,
como frutas, verduras e legumes, em todas as refeições e a troca de apenas alguns produtos ricos
em proteínas e industrializados para outros com alto teor alcalino, sendo possível reduzir
substancialmente a carga ácida dietética. Conclusão: O cardápio proposto pela escola aos
alunos possuía valores de PRAL positivo, ocasionando um distúrbio no equilíbrio ácido-base e
potencial dietético acidificante.
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Código: SP56
Consumo de alimentos ultraprocessados por adolescentes com excesso de peso em uma
capital do nordeste brasileiro
Autores: Maria Beatriz Melo, Suerda Isa Teixeira, Virginia Williane Motta, Thatyane Souza,
Jessica Pimentel, Angélica Luiza Sales, Eduarda Araújo, Adriana Rezende, Ricardo Arrais,
Severina Carla Lima.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: O aumento no consumo de alimentos e bebidas ultraprocessados na adolescência
tem sido considerado um dos fatores que contribuem no aumento da frequência de obesidade e
aparecimento de doenças crônicas na adolescência, além de potencializar seus agravos na vida
adulta. Objetivo: Apresentar o registro do consumo de alimentos ultraprocessados por
adolescentes com sobrepeso e obesidade. Metodologia: Estudo transversal envolvendo
adolescentes de 10 a 18 anos com sobrepeso/obesidade atendidos no Ambulatório de
Endocrinologia Pediátrica do Hospital Universitário Onofre Lopes, Natal/RN (CAAE
56763716.7.0000.5292). Foram coletados e analisados dados antropométricos (peso, altura e
IMC) e de consumo alimentar e dietético (Dois recordatórios de 24h por paciente), de acordo
com o sexo. Realizou-se a classificação dos alimentos consumidos segundo seu nível de
processamento. Optou-se por identificar os 10 alimentos ultraprocessados mais consumidos,
utilizando o Sistema Nova. Os dados foram avaliados em estatística descritiva (frequência
absoluta e relativa). Resultados: Avaliou-se 50 indivíduos, com idade média de 11,5 (1,75)
anos. Todos os adolescentes relataram consumo de pelo menos um alimento ultraprocessado.
Observou-se que os alimentos ultraprocessados mais frequentemente consumidos pelo sexo
feminino foram snacks (biscoitos e salgadinhos de pacote) (48%) e bebidas açucaradas (pó para
refresco, refrigerantes e achocolatados) (40%). No sexo masculino, os alimentos
ultraprocessados mais consumidos foram snacks (54%), bebidas açucaradas (38%), e embutidos
(presunto e mortadela) (20%). Conclusão: Dentre os alimentos ultraprocessados consumidos
pelos adolescentes com excesso de peso, os snacks e as bebidas açucaradas foram os produtos
que apresentaram maior frequência em ambos os sexos.
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Código: SP57
Consumo alimentar de gestantes atendidas em maternidade municipal do Rio de Janeiro e
relação com o peso ao nascer
Autores: Beatriz Borges Bergamo Esteves Rodrigues, Vilma Blondet de Azeredo, Alexandra
Anastacio Monteiro Silva.
Instituição: Universidade Federal Fluminense (UFF).

Introdução: O consumo alimentar materno relaciona-se às variações do peso ao nascer de
recém-nascidos, sendo esse um importante indicador da morbimortalidade infantil. Objetivo:
Investigar a relação entre o consumo alimentar de gestantes e o peso ao nascer de recémnascidos. Metodologia: Estudo transversal, descritivo e analítico com 99 gestantes atendidas
em maternidade municipal do Rio de Janeiro entre julho e setembro de 2016. Aplicou-se o
Formulário de Marcadores do Consumo Alimentar, do Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional, para avaliar o consumo de dez grupos alimentares: salada crua; legumes e verduras
cozidos; frutas; feijão; leite ou iogurte; frituras; embutidos; biscoitos salgados; doces e
refrigerantes. De acordo com a NOVA Classificação dos Alimentos, dividiram-se os grupos em
alimentos in natura ou minimamente processados e ultraprocessados. Projeto aprovado pelo
CEP da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro sob o número 47887915.5.0000.5279.
Resultados: Entre os alimentos ultraprocessados, a maioria das gestantes consumia
regularmente doces (73,7%), refrigerantes (71,7%), embutidos (65,7%), biscoitos salgados
(63,6%) e frituras (55,6%). Entre os alimentos in natura ou minimamente processados, a maioria
das gestantes consumia regularmente feijão (85,9%) e leite ou iogurte (60,6%), enquanto menos
da metade consumia frutas (44,4%), salada crua (28,3%) e legumes e verduras cozidos (27,3%).
Observou-se relação significativa entre consumo de embutidos (p=0,02) e doces (p=0,04) por
gestantes que tiveram recém-nascidos com baixo peso ao nascer. O consumo materno de
embutidos mostrou maior chance do recém-nascido apresentar baixo peso ao nascer, conforme
aumenta sua ingestão (OR 1,46; IC95% 1,02-2,10). Conclusão: O consumo regular de
alimentos ultraprocessados, como os embutidos, parece aumentar a chance do recém-nascido
apresentar baixo peso ao nascer.
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Código: SP58
Relação entre dados obstétricos e sociodemográficos de gestantes atendidas em uma
maternidade municipal com peso ao nascer dos recém-nascidos
Autores: Beatriz Borges Bergamo Esteves Rodrigues, Vilma Blondet de Azeredo, Alexandra
Anastacio Monteiro Silva.
Instituição: Universidade Federal Fluminense (UFF).

Introdução: Estudos vêm apontando associação positiva entre algumas variáveis maternas
obstétricas, socioeconômicas e demográficas com o comprometimento no crescimento e
desenvolvimento fetal, favorecendo principalmente baixo peso ao nascer em seus recémnascidos. Objetivo: Analisar a relação entre dados obstétricos e sociodemográficos de gestantes
atendidas em uma maternidade municipal do Rio de Janeiro com o peso ao nascer dos recémnascidos. Metodologia: Estudo transversal, descritivo e analítico com 99 gestantes atendidas
em maternidade municipal do Rio de Janeiro entre julho e setembro de 2016. Realizou-se coleta
de dados através de prontuário, caderneta de gestante e formulário semiestruturado abordando
questões sociodemográficas e obstétricas. Dados coletados foram digitados e consolidados
utilizando o aplicativo Excel for Windows 2007 e o software SPSS/PC, versão 17.0. Utilizou-se
estatística descritiva para apresentação dos resultados. Análises de correlação entre peso ao
nascer do recém-nascido e variáveis maternas foram realizadas. Projeto aprovado pelo CEP da
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro sob o número 47887915.5.0000.5279.
Resultados: A maioria das gestantes era solteira (79,8%), multípara (62,6%), possuía ensino
médio incompleto (38,8%) e realizou parto normal (76,8%). Observou-se ganho de peso
materno acima dos 11,5 Kg em 44,2% das gestantes. A idade gestacional média foi 39,40 ± 1,16
semanas. Entre os recém-nascidos, a maioria apresentou peso normal ao nascimento (57,3%).
Contudo, 27,1% nasceram com peso insuficiente, 13,5% com baixo peso ao nascer e 2,1% com
excesso de peso ao nascer. Verificou-se associação positiva entre o peso materno ao final da
gestação com o peso ao nascer do recém-nascido (r=0,22; p=0,04). Não houve relação entre o
peso ao nascer do recém-nascido com demais dados maternos. Conclusão: O peso materno ao
final da gestação parece relacionar-se com o peso ao nascer do recém-nascido.
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Código: SP59
Educação alimentar e nutricional para pessoas com deficiência visual: um relato de
experiência sobre a construção de materiais adaptados
Autores: Maria Eduarda Bezerra da Silva, Ana Carolina Costa Campos, Ursula Viana Bagni,
Thaís Lima Dias Borges.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: Indivíduos com deficiência visual encontram maiores dificuldades para adquirir e
manter bons hábitos alimentares, contribuindo para o risco de doenças crônicas não
transmissíveis. Esse fato reforça a importância do uso de materiais adaptados em atividades que
promovam saúde nesse público. Objetivo: Relatar a vivência, as dificuldades encontradas e as
lições aprendidas em uma ação educativa sobre alimentação saudável utilizando instrumentos
táteis adaptados para deficientes visuais do Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos
(IERC) de Natal/RN. Metodologia: Foram confeccionados painéis com réplicas de alimentos
em biscuit sobre uma estrutura MDF. O painel continha 3 retângulos com tamanhos diferentes,
delineados com palitos de madeira. As réplicas de alimentos foram assim distribuídas:
macarrão, abacaxi, cenoura e alface, retângulo maior (representando cereais, raízes, frutas,
legumes e verduras); frango, peixe, feijão, ovo e queijo, retângulo intermediário (representando
carnes, leguminosas, ovos, leites e derivados); brigadeiro, bala e sal, retângulo menor
(representando alimentos ricos em açúcares, gorduras e sal). Um painel foi entregue a cada
participante, e após fazerem o reconhecimento tátil do material, foi gerada uma discussão sobre
alimentação saúde. Resultados: Foi possível promover interação e troca de informações
referentes ao tema apresentado e elucidação de dúvidas frequentes quanto à alimentação
saudável, e a utilização de materiais táteis favoreceu a participação ativa dos envolvidos e a
assimilação dos conteúdos Contudo muitos participantes tiveram dificuldade de identificar
alguns alimentos a partir das réplicas devido ao seu tamanho reduzido para manipulação, à
pouca riqueza de detalhes para a identificação tátil; à confecção de todas as miniaturas com o
mesmo tamanho, sem preservar a proporcionalidade (ex. tanto o abacaxi quanto o ovo tinham
4cm). Dessa forma, ficou evidente a necessidade de escolher bem os alimentos que representam
os grupos de alimentos, assim como de serem confeccionados em tamanho ampliado e com
mais detalhamento (estrutura, textura, etc.), de forma a facilitar sua identificação. Conclusão: A
construção de materiais adaptados que atendam as especificidades da deficiência visual são de
grande importância para a realização de intervenções nutricionais e fomentar práticas
alimentares saudáveis para esse grupo.
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Código: SP60
Construção de um instrumento de educação nutricional baseada no my plate para
pacientes com doença hepática gordurosa não alcóolica (DHGNA)
Autores: Carine Santos Almeida, Laiane Paula Silva Santos, Nicole Alicia Leal Caucotto, Ingrid
Praxedes Côrrea, Rafael Cardim de Andrade Oliveira, Karine Brito Beck da Silva e Rosângela
Passos de Jesus.
Instituição: Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Introdução: A DHGNA destaca-se como umas das principais doenças hepáticas e com grande
relevância. Entretanto, não existe tratamento farmacológico efetivo, sendo necessário implantar
hábitos de vida saudáveis, e assim, a adesão ao plano alimentar é um dos pontos críticos do
tratamento. Objetivo: Avaliar a construção de um instrumento de educação alimentar e
nutricional para pacientes com DHGNA no ambulatório de hepatologia do Complexo Hospitalar
Universitário Professor Edgard Santos (HUPES) da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo direcionado para elaboração de um instrumento
de educação nutricional, associado a um teste de aceitação. A construção do instrumento foi
realizada a partir da adaptação da ferramenta My Plate desenvolvida por Harvard, para
adequação da mesma à realidade cultural e hábitos alimentares do público-alvo. As cinco
pacientes do sexo feminino incluídas, foram submetidas à duas sessões de atendimento
nutricional utilizando a ferramenta do My Plate adaptada como estratégia nutricional para
mudanças nos hábitos alimentares, além de receberem orientações nutricionais específicas para
o tratamento de DHGNA e um folheto com receitas funcionais. Resultados: Os dados coletados
evidenciaram que as pacientes classificaram essa orientação nutricional didática como ótima ou
excelente, além de considerarem que é uma estratégia aplicável a rotina, de fácil entendimento,
ajuda a promover melhoras na alimentação e útil para ajudar outras pessoas. Na escala final de
experiência com o instrumento, verificou-se que foram atribuídas notas que classificou essa
nova proposta como ótima ou excelente. Conclusão: Com os relatos dos pacientes e resultados
avaliados, concluiu-se que a estratégia teve ótima aceitação, podendo ser aplicada como
principal ferramenta de atendimento durante a assistência nutricional do ambulatório.
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Código: SP61
Relato de educação alimentar e nutricional em um grupo de idosos com tema
Alimentação, baixo peso e doenças carenciais
Autores: Letícia Macagnan Janguas, Fernanda Cruz Trombeta, Luana Lima Nunes, Evelyn
Pessanha dos Santos, Tábatta Renata Pereira de Brito, Bruno Martins Dala Paula.
Instituição: Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).

Introdução: As carências nutricionais e o baixo peso tem grande impacto na vida do idoso. A
educação alimentar e nutricional visa proporcionar conhecimento a fim de prevenir e tratar
agravos nutricionais, decorrentes de hábitos alimentares inadequados promovendo da qualidade
de vida. Objetivo: Este trabalho tem por objetivo realizar um relato de experiência da oficina
“Alimentação x Baixo peso e Doenças Carenciais”, do Projeto de Extensão: “Grupo para a
Pessoa Idosa: Viver Bem a Nova Idade” realizado na Universidade Federal de Alfenas
(UNIFAL-MG). Metodologia: A oficina foi realizada na UNIFAL-MG, contou com a presença
de um grupo idosas com duração de uma hora e meia. As participantes foram divididas em
grupos e orientadas a associar, a partir da composição nutricional e suas aplicações para a
prevenção de enfermidades, os nomes de alimentos que estavam contidos no interior de balões
coloridos, com doenças carenciais e complicações do estado nutricional que estavam expostas
no quadro negro (anemia, sarcopenia, osteoporose, desidratação e baixo peso). Conforme as
idosas estouravam os balões o grupo deveria correlacionar o alimento à doença carencial e
expor o motivo da sua escolha. Resultados: A oficina proporcionou a discussão e atuação ativa
das idosas, que puderam esclarecer suas dúvidas quanto ao tema do encontro. Além disso,
contribuiu com a promoção de hábitos alimentares saudáveis e promotores de saúde.
Conclusão: A educação alimentar e nutricional em grupo é uma ferramenta com potencial
aplicação para idosos, a partir da sua ampla abrangência, baixo custo de realização e como
forma de socialização.
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Código: SP62
Realização de educação alimentar e nutricional em um grupo de idosos para o
esclarecimento e prevenção da hipertensão arterial
Autores: Letícia Macagnan Janguas, Gabriela Soares da Cunha, Luana Lima Nunes, Evelyn
Pessanha dos Santos, Tábatta Renata de Brito, Bruno Martins Dala Paula.
Instituição: Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).

Introdução: Doenças cardiovasculares são a maior causa de mortes no mundo, sendo
alimentação inadequada um dos fatores que merecem atenção especial. A educação nutricional é
uma ferramenta que os nutricionistas dispõem como intervenção, tendo apresentado melhoras
significativas na saúde do idoso. Objetivo: O presente trabalho tem objetivo de relatar a
experiência na execução da oficina: “Esclarecimentos sobre hipertensão arterial e os cuidados a
serem tomados a partir da alimentação”. Metodologia: A oficina foi realizada no laboratório de
técnica dietética da Universidade Federal de Alfenas, contando com a participação de 14 idosas,
tendo duração de 90 minutos. A oficina iniciou com uma discussão sobre a hipertensão arterial e
suas complicações. Em seguida, as participantes prepararam as receitas do “Sal de Ervas” e do
“Pão de Queijo com Sal de Ervas” que teve como finalidade reduzir o consumo de sal e
comparar a quantidade de sal utilizada na receita convencional e naquele preparado na oficina.
Ao final, as preparações foram servidas a todos a fim de estimular o consumo de alimentos
saudáveis. Resultados: A oficina atingiu seus objetivos ao abordar novas estratégias no manejo
nutricional da hipertensão além de propor o consumo de alimentos saudáveis. Conclusão: A
realização da educação nutricional em grupo partindo de atividades práticas é uma importante
ferramenta para promover a saúde do idoso, com potencial de controlar os agravos da
hipertensão arterial.

236

Código: SP63
Ações de educação alimentar e nutricional com crianças de um Centro Municipal de
Educação Infantil em Alfenas (MG)
Autores: Geovana Gabriele da Silva, Thalita Fernanda Ferreira Soares, Julieuza Camila Alves,
Renata Rosane Andrade Bastos, Juliana de Oliveira Moraes, Beatriz Pizetta Ferronato, Camila
de Souza Martins, Flávia Della Lúcia.
Instituição: Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).

Introdução: Ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) reforçam o papel da
alimentação saudável, contribuindo para conscientização de escolhas alimentares, sendo de
suma importância que sejam realizadas com o público infantil, visto que nesta fase ocorre a
sedimentação de hábitos alimentares. Objetivo: Incentivar a adoção de hábitos alimentares
saudáveis por meio de oficinas culinárias e atividades lúdicas em um Centro Municipal de
Educação Infantil (CEMEI) do município de Alfenas-MG. Metodologia: Ação de EAN
proposta pelo projeto de extensão “Nutrir Arte: Oficinas culinárias lúdicas como estratégia de
Educação Alimentar e Nutricional” onde realizou-se atividades com o tema Páscoa Saudável,
demonstrando que a páscoa também pode ser divertida, prazerosa e nutritiva. Na oficina
culinária houve o preparo de um muffin de cenoura e, no tempo de espera de seu preparo, as
crianças brincaram com jogos educativos sobre alimentação saudável, conversaram sobre os
benefícios da cenoura com personagens vestidos a caráter de coelho e cenoura e cantaram juntas
músicas temáticas de páscoa. Após cessarem essas atividades, o muffin foi distribuído aos
presentes. Resultados: As atividades contaram com a participação de todas as crianças (n=25)
possibilitando que houvesse o compartilhamento do conhecimento sobre boas práticas de
higiene, alimentação e nutrição. Foi notório o empenho de todos os presentes, de forma que se
tornou possível mostrar a páscoa de uma outra perspectiva, visto que muitas vezes ela é
associada ao consumo de guloseimas e alimentos ultraprocessados que, em excesso, podem
acarretar malefícios à saúde. As crianças apresentaram grande entusiasmo ao desfrutar do
preparo do muffin e, além disso, puderam auxiliar na confecção de uma caixinha de suporte em
que ele seria colocado de forma a incentivar o desenvolvimento de habilidades técnicas e
intelectuais. Em relação aos jogos educativos, houve grande envolvimento de todos os
participantes em suas etapas. Foi possível perceber que havia um desconhecimento em relação
aos benefícios da cenoura, entretanto, com o decorrer das atividades, isso pôde ser sanado.
Conclusão: As ações lúdicas de EAN para o público infantil vão muito além da transmissão de
conhecimentos, pois tornam o ambiente de aprendizagem agradável, enriquecedor e
transformador.
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Código: SP64
Avaliação da rotulagem dos emulsificantes nas bebidas açúcaradas, refrescos e
achocolatados em pó da cesta de mercado brasileira
Autores: Nicole Alicia Leal Caucotto, Ingrid Praxedes Côrrea, Rafael Cardim de Andrade
Oliveira, Carine Santos Almeida e Karine Brito Beck da Silva.
Instituição: Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Introdução: A utilização de emulsificantes sintéticos aumentou concomitantemente ao
crescimento de industrializados, visando a maior necessidade de conservação e a promoção de
boas características sensoriais. Dessa forma, seu consumo pode levar a reações alérgicas e
desequilíbrios no organismo. Objetivo: Avaliar a rotulagem dos aditivos alimentares do tipo
emulsificantes nos produtos alimentícios como suco envasado, refresco, achocolatados e
sobremesas em pós da cesta de mercado brasileira, classificando-os conforme sua ingestão
diária aceitável (IDA), limite máximo permitido (LMP) e efeitos tóxicos. Metodologia: Estudo
descritivo, elaborado com produtos alimentícios ultraprocessados (suco envasado, refresco,
achocolatados e sobremesas em pó) presentes na cesta de mercado do brasileiro. Realizou-se
uma pesquisa de sítios eletrônicos de compras de alimentos que possuíam as informações acerca
das rotulagens dos produtos descritos e a identificação da presença de aditivos nestes. Após
registro, foi utilizado o Compêndio de Aditivos alimentares da ANVISA (2011) para elaboração
de planilha com os seguintes itens: código de rotulagem, limite máximo permitido, ingestão
diária aceitável e efeitos tóxicos. Resultados: Encontrou-se a presença de emulsificantes em 12
alimentos. Destes, dois não estavam no compêndio da ANVISA, o Ésteres de Mono e
Diglicerídeos de Acidos Graxos com Ácido Lático, que não apresentam risco apreciável a
saúde, e a Lecitina de Soja, que ainda não possui dados acerca da ingestão diária aceitável e
pode levar a infertilidade. Houve a presença de três emulsificantes que continham a presença de
fósforo, os quais, podem ocasionar um desequilíbrio no metabolismo mineral. Sobre os
emulsificantes que estavam no compêndio da ANVISA, apenas a Goma Xantana não apresentou
risco apreciável a saúde. A maioria não possuía dados sobre a ingestão diária aceitável limitada,
apenas dos: Acetato Isobutirato de Sacarose e Dioctil Sulfosuccinato de Sódio. Dentre os efeitos
tóxicos têm-se distúrbios gastrointestinais, reações inflamatórias, alergias, Doença de Alzheimer
e problemas renais. Não havia dados sobre a ingestão diária máxima para nenhuma das
substâncias encontradas Conclusão: Foram encontrados 2 aditivos que não constavam no
compêndio da ANVISA. Os emulsificantes em excesso podem causar danos. Deve-se respeitar
os padrões e evitar o uso abusivo e indevido destes.
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Código: SP65
Análise da presença de edulcorantes em rótulos de alimentos que compõem a cesta básica
brasileira
Autores: Ingrid Praxedes Corrêa, Nicole Alicia Leal Caucotto, Carine Santos Almeida, Rafael
Cardim de Andrade Oliveira e Karine Brito Beck da Silva.
Instituição: Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Introdução: Os edulcorantes são compostos que estimulam a sensação doce e oferecem
baixo/nenhum valor calórico. São utilizados em larga escala pela Industria Alimentícia
causando preocupação quanto aos riscos toxicológicos, bem como seu possível poder
carcinogênico, potencializados pela alta ingestão diária. Objetivo: Avaliar a presença dos
edulcorantes nas rotulagens dos alimentos ultraprocessados como suco envasado, refresco,
achocolatados e sobremesas em pós, inclusos na cesta básica brasileira, caracterizando-os nos
tipos, ingestão diária aceitável (IDA), limite máximo permitido (LMP), bem como seus efeitos
tóxicos. Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo descritivo, que sucedeu a partir da análise
de produtos alimentícios processados ou ultraprocessados do tipo suco envasado, refresco,
achocolatados e sobremesas em pó, presentes nas cestas de mercado brasileiras, com adição de
edulcorantes em sua produção. Após consulta em páginas eletrônicas de compras de alimentos
acerca da rotulagem dos produtos descritos, foi identificado a presença de aditivos, os quais
foram registrados e avaliados utilizado o Compêndio de Aditivos Alimentares da ANVISA
(2011) para elaboração de planilha com os seguintes itens: código de rotulagem, função, limite
máximo permitido, ingestão diária aceitável e efeitos tóxicos. Resultados: Dentre os alimentos
investigados, os edulcorantes mais encontrados foram aspartame, sacarina, acessulfame-k e
ciclamato. Os achados científicos alegam que as agências reguladoras internacionais
reconhecem que os edulcorantes permitidos por lei não representam riscos relevantes para a
saúde quando consumidos na dose diária admissível. Entretanto, há evidências científicas do
risco para gestantes e crianças. Quanto às crianças, elas atingem o limite máximo diário
estipulado, devido ao peso corpóreo. Em relação às gestantes, o ciclamato e sacarina devem ser
evitados, visto as evidências serem limitadas quanto ao potencial carcinogênico nesse grupo.
Conclusão: Foram identificados quatro edulcorantes diferentes nos rótulos dos alimentos
avaliados. A compreensão da rotulagem é imprescindível, uma vez que os achados sugerem a
atenção para o a dose diária aceitável.
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Código: SP66
Perfil antropométrico de idosos frequentadores de atividades ao ar livre
Autores: Carla Beatriz Silva Gomes, Ana Luiza de Rezende Ferreira Mendes, Natacia Bruna
Lima de Queiroz.
Instituição: Escola de Saúde Pública do Ceará.

Introdução: Os idosos estão mais predispostos ao desenvolvimento de doenças crônicas. A
realização de exercício físico de forma habitual tem influência positiva na prevenção de doenças
crônicas e cardiovasculares, ajuda na preservação da massa magra, e proporciona qualidade do
envelhecimento. Objetivo: Determinar o perfil antropométrico de idosos frequentadores de
atividades ao ar livre. Metodologia: Estudo de natureza transversal e quantitativo, realizado nos
meses de julho a novembro de 2018, em quatro praças de Fortaleza-CE atendidas pelo projeto
“Saúde, Bombeiros e Sociedade". Aplicou-se um formulário contendo uma parte para
preenchimento de dados pessoais e outra para preenchimento de dados antropométricos, tais
como: Circunferência do Braço (CB), Circunferência da Cintura (CC), Circunferência da
Panturrilha (Cpant), Dobra Cutânea Triciptal (DCT), Circunferência Muscular do Braço (CMB),
altura, peso e Índice de Massa Corporal (IMC). Os participantes tinham idade >= 60 anos, de
ambos os sexos. A pesquisa foi realizada mediante a aprovação do comitê de ética (2.801.266).
Resultados: A amostra compreendeu 55 participantes, com faixa etária entre 60 a 91 anos, com
idade média de 70,74 anos (dp± 7,73), sendo 95% (n=52) do sexo feminino. A partir da análise
dos dados antropométricos pode-se perceber que 45% (n=25) dos idosos foram classificados
com excesso de peso pelo IMC. Segundo a CC, 87% (n=48) dos avaliados apresentou risco para
desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Ao analisar as medidas de CB observou-se que a
maioria (n=42) apresentou excesso energético, representando 76% dos participantes. Em relação
avaliação da Cpant 80% dos participantes foi classificado com eutrofia sendo este resultado
predominante entre os sexos: 81% das mulheres e 67% dos homens. Em todas as faixas etárias
perceberam-se valores de CMB acima da média, e o mesmo padrão foi observado entre os
sexos. Conclusão: Os idosos frequentadores de atividades ao ar livre apresentaram perfil
antropométrico de excesso de peso e energético, risco para desenvolvimento de doenças
cardiovasculares, entretanto com preservação de massa muscular.
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Código: SP67
Prevalência de comportamentos alimentares saudáveis em adolescentes de uma cidade do
Nordeste do Brasil
Autores: Ana Carolina Costa Campos, Amanda Freitas de Oliveira, Byanca Rodrigues Carneiro,
Isabela Luzia Brito Rocha, Maria Eduarda da Costa Andrade, Úrsula Viana Bagni.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: Comportamentos alimentares saudáveis durante a adolescência são fundamentais
para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta, destacando-se o
consumo do café da manhã e a realização de refeições com os familiares. Objetivo: Descrever a
prevalência de comportamentos alimentares considerados saudáveis em adolescentes do ensino
médio, segundo sexo, idade, escolaridade da mãe, turno de estudo e estado nutricional.
Metodologia: Estudo transversal e descritivo com 250 escolares da 2ª série do Ensino Médio do
Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) em Natal/RN. Aplicou-se questionário auto
preenchível, incluindo questões sobre comportamento alimentar. O peso e altura foram aferidos.
Foram considerados comportamentos saudáveis o consumo de café da manhã e a realização de
refeições com os pais ou responsáveis. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CAAE: 83027418.7.0000.5292). O teste Quiquadrado foi realizado para avaliar a diferença das prevalências dos comportamentos
alimentares saudáveis. Os dados foram analisados no software SPSS versão 20.0. Resultados:
Os adolescentes foram predominantemente do sexo feminino (57,6%) e com idade superior a 16
anos (82,4%). A prevalência de excesso de peso foi de 21,2% e a maioria relatou consumir o
café da manhã (73,2%) e não realizar as refeições do almoço/jantar com os pais (53,5%). O
consumo do café da manhã e a realização de refeições com os pais apresentaram diferença
estatisticamente significativa em relação ao estado nutricional (p=0,049) e a idade (p=0,019),
respectivamente. Conclusão: Ações de educação alimentar e nutricional devem ser
implementadas, tendo como foco adolescentes menores de 16 anos e com sobrepeso, pois
apresentam menores frequências dos comportamentos saudáveis avaliados.
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Código: SP68
Associação entre qualidade do sono e circunferência da cintura em universitários noturnos
de nutrição
Autores: Alane Nogueira Bezerra, Ana Débora Martins Batista, Ana Raiza Oliveira dos Santos,
Jamily Soares de Carvalho, Maria Nagle Benevenuto Cavalcante, Mirla Ribeiro dos Santos,
Isabela Limaverde, Camila Pinheiro Pereira.
Instituição: Centro Universitário Fametro (UNIFAMETRO)

Introdução: Os transtornos do sono (TS) têm aumentado gradativamente ao longo dos anos,
como consequência da rotina diária frenética dos indivíduos, podendo alterar o ciclo do sono em
jovens universitários. Objetivo: Verificar a relação entre a qualidade do sono, a sonolência
diurna e a circunferência da cintura (CC) em universitários noturnos de Nutrição. Metodologia:
Trata-se de um estudo transversal quantitativo, realizado em uma instituição privada em
Fortaleza-CE, de agosto a novembro de 2018, com 169 estudantes do turno noturno do curso de
nutrição. Foram aplicados o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP) (má qualidade
do sono com escore total > 5), e a Escala de Sonolência de Epworth (ESE) (sonolência
excessiva diurna com escore total >= 10). A CC foi classificada de acordo com a Diretriz
Brasileira de Dislipidemia e Prevenção da Aterosclerose. O estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa com o parecer nº 2.509.812. Resultados: A média de idade foi de 25 anos
(±4), sendo 80,11% mulheres. O risco cardiovascular foi avaliado mediante a CC, sendo 13,09%
com risco aumentado e 3,58% com risco muito aumentado para doenças cardiovasculares, com
média 74,56cm (±6,84). A má qualidade do sono foi observada em 75,73% dos participantes e
teve por média 6,82 (±2,7) escores e a sonolência excessiva diurna em 45,13% com média de
9,77 (±3,62) escores. A CC foi correlacionada positivamente com a qualidade do sono
(p=0,004; r=0,308), porém não houve associação significativa com a sonolência diurna.
Conclusão: Universitários noturnos de Nutrição apresentam alta prevalência de má qualidade
de sono e sonolência excessiva diurna, tornando-se mais preocupante em universitários com
risco cardiovascular aumentado, evidenciado pela CC.
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Código: SP69
Variação sazonal da vitamina D em adolescentes com excesso de peso atendidos em uma
região ensolarada do Brasil
Autores: Juliana Medeiros de Oliveira Silva, Laís Oliveira, Eduarda Araújo, Thatyane Souza,
Jessica Pimentel, Angélica Sales, Adriana Ferreira, Adriana Rezende, Ricardo Arrais, Severina
Lima.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: A vitamina D é um hormônio esteroide que desempenha importantes funções no
organismo e as suas concentrações séricas podem ser influenciadas pelo grau de exposição solar
e as estações do ano. Objetivo: Avaliar a variação das concentrações médias de vitamina D
entre adolescentes com sobrepeso/obesidade de acordo com o sexo e as estações do ano.
Metodologia:

Estudo

transversal

envolvendo

adolescentes

(10

a

19

anos)

com

sobrepeso/obesidade atendidos no Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica do Hospital
Universitário Onofre Lopes, Natal-RN (CAAE 56763716.7.0000.5292), no período de
novembro de 2016 a julho de 2019. Foram coletados e analisados dados antropométricos (peso,
altura, IMC) e a dosagem sérica da 25(OH)D (Eletroquimioluminescência). Os dados foram
avaliados por estatística descritiva e aplicou-se o teste T student e ANOVA, sendo considerado
p < 0,05 como significativo. Resultados: Avaliou-se um total de 140 indivíduos com idade
média de 11,49 (1,56), sendo 53,6% do sexo masculino. Observou-se importante diferença entre
as concentrações de vitamina D e os sexos (p=0,0071), tendo o feminino apresentado valor
médio de 29,35 ng/dl (7,4) e o masculino 33,76 ng/dl (11,45). Não foram observadas diferenças
significativas entre as concentrações séricas de vitamina D e as estações do ano (p=0,88).
Verificou-se que as maiores concentrações foram encontradas na estação Outono (32,33 ng/dl)
(7,48). Constatou-se que na primavera 50% das concentrações estavam abaixo de 29,35 ng/dl;
no verão 50% estavam abaixo de 27,51 ng/dl, no outono 50% abaixo 31,04 ng/dl e no inverno
50% das concentrações estavam abaixo de 31,34 ng/dl. Conclusão: O sexo feminino apresentou
menor concentração da vitamina D, porém não foram observadas diferenças entre as estações do
ano.
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Código: SP70
Tradução, adaptação cultural e validação da “Nutritional Literacy Scale” (NLS) segundo
teoria de resposta ao item
Autores: Raissa Maria Alves Lima, Christiane Pineda Zanella, Helena Alves de Carvalho
Sampaio, José Wellington de Oliveira Lima.
Instituição: Universidade Estadual do Ceará.

Introdução: O letramento em nutrição é o grau em que indivíduos podem obter, processar e
entender informações e serviços básicos em nutrição, necessários para tomar decisões
apropriadas. Objetivo: Desenvolver a tradução, adaptação cultural e validação da Nutritional
Literacy Scale (NLS) para o Brasil. A NLS foi concebida por Diamond (2007) com 28 questões.
Metodologia: A tradução e adaptação cultural foi realizada com protocolo de Beaton et al.
(2000) e validação por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI). O estudo teve delineamento
transversal e abordagem quantitativa, tendo sido realizado em 20 centros de saúde de Fortaleza.
A amostra foi composta por 1197 usuários do Sistema Único de Saúde, alfabetizados.
Resultados: Na adaptação cultural, seis itens sofreram alterações, originando a NLS-BR. Foram
estimados os parâmetros de discriminação e dificuldade e avaliou-se o funcionamento
diferencial dos itens (DIF). Demonstraram que a escala seria melhor avaliada pelo modelo de
quatro dimensões e dois grupos. Foram considerados três parâmetros, calibração, carga fatorial
e função de informação ao item (FIT), para se avaliar a permanência dos itens que compõem a
NLS-BR. Excluiu-se cinco itens com temas relacionados a fibras em grãos integrais versus
processados, quantidade diária recomendada de fibras, açúcar como caloria vazia, alimentos
orgânicos versus controle de ervas daninhas e plantio alternado como controle de ervas
daninhas, dando origem à NLS-BR, com 23 itens. Na estimativa da localização dos indivíduos
na escala, os valores do Theta (&#952;), foram de -2,93 a 2,30 para o grupo 1 e de -2,76 a 1,88
para o grupo 2, atestando a heterogenia dos respondentes. Conclusão: Conclui-se que a NLSBR é confiável, válida e capaz de avaliar o letramento nutricional de adultos brasileiros, com
potencial de aprimorar ações educativas.
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Código: SP71
Hábitos Alimentares de idosos participantes do projeto de extensão “Viver Bem a Nova
Idade”, realizado na Universidade Federal de Alfenas
Autores: Isabella dos Santos Araújo de Oliveira, Débora Odoríssio Fernandes, Luana Lima
Nunes, Evelyn Pessanha dos Santos, Tábatta Renata de Brito, Bruno Martins Dala Paula.
Instituição: Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).
Introdução: O Projeto de extensão “Grupo para a Pessoa Idosa: Viver Bem a Nova Idade”,
realizado na Universidade Federal de Alfenas por docentes e discentes do Curso de Nutrição,
inclui atividades de educação alimentar e nutricional em grupo. Objetivo: O objetivo do
presente trabalho foi caracterizar os hábitos alimentares dos idosos participantes da ação, a
partir de um Questionário de Frequência do Consumo Alimentar (QFCA) reduzido e
quantitativo, contendo 28 itens contemplando os principais grupos de alimentos consumidos
regionalmente. Metodologia: Trinta idosos residentes no município de Alfenas, responderam ao
QFCA, sendo as porções e frequências dos alimentos mencionados, convertidas para a
frequência diária, a fim de facilitar a apresentação dos resultados. Percebeu-se o predomínio do
consumo de alimentos fontes de carboidratos refinados (3,0 porções) quando comparados aos
integrais (0,8 porções) e dos biscoitos salgados comparados aos biscoitos doces. Resultados: A
média do consumo diário de frutas e hortaliças foi equivalente à 2,2 e 3,7 porções,
respectivamente, atendendo as recomendações gerais para a alimentação saudável de idosos,
segundo Russel et al. (1999). Esses alimentos são fontes de vitaminas, minerais, água e
principalmente de fibra, componente importante para o adequado funcionamento do trânsito
gastrointestinal. O consumo médio de laticínios foi de 1,84 porções, abaixo da recomendação de
3 porções, representando um fator de risco à osteoporose, comum em idosos. O consumo médio
de carnes foi de 1,1 porção, sendo as bovinas e de frango, as mais consumidas (0,4 porções
cada). A sarcopenia, redução da massa magra, é uma condição fisiológica e altamente
prevalente no idoso, podendo ser minimizada a partir da prática de atividade física e
principalmente, do consumo adequado de alimentos proteicos. Conclusão: O conhecimento do
padrão alimentar de uma população é essencial para o planejamento e operacionalização da
educação alimentar e nutricional.
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Código: SP72
Projeto viver bem a nova idade, relato da oficina “Esclarecimentos sobre o diabetes e os
cuidados a alimentação”
Autores: Isabella dos Santos Araújo de Oliveira, Fernanda Freitas Pereira, Fernanda Cruz
Trombeta, Thaís Moreira Machado, Tábatta Renato de Brito, Bruno Martins Dala Paula.
Instituição: Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).

Introdução: O projeto de extensão Viver Bem a Nova Idade (VBNI) promovido pela Faculdade
de Nutrição da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), visa a promoção da saúde a
partir da educação alimentar e nutricional. Objetivo: O presente trabalho propõe-se apresentar a
oficina “Esclarecimentos sobre o diabetes e os cuidados a serem tomados com a alimentação”,
que teve como objetivo discutir agravos à saúde associados ao diabetes. Metodologia: A oficina
foi realizada no laboratório de técnica dietética da UNIFAL-MG, contou com a participação de
15 idosos, com duração de 90 minutos, sendo avaliada a partir de um questionário objetivo com
escala hedônica de aceitação. O tema foi introduzido através de uma dinâmica chamada
“Competição Nutricional”, na qual os participantes se dividiram em grupos para responder um
questionário sobre a quantidade de açúcar contida na embalagem de alguns alimentos
industrializados. Após a finalização do preenchimento, os facilitadores solicitaram aos
participantes que pesassem a quantidade de açúcar presente em cada porção. Resultados: Ao
final da dinâmica, as porções de açúcar foram expostas para todo grupo e iniciou-se uma
discussão sobre os tipos de açúcar, relação do alto consumo de açúcar, diabetes e suas
consequências. O resultado da competição foi divulgado e como prêmio, foram distribuídos
pedaços de dois tipos de bolos, com açúcar mascavo e xilitol, para que os mesmos, saboreassem
preparações alternativas que substituíssem o açúcar refinado. De acordo com os resultados,
houve grande aceitabilidade dos participantes do VBNI sobre a oficina em geral, tema proposto
e dinâmica utilizada. Conclusão: Conclui-se que a conscientização sobre altas quantidade de
açúcar contida em alimentos industrializados aliado a estimulação do consumo de preparações
saudáveis consolida o aprendizado sobre hábitos de prevenção do diabetes.

246

Código: SP73
Execução e análise crítica da oficina: “Alimentação x Obesidade” referente ao Projeto de
Extensão Viver Bem a Nova Idade
Autores: Isabella dos Santos Araújo de Oliveira, Fernanda Freitas Pereira, Fernanda Cruz
Trombeta, Thaís Moreira Machado, Tábatta Renata de Brito, Bruno Martins Dala Paula.
Instituição: Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).

Introdução: O projeto Viver Bem a Nova Idade (VBNI) é um projeto de extensão da Faculdade
de Nutrição, promovido pela Universidade Federal de Alfenas, que busca promover educação
alimentar e nutricional através de oficinas. Objetivo: O presente trabalho visa descrever e
analisar a oficina “Alimentação x Obesidade”, que teve como objetivo discutir os agravos à
saúde associados à obesidade e a elaboração coletiva de preparações saudáveis para a prevenção
da obesidade. Metodologia: A oficina foi realizada no laboratório de técnica dietética da
UNIFAL-MG, contou com a participação de 21 participantes e teve duração de 90 minutos. Foi
realizada a dinâmica chamada de “NutriChefe da Saúde”, na qual os participantes se dividiram
em grupos e foram encaminhados às cabines do laboratório, onde foi disponibilizado
ingredientes contendo alimentos in natura, óleos, açúcares e gorduras, processados e
ultraprocessados. Os grupos foram instruídos a elaborar uma preparação para compor um lanche
nutricionalmente equilibrado, composto por: um sanduíche, uma sobremesa e um suco ou
vitamina de frutas, utilizando os ingredientes expostos nas cabines. Resultados: Ao final da
dinâmica, os grupos apresentaram a receita que elaboraram, detalhando os ingredientes que
usaram e explicando o porquê da escolha. Além disso, foram discutidos conceitos relacionados
a obesidade e suas consequências. As preparações foram repartidas e servidas a todos a fim de
estimular o consumo de alimentos saudáveis. Conclusão:

Conclui-se que é de suma

importância desmistificar um tema de grande relevância e estimular a promoção de hábitos
saudáveis, propondo escolhas alimentares que aumentam o consumo de preparações
nutricionamlente equilibradas.
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Código: SP74
Grupo de educação alimentar e nutricional: ferramenta para promoção da saúde de
usuários da atenção primária à saúde
Autores: Vanessa de Paiva Neves, Marcela Melquiades de Melo, Letícia Macedo Fernandes,
Caroline Arbex, Raquel Reis Costa Ferreira.
Instituição: Universidade Presidente Antonio Carlos (UNIPAC).

Introdução: A Atenção Primária à Saúde representa espaço para desenvolvimento das ações
educativas em nutrição que possam intervir no processo de saúde-doença da população, atuando
na promoção e proteção à saúde. Objetivo: Realizar grupo de educação alimentar e nutricional
em Unidade de Atenção Primária à Saúde de Juiz de Fora/MG. Metodologia: Relato de
experiência do projeto de pesquisa, desenvolvido por alunos de nutrição do Universidade
Presidente Antônio Carlos de Juiz de Fora. Resultados: Participaram do grupo 8 usuários, sendo
a maioria (75%) do sexo feminino. Foram realizados 6 encontros com atividades de educação
alimentar e nutricional com temas diversos como: balanço energético e atividade física,
alimentação saudável, importância de frutas e legumes na alimentação, redução da ingestão de
gordura. No primeiro encontro foi realizada avaliação antropométrica e alimentar. De acordo
com índice de massa corporal, todos participantes apresentavam sobrepeso ou obesidade e, pela
avaliação da circunferência da cintura, risco cardiovascular aumentado. Resultados: A maioria
dos participantes nunca tinham feito acompanhamento nutricional e o hábito alimentar
caracterizava-se por alto consumo de produtos alimentícios processados e ultraprocessados,
além de consumo excessivo de sal e gordura. Ao final, observou-seque os participantes
apresentaram respostas positivas em relação à mudança de alguns hábitos alimentares, porém
ainda se notou uma resistência em relação ao consumo de alimentos industrializados. Além
disso, foi possível captar pacientes para o ambulatório de nutrição clínica da mesma
universidade. Assim, foi vivenciada parte da lógica de rede de atenção à saúde, acompanhando
o processo de referência e contra referência. Conclusão: Hábitos alimentares saudáveis devem
ser estimulados, ações de educação nutricional devem ser fortalecidas na Atenção Primária,
favorecendo a promoção da saúde dos usuários além de prevenir e controlar doenças crônicas.
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Código: SP75
Impacto no consumo alimentar gerado por uma ação de educação alimentar e nutricional
com grupo de idosos residentes em Alfenas (MG)
Autores: Débora Odoríssio Fernandes, Laís Estefane Sabará Estavam, Letícia Macagnan
Janguas, Thaís Moreira Machado, Tábatta Renata Pereira de Brito, Bruno Martins Dela Paula.
Instituição: Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).

Introdução: A educação alimentar e nutricional em grupos é uma excelente ferramenta de
promoção à saúde por apresentar baixo custo de operacionalização, além do amplo alcance
populacional. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto no consumo alimentar
de idosos participantes de 10 oficinas de educação alimentar e nutricional, realizadas
semanalmente ao longo de aproximadamente três meses. Metodologia: Para tanto, discentes do
Curso de Nutrição, treinados, aplicaram 3 Recordatórios Alimentares de 24h (R24h) a um grupo
de idosos (antes do início das oficinas, após a quinta e a décima). As oficinas tinham como
objetivo geral a promoção da saúde, pautada nos princípios e diretrizes da 2ª Edição do Guia
Alimentar para a População Brasileira. A ação contou com 25 participantes matriculados, no
entanto, apenas 7 concluíram as três etapas de avaliação, com frequência acima de 75% nas
oficinas. Os R24h foram quantificados utilizando o software NDSR da Universidade de
Minnesota, EUA. Resultados: Os resultados foram submetidos à análise de Variância, seguida
pelo Teste de Tukey, com P <= 0,05. Inicialmente, os participantes consumiam uma média de
1433 Kcal, 48,1 g de lipídios totais, 19,1 g de ácidos graxos saturados e 1,6 g de gorduras trans,
169,4 mg de colesterol, 15,4 g de fibras e 2102,6 mg de sódio. Ao final da décima oficina, os
participantes apresentaram redução significativa de 27,8% do consumo de lipídios, 40,3% de
ácidos graxos saturados e 6,9% de gorduras trans. Percebeu-se tendência de redução de 26,9%
de sódio, porém sem significância estatística. O consumo de fibras e colesterol não apresentou
alterações significativas entre a avaliação inicial e final. Conclusão: Intervenções em grupo
possuem grande potencial para promoção da saúde, porém, a frequência, horários e período de
duração das oficinas, devem ser revistos para aumentar a adesão às ações propostas.
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Código: SP76
Associação de fatores sociodemográficos com o consumo alimentar de universitários de
Nutrição
Autores: Camila Pinheiro Pereira, Lorem Maia Girão, Caio Henrique Gomes Farias, Alane
Nogueira Bezerra, Isabela Limaverde Gomes, Ana Paula Moreira Bezerra, Antônio Augusto
Ferreira Carioca.
Instituição: Centro Universitário Fametro (UNIFAMETRO), Centro Universitário UniFanor
Wyden (UNIFANOR), Universidade de Fortaleza (UNIFOR).

Introdução: Os hábitos alimentares estão em constante modificações ao longo do ciclo da vida,
principalmente, no início da fase adulta com a inserção dos estudantes na universidade devido
às mudanças de seu cotidiano, geradas pelas atividades diárias nas instituições de ensino.
Objetivo: Traçar o perfil do consumo alimentar habitual dos estudantes de nutrição a fim de
identificar os principais fatores sociodemográficos que influenciam no consumo dos mesmos.
Metodologia: Estudo transversal, descritivo e quantitativo. Foi aprovado pelo Comitê de Ética
da Universidade Estadual do Ceará sob o parecer de número 2.925.826 e CAAE:
95402618.3.0000.5534. Foram entrevistados 182 estudantes de nutrição de uma Instituição de
ensino particular de Fortaleza-CE. Foram aplicados o Questionário Sociodemográfico (Sexo;
Faixa etária; Cor de pele/raça autodeclarada; Semestre cursado; Renda familiar e Trabalho) e o
Questionário de Frequência Alimentar para adultos, contemplando 11 grupos de alimentos.
Utilizou-se o Teste t de Student, considerando uma margem de confiabilidade de (p < 0,05).
Resultados: Verificou-se prevalência do sexo feminino (68,7%; n= 125), faixa etária < 25 anos
(76,4%; n=139) e cor parda (69,8%; n= 127), incluindo amarelos e negros, e 50,5% (n= 92) não
trabalham. Os estudantes masculinos apresentaram médias do consumo alimentar maior em
todos os nutrientes, sendo a média de Energia 3859,7 kcal (± 2757,4) e valor (p=0,001). Os
estudantes que cursam do 1º ao 5º semestre apresentaram médias de consumo alimentar maior,
sendo a média de Energia de 3344,0 kcal (±1584,2) em relação aos estudantes > 5º semestre,
com a média de 2748,2 (± 2036,6), sendo (p = 0,048). Os que tem renda <= 5 salários mínimos
e os com > 5 salários mínimos, ambos não apresentaram diferenças significativas no consumo
alimentar. Conclusão: Diante disso, considera-se que os estudantes que estão em semestres
mais avançados, apresentam um conhecimento mais abrangente sobre hábitos alimentares mais
saudáveis e equilibrados.
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Código: SP77
Acompanhamento ambulatorial nutricional e estado nutricional de pessoas vivendo com
HIV (PVHIV) em terapia antirretroviral (TARV) visando intervenção nutricional
dietoterápica
Autores: Vagner Magiolo de Almeida, Renata Lima Cunha, Pedro Henrique de Oliveira Silva,
Angra Dias da Silva Tagliate, Renato Moreira Nunes, Aline Silva de Aguiar.
Instituição: Departamento Municipal de DST/AIDS e Hepatites Virais do município da Zona da
Mata de Minas Gerais, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Introdução: PVHIV ao procurarem um serviço especializado podem não ter conhecimento
sobre a relação da alimentação com a imunidade e saúde, esse momento se torna oportuno para
avaliação da demanda nutricional. A TARV pode provocar alterações metabólicas e no estado
nutricional. Objetivo: Apresentar resultados prévios do atendimento nutricional aos usuários do
SUS PVHIV em TARV. Metodologia: O atendimento nutricional acontece aos adultos
atendidos no Departamento Municipal DST/AIDS de um município da Zona da Mata mineira.
Foram coletadas informações sobre anamnese clínica e nutricional, TARV, exame físico,
contagem de CD4, carga viral, avaliação antropométrica e consumo alimentar habitual (R24h).
A conduta nutricional e prescrição dietética foram definidas a partir das análises dessas
informações. Resultados: Até o momento foram atendidos 20 usuários com idade média de 38
anos. O sobrepeso está presente em 35% deles e a obesidade em 30%. A taxa de magreza foi de
10%. O risco para doença cardiovascular, avaliado a partir da medida de circunferência da
cintura, está presente em 55% e da circunferência do pescoço, em 40%. A carga viral em 58%
está indetectável e CD4 acima de 350 cel/mm3 em 84%. Mais da metade (55%) apresenta
história familiar de doenças crônicas. Em relação à ingestão energética, em média esses
pacientes consomem 28,77 kcal/kg de peso/dia; e dos 13 que necessitam perder peso, 3
consomem acima do recomendado (20 a 25 kcal/kg de peso/dia), totalizando um consumo
médio de 35,15 kcal/kg de peso/dia. Conclusão: Como a maioria está com excesso de peso,
consumindo calorias além do recomendado, reforça-se a importância do acompanhamento e da
educação alimentar para mudança de hábitos e prevenção de agravos.
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Código: SP78
Análise do perfil socioeconômica, da saúde e da antropometria de mulheres com Diabetes
Mellitus Gestacional
Autores: Amanda Freitas de Oliveira, Raissi Laiani de Macedo Silva, Byanca Rodrigues
Carneiro, Danna Calina Nogueira e Silva, Larissa Queiroz de Lira, Roberto Dimenstein, Juliana
Fernandes Dos Santos Dametto.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: A intolerância a glicose na gestação pode ser caracterizada pela ocorrência do
diabetes mellitus gestacional (DMG). Dentre os indicadores de risco para essa patologia, estão
às condições socioeconômicas, o peso pré-gestacional e o ganho de peso materno durante a
gravidez. Objetivo: Avaliar o perfil socioeconômico, de saúde e antropométrico das mulheres
com diabetes mellitus gestacional. Metodologia: O estudo foi do tipo caso-controle, aprovado
pelo Comitê de ética da UFRN (CAAE 4518415.0.0000.5537). Composto por 51 mulheres,
separadas em dois grupos: 26 no grupo controle e 25 no grupo das diabéticas, atendidas na
Unidade Mista das Quintas e Maternidade Escola Januário Cicco localizadas em Natal/RN,
entre agosto de 2015 a agosto de 2016. A coleta de dados foi realizada por meio do prontuário
hospitalar e formulário estruturado. Foram analisadas as variáveis socioeconômicas, de saúde e
antropométricas das mulheres, sendo as diferenças consideradas significativas quando p < 0,05.
Resultados: A média de idade foi de 27 anos para o controle e 31 anos para o grupo das
diabéticas. A maioria das mulheres nos dois grupos eram casadas ou viviam em união estável
(69,2 % controle e 92% diabéticas) e apresentavam renda per capita entre 1 a 3 salários
mínimos. Em relação à assistência nutricional a maioria do grupo controle (84,6%) não tiveram
acompanhamento nutricional, entretanto, cerca de 64% das diabéticas tiveram. O estado
nutricional pré-gestacional para o grupo controle apontou que a maioria apresentou eutrofia
(57,7%) e o grupo das diabéticas apresentou obesidade (44%). Já o estado nutricional
gestacional apontou excesso de peso para ambos os grupos, sendo as diabéticas com maior
incidência de ganho de peso excessivo durante a gestação (52%). Conclusão: A avaliação
socioeconômica foi semelhante para ambos os grupos. O grupo das diabéticas recebeu melhor
assistência pré-natal e nutricional, porém com diagnostico do estado nutricional para o excesso
de peso.
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Código: SP79
Relato de uma oficina sobre dislipidemia desenvolvida em uma ação extensionista com
grupo de idosos
Autores: Gabriele Lopes Forte Flor, Laís Estefane Sabará Estevam, Gabriela Soares, Thaís
Moreira Machado, Tábatta Renata de Brito, Bruno Martins Dala Paula.
Instituição: Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).

Introdução: As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte da população,
sendo que a dislipidemia é seu principal fator de risco modificável, dentre outras formas, pela
educação alimentar e nutricional. Objetivo: Relatar a experiência de uma oficina sobre
dislipidemia realizada com um grupo da terceira idade, participantes do Projeto de Extensão:
“Grupo para a pessoa idosa: Viver Bem a Nova Idade”, registrado na Universidade Federal de
Alfenas. Metodologia: A oficina contou com 12 participantes idosas e dez alunas do curso de
Nutrição da UNIFAL-MG. Alimentos com potencial de interferir positivamente e
negativamente nos níveis lipídicos séricos foram colocados em uma mesa, sendo solicitados às
participantes que os separasse baseado em suas implicações à saúde. Em seguida, os
facilitadores realizaram uma analogia da formação de placas de ateromas, provada pelo elevado
nível de LDL, no interior de endotélio vascular com a adição de margarina no interior de um
tubo de ensaio. Resultados: Foi discutido o aumentado risco da ocorrência de acidente vascular
cerebral e de infarto agudo do miocárdio. Os efeitos protetores dos alimentos inicialmente
separados pelas participantes foram destacados, reforçando a importância da alimentação
saudável, além da prática atividade física na prevenção de dislipidemia. Ao término da oficina
foi aplicado um questionário objetivo com três perguntas, sendo a primeira sobre a oficina em
geral, a segunda sobre o tema abordado e a terceira sobre a metodologia utilizada. 58, 3%
gostaram muito, e 33% gostaram e 8,3% indicou não ter gostado da oficina, 66,6% gostaram
muito, 25% gostaram e 8,3% não gostaram do tema e 54,4% gostaram muito, 41,6% gostaram e
8,3% não gostaram da metodologia utilizada. Conclusão: Percebeu-se boa aceitação das
participantes pela oficina que tratou de um tema importante: a dislipidemia, um fator de risco
para DCV sendo as beneficiárias idosas, faixa etária de maior risco.
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Código: SP80
Realização de oficina sobre vegetarianismo com um grupo de idosos
Autores: Débora Odoríssio Fernandes, Fernanda Freitas Pereira, Gabriela Soares da Cunha,
Tábatta Renata Pereira de Brito, Bruno Martins Dala Paula.
Instituição: Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).

Introdução O vegetarianismo vem crescendo e ganhando mais adeptos em todo o mundo. Os
riscos e benefícios que envolvem a dieta vegetariana geram muitas dúvidas e discussões em toda
a sociedade. Objetivo Relatar uma prática de educação alimentar e nutricional, com idosas
participantes do Projeto de Extensão Viver Bem a Nova Idade realizado por discentes do Curso
de Nutrição da Universidade Federal de Alfenas, sobre alternativas saudáveis para substituição
da proteína animal. Metodologia A oficina foi realizada no laboratório de técnica dietética da
Faculdade de Nutrição da UNIFAL-MG, teve a participação de 6 idosas e duração de 90
minutos. No início da oficina foi discutido sobre a diferença dos termos do vegetarianismo,
como: dieta ovolactovegetariana, ovo vegetariana, lacto vegetariana, vegetariano estrito e
veganismo. Além disso, foram esclarecidos alguns mitos acerca do tema. A seguir, as
participantes foram encaminhadas para as bancadas do laboratório, onde realizaram a
preparação do “Croquete de grão de bico” e do “Suco de abacaxi e maçã com gengibre e ora pro
nobis”. Resultados A oficina esclareceu dúvidas acerca do tema e proporcionou às
participantes, autonomia para a substituição nutricionalmente equilibrada de preparações
contendo ingredientes de origem animal por preparações vegetarianas. As participantes
aprenderam sobre alternativas de preparações fontes de proteínas, com uso exclusivo de
ingredientes de origem vegetal e foi reforçado a necessidade de acompanhamento de
nutricionista ou médico nutrólogo, a fim de se evitar possíveis carências nutricionais de
cianocobalamina (vitamina B12). Além disso, foi importante por incentivar às participantes que
esclareçam suas dúvidas e mitos sobre alimentação com profissionais da área ao invés de
utilizarem fontes sem embasamento científico. Conclusão A promoção de educação alimentar e
nutricional em grupo é uma forma efetiva e de baixo custo de construção de conhecimento,
socialização e partilha de experiências aos idosos.
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Código: SP81
Avaliação do estado nutricional da população residente de bairros periféricos do
município de Belém-Pará
Autores: Leticia Estefany Santana Pensador, Joyce Gama Souza, Thayane Caroline Oliveira da
Conceição, Camila Stefany Silva de Souza, Edson Marcos Leal Soares Ramos.
Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA).

Introdução: No Brasil, tem se evidenciado cada vez mais as mudanças demográficas,
epidemiológicas e nutricionais como fatores preponderantes para o surgimento de doenças
crônicas não transmissíveis (DCNT’s). Objetivo: Avaliar o estado nutricional de indivíduos
residentes em bairros periféricos do município de Belém, Pará. Metodologia: Estudo de caráter
transversal descritivo, realizado com 28 adultos, ambos os sexos, residentes em bairros
periféricos, do município de Belém-Pará. A coleta de dados foi realizada em uma escola
estadual de ensino fundamental e médio, em junho de 2019, por meio de um questionário
semiestruturado abordando as seguintes variáveis: (i) Sexo; (ii) Faixa Etária (em anos); (iii)
Cor/Raça; (iv) Estado Civil; (v) Grau de Escolaridade; (vi) Renda Familiar (em Salários
Mínimos) e (vii) Índice de Massa Corporal. O presente estudo foi aprovado pelo no Comitê de
Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências da Saúde com o Parecer N° 06493619.3.0000.0018.
Resultados: A maioria dos participantes é do sexo feminino (60,71%); 9 (32,14%) encontramse na faixa etária de 39 a 47 anos; 14 (50,00%) se autodeclaram pardos; 14 (50,00%) são
casados; 10 (35,72%) concluíram o ensino médio; 14 (50,00%) recebem de um a menos que três
salários mínimos e quanto ao estado nutricional, 13 (46,43%) foram classificados com
sobrepeso e 8 (28,57%) com obesidade. Conclusão: A maioria das mulheres que possuem
escolaridade e renda familiar adequada apresentam excesso de peso, que é considerado um dos
principais fatores de risco para o desencadeamento de DCNT’s
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Código: SP82
Uso paródias como metodologia ativa na infância: um relato de experiência
Autores: Kamila Mendes de Oliveira Negrão; Amanda Cristina Tompson Diniz; Leticia
Estefany Santana Pensador.
Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA).

Introdução: A aprendizagem requer novas metodologias para facilitar o conhecimento de
forma a desenvolver construção de hábitos saudáveis por métodos ativos, gerando autonomia e
favorecendo o contato entre os alimentos e as crianças, sem terrorismos nutricionais. Objetivo:
Conscientizar o público infantil acerca da alimentação saudável de modo a gerar autonomia por
meio de paródia. Metodologia: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, feito a partir de
uma ação realizada na sala de espera de um hospital universitário em Belém-PA. A atividade foi
realizada por acadêmicos da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal do Pará utilizando
como base as músicas “Brincadeira de Criança” do grupo musical Molejo e “Superfantástico”
da Turma do Balão Mágico para a elaboração da paródia. Resultados: Inicialmente houve a
etapa de planejamento no qual foi realizada a escolha da metodologia a ser elaborada.
Posteriormente houve a fase de elaboração da paródia denominada “Comidinha de criança” e
“Superfrutinhas”. Em seguida, houve a validação realizada em sala de aula, apresentando êxito.
A paródia envolveu temas pertinentes como a importância das frutas e hortaliças para a saúde,
bem como ajudar a família em preparações culinárias. A ação contou com a participação de 9
crianças acompanhadas de seus familiares que estavam a espera da consulta. Conclusão: A
paródia obteve sucesso, utilizada como ferramenta para incentivar a autonomia das crianças ao
consumo de frutas e hortaliças, além da importância do contato dos acadêmicos com a
população alvo.
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Código: SP83
Relação entre o IMC com circunferência da panturrilha e cintura em idosos residentes de
bairros periféricos do município de Belém (PA)
Autores: Leticia Estefany Santana Pensador, Joyce Gama Souza, Thayane Caroline Oliveira da
Conceição, Camila Stefany Silva de Souza, Edson Marcos Leal Soares Ramos.
Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA).

Introdução: O adequado estado nutricional ao longo da vida pode ser considerado um dos
fatores que determinam a longevidade bem-sucedida. Logo, a avaliação do estado nutricional do
idoso apresenta características particulares que as diferencia da avaliação nutricional dos demais
grupos populacionais. Objetivo: Relacionar o índice de massa corporal (IMC) com a
circunferência da panturrilha e cintura de idosos residentes em bairros periféricos do município
de Belém, Pará. Metodologia: Estudo de caráter transversal descritivo, o qual foi realizado com
8 idosos, ambos os sexos, residentes em bairros periféricos do município de Belém-Pará. A
coleta de dados foi realizada em uma escola estadual de ensino fundamental e médio, em junho
de 2019, por meio de um questionário semiestruturado abordando as seguintes variáveis: (i)
Sexo; (ii) Faixa Etária (em anos); (iii) Peso; (iv) Altura; (v) Índice de Massa Corporal; (vi)
Circunferência da Panturrilha; (vii) Circunferência da Cintura. Este estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências da Saúde sob o N°
06493619.3.0000.0018. Resultados: Todos os idosos encontram-se na faixa etária de 60 a 72
anos e apresentam perda de massa magra conforme aferição da circunferência da panturrilha,
sendo a maioria do sexo masculino (62,50%); quanto a classificação do Índice de Massa
Corporal, 1 (12,50%) foi classificado com baixo peso, 4 (50,00%) com eutrofia, 1 (12,50%)
com sobrepeso e 2 (25,00%) com obesidade; ademais 4 (50,00%) não apresentaram risco para
doenças cardiovasculares de acordo com a circunferência da cintura, todavia 1 (12,50%) idoso
apresentou risco elevado e mais 3 (37,50%) demonstram risco muito elevado. Conclusão: De
acordo com a relação dos indicadores antropométricos de avaliação nutricional, os idosos
apresentaram associação significativa para o quadro de risco do estado nutricional.
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Código: SP84
Aplicação do guia alimentar para crianças do ensino fundamental através da utilização de
metodologias ativas: um relato de experiência.
Autores: Amanda Cristina Tompson Diniz, Leticia Estefany Santana Pensador, Kamila Mendes
de Oliveira Negrão, Manuela Maria de Lima Carvalhal, Claúdia Daniele Tavares Dutra.
Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA).

Introdução: O Guia Alimentar para a População Brasileira tem como objetivo promover a
alimentação saudável com vistas à segurança alimentar e educação nutricional, de forma que
possui um vocabulário claro, objetivo e simples visando a fácil compreensão pela população
geral. Objetivo: Incentivar crianças de uma escola do ensino fundamental em Belém do Pará a
desenvolver o entendimento acerca do guia alimentar de maneira autônoma e participativa.
Metodologia: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, a partir de uma ação realizada
em uma escola de ensino fundamental em Belém-PA. A atividade foi realizada por acadêmicos
da faculdade de Nutrição da Universidade Federal do Pará utilizando-se como base o Guia
Alimentar para a População Brasileira. A dinâmica desenvolvida intitulada “tabuleiro vivo”, foi
validada em sala de aula e aplicada aos alunos da escola. Assim, as crianças escolhiam um
representante de cada equipe para jogar no tabuleiro e os alunos escolhidos selecionaram as
perguntas de acordo com a numeração das cartas apresentadas, avançando no jogo conforme o
acerto das perguntas. Resultados: A dinâmica do tabuleiro vivo, contou com a participação de
15 crianças a qual foram divididas em três equipes, com cinco alunos em cada equipe e que
foram submetidas a 20 perguntas de livre escolha acerca da abordagem temática apresentada. As
respostas tratavam-se de verdadeiro ou falso e para cada resposta errada respondida pelas
crianças, eram realizadas orientações para o esclarecimento de dúvidas, ao passo que as mesmas
interagiam refletindo sobre suas escolhas e informando sobre como é sua alimentação no dia-adia. Ao chegarem ao final da dinâmica tanto a equipe vencedora como os outros alunos
conseguiram entender melhor sobre a importância de uma alimentação saudável e de suas
escolhas alimentares. Além disso, foram distribuídos lápis as crianças com uma frutinha
confeccionada pelos acadêmicos, como forma de agradecimento e incentivo a participação das
crianças. Conclusão: A ação esclareceu dúvidas das crianças sobre alimentação de maneira
clara, objetiva e dinâmica e evidenciou a importância do contato da comunidade acadêmica com
a população.
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Código: SP85
Feira de produtos orgânicos em Belém do Pará: Um relato de experiência
Autores: Amanda Cristina Tompson Diniz, Leticia Estefany Santana Pensador, Kamila Mendes
de Oliveira Negrão, Dayanne Caroline Pinheiro Garces, Manuela Maria de Lima Carvalhal.
Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA).

Introdução: A produção de alimentos orgânicos visa retornar à sustentabilidade e a produção
multicultural dos alimentos. A comercialização de produtos orgânicos é feita pela venda direta e
em feiras viabilizando a aproximação com o consumidor e confiabilidade na qualidade dos
produtos. Objetivo: Observar o funcionamento de uma feira de produtos orgânicos em Belém
do Pará a partir da visita técnica de graduandas do Curso de Nutrição da Universidade Federal
do Pará. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência de uma visita técnica a uma feira de
alimentos orgânicos, localizada em frente à praça principal do bairro da Batista Campos, em
Belém do Pará. A visita foi realizada no dia 20 de Outubro de 2018, por graduandas do Curso
de Bacharelado em Nutrição da Universidade Federal do Pará. Durante a visita foram
estabelecidos diálogos de troca de conhecimento entre os discentes e os agricultores, os quais
todos são integrantes da Associação de Produtores Orgânicos do Pará, de tal forma que são
autorizados a comercializar alimentos sem agrotóxicos, do seu próprio cultivo. Resultados: A
feira acontece toda semana, às quartas-feiras e aos sábados. Notou-se dentre os feirantes, que a
maioria é da agricultura familiar, advindos de cidades do interior do Estado. Observou-se uma
prevalência de produtores adultos e idosos, do sexo feminino. Entre os produtos
comercializados destacam-se: hortaliças folhosas, cosméticos, óleos naturais, condimentos e
temperos, adubos e plantas ornamentais, além de variados gêneros de frutas e verduras. Dentre
as técnicas de cultivo apresentadas pelos produtores, foram citadas a utilização de
compostagem; o consórcio de plantas e a rotação de culturas. No que tange a relação ao perfil
dos consumidores, observou-se que está inteiramente ligado ao bairro no qual a feira localiza-se,
por ser considerado um bairro nobre da região. Sobre a principal dificuldade relatada entre os
feirantes, à falta de divulgação das realizações das feiras para a população em geral foi o
principal ponto abordado. Conclusão: Notou-se que o apoio por órgãos e instituições fortalecem
e empoderam os agricultores. Vale ressaltar a necessidade de apresentar à população os
benefícios do consumo dos produtos orgânicos.
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Código: SP86
Caracterização nutricional e insegurança alimentar em um grupo de idosos usuários do
NASF
Autores: Brenna Alynne de Araújo Menezes, Vanessa Teixeira Lima de Oliveira, Alanne
Sayonara Silva, Sylmarah da Silva Araújo Brummel dos Santos, Ingrid Mayara Toscano
Bezerra.
Instituição: Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (UFRN), Universidade Potiguar (UnP).

Introdução: O envelhecimento é um processo individual e alimentação nessa fase é importante
para designar o estado de saúde do indivíduo. Objetivo: O estudo objetivou caracterizar
aspectos nutricionais e identificar a insegurança alimentar de um grupo de idosos no município
de Santa Cruz/RN. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo de modelo transversal com
indivíduos de idade igual/superior a 60 anos (n=29) cadastrados no NASF e atendidos no
CRAS. Realizou-se a coleta através de um questionário semi estruturado abordando dados
pessoais, socioeconômicos e clínicos, aplicou-se a EBIA e foi realizada a avaliação
antropométrica. Resultados: Verificou-se que 69,0% eram do sexo feminino e 31,0% do sexo
masculino com faixa etária de 71-75 anos (31,0%). Quanto aos aspectos clínicos, realizavam
acompanhamento médico (65,5%) e 75,9% possuíam alguma doença crônica não transmissível
(DCNT), sendo essas a diabetes (10,3%), dislipidemias (6,9%), câncer e diabetes (3,4%),
hipertensão (24,1%), hipertensão e diabetes (13,8%), hipertensão e dislipidemias (3,4%),
hipertensão e osteoporose (10,3%) e osteoporose (3,4%). Para dados antropométricos,
observou-se prevalência de sobrepeso (54,0%) e risco muito elevado para complicações
metabólicas (100% das mulheres e 44,4% dos homens). A maior parte se enquadra em
segurança alimentar (69,0%), seguida por insegurança alimentar leve (28,0%). Conclusão:
Encontrou-se inadequações nutricionais, como sobrepeso, risco muito elevado para
complicações metabólicas associadas a DCNT e prevalência de insegurança alimentar. Propõese a ampliação de intervenções nutricionais que visem à segurança alimentar.
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Código: SP87
Ação de Educação Alimentar e Nutricional sobre frutas funcionais regionais em uma
Unidade Municipal de Saúde em Belém (PA)
Autores: Camila dos Santos Ribeiro, Mário Luiz Oliveira da Silva, Sandra Maria dos Santos
Figueiredo; Rejane Maria Sales Cavalcante Mori.
Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA).

Introdução: A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é essencial na promoção de hábitos
alimentares saudáveis e devem levar em consideração aspectos éticos, culturais,
socioeconômicos e regionais. As frutas típicas da região Norte do país possuem grande
potencial como alimentos funcionais. Objetivo: Mostrar a importância do consumo diário de
alimentos funcionais típicos da região Norte do Brasil. Metodologia: Trata-se de um relato de
experiência de EAN, com 15 participantes adultos, realizado na sala de espera da Unidade
Municipal de Saúde (UMS) do Guamá, localizada em Belém/Pará, produzida e aplicada por
graduandos do curso de nutrição da Universidade Federal do Pará (UFPA) e nutricionistas
responsáveis. Primeiramente, foi explicado o que é um alimento funcional e em seguida foi
aplicado uma metodologia educativa. Em uma caixa continham dez fichas com descrições de
frutas típicas da região Norte do país, mediante tal descrição, os participantes deveriam acertar o
nome do alimento e recebiam informações da importância do seu consumo diário. Resultados:
Os participantes acertaram sete frutas (açaí, castanha do pará, bacuri, pupunha, tucumã, cupuaçu
e muruci) porém desconheciam as propriedades funcionais dos mesmos. Não acertaram as
frutas: bacaba, inajá e abricó. Todos ficaram motivados para consumir esses alimentos com
maior frequência. Conclusão: O conhecimento sobre propriedades funcionais das frutas da
região deve ser mais difundido, assim como mais pesquisas são necessárias para investigação
desses alimentos, para gerar maior autonomia da população.
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Código: SP88
Identificação de alimentos funcionais e avaliação qualitativa das perparações de cardápio
(AQPC) em um restaurante universitário de Belém (PA)
Autores: Camila dos Santos Ribeiro, Edson Jair Martins Calandrini Filho, Caroline Priscila
Oliveira dos Santos, Adrianne Pureza Maciel, Xaene Maria Fernandes Duarte Mendonça.
Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA)

Introdução: As Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs) são responsáveis pelo
fornecimento de alimentação segura, saudável, diversificada e balanceada. Nesse sentido, a
oferta de alimentos funcionais na composição dos cardápios se torna importante. Objetivo:
Descrever os cardápios oferecidos em um Restaurante Universitário (RU) localizado na cidade
de Belém-PA com relação à presença de alimentos funcionais. Metodologia: Trata-se de um
estudo descritivo e qualitativo, realizado em um RU de Belém-PA, no qual foram analisados os
cardápios durante 10 dias de almoço e 9 de jantar do mês de julho de 2019. Utilizou-se o
método da Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC), cuja classificação
refere-se aos aspectos positivos e negativos dos seguintes critérios: oferta de frutas, folhosos,
teor de enxofre (exceto feijão), cores, doces e gorduras. Analisou-se a presença de alimentos
funcionais por meio da frequência. Resultados: Foram verificados como aspectos positivos: a
presença de frutas em 80% dos cardápios do almoço e 88% no jantar; a presença de folhoso em
100% dos cardápios; apenas 10% de fritura ou carne gordurosa no almoço e nenhuma no jantar.
A presença de doce como sobremesa foi de 20% e 11% no almoço e jantar, respectivamente, e
em nenhum dia foram servidos frituras e doces, concomitantemente. Quanto aos aspectos
negativos, foi observado que em 60% dos cardápios ofertados no almoço e 66,6% dos do jantar
havia repetição de cores; 80% das preparações eram ricas em enxofre no almoço e 88,8% no
jantar. Os alimentos funcionais com maior frequência foram cenoura e repolho enquanto que
couve e laranja tiveram menor frequência, tanto no almoço quanto no jantar. Conclusão: Os
cardápios mostraram-se adequados nos aspectos avaliados pela AQPC, porém, observa-se o
elevado percentual de alimentos ricos em enxofre. Destaca-se a elevada presença de frutas e
verduras como alimentos funcionais.
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Código: SP89
Perfil nutricional e o risco cardiovascular segundo Escore de Framingham em servidores
ativos atendidos no Cardio (UFMT)
Autores: Alinne Bodenstein, Monique Vanessa de Azevedo Proença, Marianne Martha dos
Santos, Júlia Melo de Carvalho, Silvia Regina de Lima Reis, Naoel Hassan Feres.
Instituição: Universidade Federal do Mato Grasso (UFMT).

Introdução: As estatísticas referentes às doenças cardiovasculares (DCVs) indicam sua
permanência como primeira causa de morte no mundo, estimando-se que, em 2025, entre 80 e
90% dos casos ocorrerão nos países de baixa e média renda. Objetivo: Determinar o perfil
nutricional e o risco cardiovascular segundo Escore de Framingham em servidores ativos
atendidos no Cardio/UFMT. Metodologia: Estudo observacional descritivo quantitativo, com
dados secundários dos prontuários físicos como: sexo, idade, Índice de Massa Corpórea (IMC),
Circunferência da Cintura (CC), Razão Cintura Quadril (RCQ), estilo de vida e co-morbidades
autorreferidas, de servidores atendidos no projeto Cárdio/UFMT, campus Cuiabá. O risco
cardiovascular foi estabelecido conforme proposto pela American Heart Association e American
College of Cardiology segundo Framingham Heart Study, 2002, para determinação do risco
absoluto de desenvolvimento de doença coronariana em dez anos. Os dados foram analisados
através do software Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 23.0, sendo
expressos em média±desvio padrão, frequência absoluta e relativa. Resultados: Dos 184
indivíduos 57% (n-105) eram homens e 43% (n-79) mulheres, com idade média de 51,7±10,47 e
46,55±11,53 anos, IMC de 30,7 ± 5,34 kg/m² e 30,81 ± 7,29 kg/m², CC de 104,77 ± 13,26 cm e
RCQ de 0,97 ± 0,07 e 0,86±0,07 cm, respectivamente. Houve taxa elevada de sobrepeso
41,30% (n= 76) e obesidade 44,02% (n=81), com predominância para o sexo masculino,
segundo o IMC. Quanto ao estilo de vida, 4,51% fumavam e 13,53 ex-fumantes; 51,09%
sedentários e 60,87% consumiam algum tipo de bebida alcoólica, prevalecendo todos os fatores
de risco para o sexo masculino, exceto na atividade física, onde não houve diferença. Dos
fatores de risco para DCVs, houve predomínio de hipertensão arterial (47,28%) e
hipercolesterolemia (47,28%). Analisando o Escore de Framingham, 48,12% apresentaram risco
intermediário (10 a 20%) e 6,01% alto risco (>= 20%), para evento cardiovascular, com
predomínio no sexo masculino. Conclusão: A elevada frequência de fatores de risco e risco
absoluto em dez anos para doenças cardiovasculares na amostra permite ações preventivas e
estratégia populacional para prevenção de doenças cardiovasculares.
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Código: SP90
Ação educativa sobre alimentos funcionais em uma unidade municipal de saúde em Belém
(PA)
Autores: Luana Silva Batista, Ana Gabriele Pinheiro Cavalcante, Rafael Martins Boaventura,
Erika de Souza Ferreira.
Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA).

Introdução: Os alimentos funcionais proporcionam inúmeros benefícios além da nutrição ao
indivíduo. Sabe-se que os componentes presentes nesses alimentos, capazes de conferir essa
melhoria ao funcionamento do organismo, são provenientes - em grande parte - das frutas,
verduras e legumes. Objetivo: Fomentar o conhecimento sobre alimentos funcionais e a
higienização adequada dos alimentos aos usuários do SUS, contribuindo à saúde dos mesmos e
ao tratamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs). Metodologia: A ação foi
realizada por um dos grupos do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PETSaúde/Interprofissionalidade) - projeto da UFPA em parceria com a Secretária Municipal de
Saúde (SESMA) - na Unidade Municipal de Saúde da Terra Firme, em Belém/PA. Utilizou-se
um cartaz com ilustrações dos alimentos funcionais escolhidos com foco na melhoria do
tratamento de algumas doenças crônicas, como diabetes mellitus (DM) e hipertensão arterial
sistêmica (HAS). Também foi realizada uma dinâmica em que os participantes escolhiam e
falavam sobre um alimento exposto. A partir disso, iniciamos uma discussão sobre os alimentos
funcionais, explicando seus benefícios. Resultados: Os usuários SUS presentes na ação
mostraram interesse no assunto, além de serem participativos na dinâmica. Dessa forma, foi
possível conversar sobre os alimentos funcionais utilizados no dia a dia - o limão e a sua
contribuição ao sistema imunológico, o papel anti-inflamatório do alho e a ação antioxidante do
gengibre; alimentos funcionais regionais, como o açaí – rico em antioxidantes e ferro não hemee a castanha do Pará – excelente fonte de selênio; alimentos funcionais que auxiliam no controle
glicêmico e da pressão arterial: beringela, canela e os grãos e cereais integrais (aveia, linhaça,
sementes de abóbora e girassol).Vale ressaltar que foi abordada a importância do consumo dos
alimentos in natura e minimamente processados, como recomenda o Guia Alimentar, e a
higienização adequada dos vegetais, a fim desses alimentos não tornarem-se vetores de doenças.
Ao final, os participantes receberam um folder com as informações repassadas durante a ação.
Conclusão: Os casos de DM e a HAS são relevantes e a alimentação funcional pode ser uma
aliada na prevenção e tratamento dessas DCNTs, contribuindo à qualidade de vida da
população.
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Código: SP91
Elaboração de um instrumento de educação alimentar e nutricional como ferramenta do
nutricionista
Autores: Danielly Machado Sousa da Silva; Bruna Vieira Lopes, Letícia Helena Ferreira
Montenegro, Kamila Santos Ribeiro.
Instituição: Universidade De Cuiabá (UNIC) e Universidade Federal Do Mato Grosso (UFMT).

Introdução: Nas últimas décadas, é notável um quadro de doenças relacionadas a alimentação e
nutrição no Brasil. Com isso, a EAN vem sendo utilizada como ferramenta para auxiliar e
influenciar o indivíduo a realizar, de forma voluntária ações conscientes. Objetivo: Elaborar um
instrumento de educação alimentar e nutricional e sua importância como ferramenta do
nutricionista. Metodologia: Etapas de elaboração do instrumento: 1) Etapa da escolha: produtos normalmente consumidos pela população que continham valores elevados de açúcar,
gordura ou sal 2) Etapa da análise da informação nutricional: - porção e quantidade total da
embalagem e 3) Etapa de confecção: - laboratório de química da universidade, materiais e
utensílios e registro fotográfico. Resultados: No total foi realizada a representação de 7
produtos. Para a reprodução dos nutrientes presentes no macarrão instantâneo, no salgadinho de
milho pipoca de micro-ondas, no refrigerante de cola e na bebida láctea, foi utilizado como
referência a quantidade da embalagem integral do produto. Por sua vez, no biscoito recheado, e
no néctar de fruta a quantificação ocorreu sobre a porção informada no rótulo nutricional do
produto. Conclusão: Sendo assim, um instrumento que pode ser utilizado na prática do
nutricionista, pois os indivíduos visualizam as quantidades de nutrientes que estão consumindo
lhe causando maior conscientização.
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Código: SP92
Metodologia e aplicabilidade de uma atividade de educação alimentar e nutricional
intitulada: desmistificando o custo de uma alimentação saudável
Autores: Letícia Helena Ferreira Montenegro, Danielly Machado Sousa Da Silva, Juliana
Lippaus Alves; Lurianne Zanghelini Liz, Ana Cássia Lira De Amorim, Elaine Bastos Quinteiro.
Instituição: Universidade De Cuiabá (UNIC) e Universidade Federal Do Mato Grosso (UFMT).

Introdução: A alimentação representa importante parcela do orçamento familiar no Brasil. As
famílias com orçamento restrito, na tentativa de minimizar seu gasto com alimentação, optam
por escolhas alimentares menos saudáveis e de maior densidade energética. Objetivo: Orientar
os usuários de uma unidade básica de saúde sobre os custos de uma alimentação saudável.
Metodologia: Foram escolhidos produtos alimentícios ultraprocessados, processados e
alimentos in natura e minimamente processados, para a comparação do custo entre estes. A
busca do preço destes foi realizada em 2 supermercados locais, sendo um atacadista e outro
varejista. Usou-se uma porção padrão para todos, a fim de comparação dos custos e valores
nutricionais. As informações foram expostas por meio de uma feira aos usuários de uma
unidade básica de saúde. Nas bancadas estavam disponíveis os alimentos, suas porções, valores
nutricionais e o custo. Resultados: Foram realizadas as comparações entre os alimentos: Petit
suisse versus iogurte natural; bolacha recheada versus banana com aveia; batata frita
industrializada versus batata frita caseira; lasanha industrializada versus macarrão de abobrinha
ao molho de tomate; Nuggets versus ovo cozido e por fim, refrigerante a base de cola versus
suco natural de laranja. O custo dos alimentos processados e ultraprocessados foi superior aos
dos alimentos in natura e minimamente processados. A atividade em formato de feira permitiu a
aproximação com o usuário de forma mais dinâmica e atrativa, o que facilitou a comunicação e
a compreensão das informações, podendo ser aplicada com público de diferentes perfis
socioeconômicos. Conclusão: A metodologia aplicada foi eficaz, os participantes da atividade
foram orientados sobre os verdadeiros custos de uma alimentação saudável, desmitificando a
cultura de que a mesma é cara.
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Código: SP93
Nível de conhecimento sobre rotulagem nutricional de pacientes hipertensos que utilizam
as Unidades Básicas de Saúde de Itacoatiara (AM)
Autores: Leydyane Martins Rezende, Michele Segundo Nilo, Artemisa Vinhote Silveira,
Tatyana Monick Silva de Oliveira, João Witor Silva de Lima, Silmara Miranda Mundim.
Instituição: Centro Universitário FAMETRO.

Introdução: A rotulagem nutricional de alimentos possibilita ao consumidor acesso às
informações nutricionais e critérios indicativos de qualidade e segurança do seu consumo. É um
meio para que os consumidores façam escolhas mais saudáveis, aumentando a qualidade de vida
dos mesmos. Objetivo: Conhecer o perfil dos hipertensos atendidos nas unidades básicas de
saúde do município de Itacoatiara-AM acerca do hábito da leitura dos rótulos, compreensão da
informação nutricional e conhecimento sobre teor de sódio dos alimentos. Metodologia: Estudo
observacional descritivo, mediante entrevistas com 200 indivíduos hipertensos, frequentadores
da Unidade básica de Saúde da cidade de Itacoatiara-AM. Resultados: Foi observado que a
maioria da população pertencia ao sexo feminino (61,8%), com faixa etária mais frequente entre
61 e 70 anos e predomínio de indivíduos não alfabetizados (45,2%). Um total de 86,5% da
população desconhecia a definição de rótulo dos alimentos, 78,0% desconhecia a informação
nutricional contida nele e 79,5% nunca realizaram leitura dessas informações. Apesar de
hipertensos, 96,5% dos indivíduos não observavam o teor de sódio dos produtos e 79,0% não
sabiam que alimentos industrializados podem conter sódio. Conclusão: Faz-se necessário
implementação de medidas educativas nessa população acerca da compreensão da informação
nutricional contida nos rótulos dos alimentos.
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Código: SP94
Quantificação de aditivos em produtos diet e zero açúcar e avaliação do risco do consumo
para indivíduos diabéticos
Autores: Vanessa de Andrade Stumpf, Érika de Fátima dos Santos, Renato Moreira Nunes.
Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Introdução: Atualmente, novos produtos industrializados estão surgindo para atender a
demanda do público diabético. Esses produtos recebem o nome de DIET/ZERO em açúcar, são
adicionados nos mesmos gordura hidrogenada, edulcorantes e sódio, que contribuem com o
risco de surgimento de comorbidades. Objetivo: Quantificar os aditivos presentes nos rótulos
dos produtos "DIET" e ZERO Adição de Açúcar" que contenham outro tipo de edulcorantes ou
carboidratos adicionados, encontrados em redes de supermercados de uma cidade da Zona da
Mata Mineira. Metodologia: Foram avaliados os rótulos de 50 produtos, sendo 3 de biscoitos, 6
de pães, 3 de geleias, 2 de oleaginosas, 7 bebidas, 9 adoçantes, 5 achocolatados e 15 doces e
barrinhas de cereais. Resultados: Foi constatada uma grande incidência de edulcorantes e
aditivos na substituição do açúcar de adição, 58% apresentavam sucralose, 42% continham
maltodextrina, 24% possuem maltitol e 20% possuem sorbitol; 16% incluem o acessulfame-k,
14% continham ciclamato de sódio; 12% continham glicosídeo de esteviol, 12% apresentavam
polidextrose, 10% incluem o aspartame e a sacarina sódica; 6% continham o isomalte e 2%
tinham eritritol na composição do produto. Estes aditivos aumentam o risco de hiperglicemia,
inibição de fermentação bacteriana, podem atuar como antimicrobianos, promovendo uma
mudança na microbiota intestinal, podem alterar os níveis de insulina, leptina e lipídios séricos e
o tamanho das células pancreáticas, e em alguns casos são tóxicos quando ingeridos em altas
temperaturas (CONG., et al. 2013; Shujun Dong. et al. 2013; Xiaoming Bian., et al 2017).
Conclusão: Os produtos industrializados destinados ao público diabético contendo aditivos
edulcorantes e outros carboidratos, podem aumentar o risco de doenças correlacionadas e
sintomas relacionados à hiperglicemia.
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Código: SP95
Risco nutricional de pacientes com hipertensão arterial sistêmica internados em um
hospital de referência em Belém (PA)
Autores: Tahiza Pereira Costa, Elaine Cristina dos Santos Fonseca, Pâmela de Oliveira Batista,
Dayanne Caroline Pinheiro Garcês, Aldair da Silva Guterres, Rosileide de Souza Torres.
Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA), Fundação Pública Estadual Hospital de
Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV).

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é a elevação da pressão arterial que
apresenta múltiplos fatores de riscos. Além disso, indivíduos hospitalizados apresentam maior
risco nutricional, levando ao aumento do tempo de internação. Objetivo: Avaliar o risco
nutricional de pacientes hospitalizados com diagnóstico de HAS através da Nutritional Risk
Screening (NRS-2002). Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo com dados secundários
do período de maio a junho de 2018, extraídos do banco de dados do projeto de pesquisa (cep:
3.185.155) "Avaliação e educação nutricional dentro de um hospital escola: intervenção
nutricional em pacientes hospitalizados com doenças crônicas não transmissíveis" na Fundação
Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV). Amostra composta por adultos
e idosos de ambos os sexos com diagnóstico de HAS. A coleta foi realizada por meio da NRS2002. Os dados obtidos foram tabulados e analisados pelo programa Microsoft Excel 2010 e
BioEstat 5.3. Resultados: Dos 53 pacientes avaliados 39.6% eram adultos e 60,4% idosos.
Infere-se que 77,36% dos indivíduos estavam sem risco nutricional e 22,64% apresentavam
risco nutricional, destes a população do sexo feminino e os idosos foram os que apresentaram
maior percentual, 58,3% e 58,3%, respectivamente. Conclusão: Notou-se que a maior parte dos
pacientes eram idosos, sendo a população que mais apresentou risco nutricional, a maioria do
sexo feminino. O acompanhamento nutricional é importante para indivíduos hospitalizados.
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Código: SP96
Oficina culinária de preparações de dietas enterais funcionais em Belém (PA)
Autores: Erika de Souza Ferreira, Carlos Eduardo Silva Cordeiro.
Instituição: Escola Superior da Amazônia.

Introdução: As dietas enterais artesanais são um importante marco na nutrição enteral, sendo
uma estratégia de se ofertar nutrientes com custo reduzido. Objetivo: Preparar dietas enterais
funcionais na forma artesanal em uma oficina culinária em Belém-PA. Metodologia: Foi
realizada uma oficina de preparação de dietas enterais funcionais na forma artesanal em BelémPA. Na ocasião, foi foram feitas duas receitas: uma vitamina isenta de lactose, à base de leite de
soja, aveia, linhaça, banana e mamão e uma sopa de ervilhas com gengibre e ervas aromáticas
enriquecida com azeite. Resultados: Os participantes da oficina puderam constatar na prática o
preparo uma dieta enteral artesanal, os cuidados com a higiene pessoal, manipulação dos
alimentos e também com os nutrientes escolhidos para que as preparações possam ter valor
nutricional relevante, e os pacientes, adesão ao tratamento. Conclusão: A dieta enteral
funcional na forma artesanal é uma forma importante de se conseguir melhorar a ingesta do
paciente, com redução de custos e valor nutricional agregado.
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Código: SP97
Avaliação qualitativa do cardápio escolar de uma creche municipal de Fortaleza, Ceará.
Autores: Érica Thais Dias Frota, Victoria Proença de Castro Macêdo, Mariana Ferreira dos
Santos, Laís Araújo Simões Rosa, Mariana Oliveira de Melo, Sebastião Silveira Neto, Lucas
Martins de Sousa.
Instituição: Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e Centro Universitário Estácio do Ceará.

Introdução: A escola pode ajudar no desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis,
diminuindo o número de casos de desnutrição e doenças crônicas não transmissíveis
relacionadas à alimentação. Assim, o Programa Nacional de Alimentação Escolar visa adequar a
alimentação dos alunos. Objetivo: Analisar qualitativamente o cardápio escolar de uma creche
municipal localizada na cidade de Fortaleza, Ceará. Metodologia: Foi analisado o cardápio
mensal referente ao almoço de uma creche municipal, totalizando 20 dias, ou seja, 20 refeições.
Utilizou-se o método de Avaliação Qualitativa das preparações, o qual tem por finalidade
realizar a avaliação global e qualitativa das preparações elaboradas para atender a determinado
público. Resultados: Verificou-se que em todos os dias foram ofertadas frutas como sobremesa
após o almoço. Quanto aos folhosos, esses estavam presentes em 70% dos dias do cardápio.
Além disso, no mês avaliado, foram ofertadas 15 vezes a salada crua, incluindo legumes e
hortaliças folhosas, e legumes cozidos 7 vezes ao mês. Para os alimentos ricos em enxofre,
notou-se que em 45% dos dias foram ofertados mais de dois alimentos sulfurados. Para o item
da monotonia de cores, notou-se que apenas 25% dos dias apresentaram duas preparações da
mesma cor, o que torna um resultado satisfatório. O doce estava sendo ofertado adequadamente,
oferecido uma vez por semana, ou 4 vezes ao mês. As frituras eram ofertadas seis vezes ao mês,
equivalente a 30%. Já as carnes gordurosas estavam sendo ofertadas 4 vezes ao mês.
Conclusão: O cardápio analisado se apresentou qualitativamente adequado, obtendo as
classificações recomendadas para todos os itens avaliados.
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Código: SP98
Avaliação do conhecimento nutricional de universitários da área da saúde de uma
Instituição de Ensino Superior da cidade de Fortaleza (CE)
Autores: Érica Thais Dias Frota, Victoria Proença de Castro Macêdo, Lucas Martins de Sousa,
Laís Araújo Simões Rosa, Mariana Oliveira de Melo, Vitória Hana Freire e Almeida, Ana Luiza
Rezende Ferreira.
Instituição: Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e Centro Universitário Estácio do Ceará.

Introdução: Junto à chamada transição nutricional vieram as doenças relacionadas à
alimentação. No Brasil, essas doenças são combatidas principalmente pela Atenção Básica, que
deve contar com profissionais de saúde capacitados para lidar com a transmissão de
conhecimentos alimentares à população. Objetivo: Avaliar o nível de conhecimento nutricional
de universitários da área da saúde de uma Instituição de Ensino Superior da cidade de Fortaleza,
CE. Metodologia: Este estudo do tipo transversal, quantitativo e descritivo, foi realizado em
uma Instituição de Ensino Superior de Fortaleza, CE, durante os meses de março e abril de
2019. Foram selecionados de forma aleatória 90 universitários dos seguintes cursos: Direito,
Educação física, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia. Os alunos foram organizados
em 6 grupos de 15 alunos, sendo dois grupos controles e quatro grupos testes. O controle
positivo foi composto por alunos da Nutrição e o negativo por alunos de Direito. Para a coleta
de dados, foi aplicado o questionário National Health Interview Survey Cancer Epidemiology
(NHISCE). Resultados: Dos 90 universitários estudados, a maioria foi do sexo feminino (57%,
n = 43,34), com idades entre 18 e 25 anos (38,89%, n = 35), e estava cursando entre o 6° e 7°
período acadêmico (57,78%, n = 52). No que diz respeito ao nível de conhecimento nutricional,
foi possível notar que, como já esperado, os estudantes do curso de nutrição, grupo controle
positivo, conquistaram pontuações maiores, acertando em média 17,7 das questões propostas,
em que cada questão marcada corretamente representava 1 ponto. Também foi possível observar
que todos os outros cursos da área da saúde avaliados obtiveram pontuações superiores a 9,6,
com destaque para o curso de educação física, que obteve 15,1 pontos. O grupo controle,
representado pelos estudantes de direito, conquistaram uma média de 8,16 pontos, sendo a
pontuação média mais baixa entre os grupos avaliados. Conclusão: Os estudantes da área da
saúde possuem conhecimento nutricional superior ao de outras áreas não relacionadas às
ciências biológicas, sendo os de Nutrição os mais bem preparados nessa temática.
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Código: SP99
Substituição do almoço e jantar por lanches entre colaboradores administrativos de uma
instituição privada de Conselheiro Lafaiete (MG)
Autores: Leylla Sousa, Nair Tavares Milhem Ygnatios.
Instituição: Faculdade Santa Rita (FASAR).

Introdução: Atualmente, inquéritos populacionais vêm demonstrando mudanças negativas nos
hábitos alimentares da população brasileira, o que contribuiu para as elevadas prevalências de
excesso de peso observadas. Objetivo: O objetivo do presente pesquisa é avaliar a substituição
das principais refeições por lanches entre colaboradores administrativos de uma instituição de
ensino superior privada no interior de Minas Gerais. Metodologia: Trata-se de um estudo
transversal realizado com colaboradores adultos de ambos os sexos que aceitaram participar da
pesquisa mediante assinatura do termo de consentimento, sendo a amostra obtida por
conveniência. Para coleta de dados foi realizada uma entrevista com os colaboradores
contemplando dados sociodemográficos, comportamentos relacionados à saúde, condições de
saúde, hábitos alimentares e avaliação antropométrica. A variável de interesse do presente
estudo é a substituição das principais refeições (almoço e jantar) por lanches. O banco de dados
foi elaborado no programa Microsoft Office Excel®, versão ano 2010. Foi realizada análise
descritiva das variáveis. A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade Santa Rita (parecer número: 95460418.6.0000.8122). Resultados: Dos 63
colaboradores da instituição, 20 aceitaram participar do estudo, sendo 80% do sexo feminino, e
tinham entre 22 a 58 anos de idade. Foi possível observar que 15% dos colaboradores
substituem o almoço por lanche em cerca de 1 a 2 dias por semana, 15% relataram quase nunca
realizar a substituição e 60% nunca substituem o almoço por lanche. A maioria (60%) substitui
o jantar por lanche todos os dias, enquanto 40% quase nunca/nunca fazem a substituição.
Conclusão: Conclui-se que os colaboradores substituem mais o jantar por lanches. Fazem-se
necessárias novas pesquisas na área, considerando que esse tipo de comportamento pode estar
relacionado com risco para desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis.
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Código: SP100
Aprender e ensinar biodiversidade na formação em nutrição: relato de experiência sobre o
método da aprendizagem baseada em hortas
Autores: Ana Carolina Costa Campos, Ana Francisca Teixeira Gomes, Michelle Cristine
Medeiros Jacob, Thiago Perez Jorge.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: A Aprendizagem Baseada em Hortas (ABH) é uma estratégia educacional que
utiliza hortas como ferramenta de ensino. Na formação em saúde este método pode apoiar
experiências de ensino-aprendizagem ativas e que abordem a alimentação a partir de uma
perspectiva transdisciplinar. Objetivo: Descrever uma experiência de desenvolvimento do
método da ABH no curso de graduação em Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), apontando seu potencial relacionados ao ensino da biodiversidade, uma das
premissas para promoção de dietas sustentáveis. Metodologia: Trata-se de relato de experiência
da utilização do método da ABH no Laboratório Horta Comunitária Nutrir (LabNutrir). O
LabNutrir, idealizado em 2017 pelos membros da Horta Comunitária Nutrir - composta por
discentes, docentes, servidores e comunidade externa à UFRN - comporta mais de 110 plantas
representativas da biodiversidade brasileira. Quatro componentes curriculares da graduação
estão envolvidos nas atividades do laboratório. A temática estruturante no ensino é o estudo das
Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC). A cada semestre são escolhidas
coletivamente quatro plantas que servem de base para os estudos em sala de aula e para o
desenvolvimento de ações comunitárias. Resultados: As dietas sustentáveis são protetivas e
respeitadoras da biodiversidade e dos ecossistemas. Até o momento foram estudadas 16 PANC.
O resultado produzido por essa experiência pode ser visualizado nas fichas produzidas pelos
estudantes que sintetizam informações sobre essas plantas, desde dados etnobotânicos até
indicadores nutricionais e receitas. O material pode ser visualizado em www.nutrir.ufrn.br
(seção Biodiversidade). Outros resultados podem ser listados: maior conhecimento sobre
biodiversidade vegetal, maior capacidade de relacionar os impactos da produção de alimentos
no ambiente, aprimoramento da capacidade de realizar pesquisa, aumento capacidade de crítica
social ao sistema alimentar vigente, mais oportunidades para construção de saberes de forma
coletiva. Em 2018, a Organização das Nações Unidas (ONU) o reconheceu como uma iniciativa
que colabora para promoção da alimentação como Direito Humano. Em 2019 o LabNutrir
recebeu uma menção honrosa do Prêmio ODS-Brasil como uma das iniciativas que colabora
para a boa prossecução dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Conclusão: A ABH
oferece oportunidade de abordar a promoção de dietas sustentáveis a partir de uma perspectiva
ativa e transdisciplinar. Espera-se desenvolver estudo de avaliação que possa aferir os resultados
apresentados
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Código: NE1
Respostas interindividuais da suplementação oral de citrulina malato na hipotensão pósexercício em hipertensos: uma análise de 24 horas
Autores: Daniel Massaharu Enokida, Juliano Casonatto, Kamila Grandolfi.
Instituição: Universidade do Norte do Paraná (UNOPAR).

Introdução: Estudos demonstraram que a citrulina tem um papel-chave no sistema argininaóxido nítrico, sistema este mediador da vasodilatação periférica. Ainda, a Hipotensão Pósexercício é definida como uma resposta adaptativa de redução sustentada da pressão arterial
após uma sessão de exercício físico. Objetivo: Analisar a responsividade interindividual da
hipotensão pós-exercício associada a suplementação aguda de citrulina em hipertensos.
Metodologia: Quarenta hipertensos aleatoriamente designados em quatro grupos experimentais
(controle-placebo, controle-citrulina, exercício-placebo e exercício-citrulina). Ingeriram placebo
ou citrulina malato (6 gramas). Durante a sessão de exercício, os indivíduos realizaram 40
minutos de caminhada/corrida em esteira a 60-70% da FCreserva. Para o controle, os indivíduos
permaneceram sentados em repouso 40 minutos. A pressão arterial de repouso foi mensurada e
também aferida a cada 10 minutos por 60 minutos pós experimento. Medidas de pressão arterial
ambulatorial foram feitas via dispositivo automático com leituras a cada 20 minutos (acordado)
e 30 minutos (sono) ao longo de 24 horas de monitoramento. Significância estatística P <0,05.
Resultados: Nos grupos experimentais controle-citrulina e exercício-placebo alguns indivíduos
que receberam a intervenção isolada de suplementação e/ou exercício físico não modificaram a
pressão arterial, denominados estes no estudo como “não-responsivos”. Já no grupo exercíciocitrulina todos os participantes deste grupo demonstraram uma redução na pressão sistólica nos
momento “60 minutos”, “acordados” e “24 horas”. Durante o período de sono, apenas um
participante deste grupo não apresentou alteração na pressão sistólica. Todos os participantes do
grupo exercício-citrulina apresentaram redução da pressão diastólica nos momentos “acordado”,
“sono” e “24 horas”. Relativo ao tamanho do efeito, no grupo exercício-citrulina quando
comparada com o grupo controle-placebo houve redução significativa da pressão sistólica nos
primeiros 60 minutos pós experimento e para o períodos acordado e ao longo de 24 horas e
redução significativa na pressão diastólica nos momentos “acordado”, “sono” e “24 horas”. Não
foram encontradas diferenças significativas para os grupos controle-citrulina e exercício
placebo. Conclusão: Estes resultados sugerem que a suplementação com citrulina pode
aumentar o efeito hipotensor do exercício físico em hipertensos. Ainda, a prevalência de nãoresponsivos é menor quando associada as duas intervenções.
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Código: NE2
Conhecimentos sobre alimentação e nutrição de um grupo de corredores de São José do
Rio Preto
Autores: Leticia Mambeli Hattori, Dieiny Kely Nogueira Marques, Gabriela da Silva Ferreira,
Fabíola Pansani Maniglia.
Instituição: Universidade Paulista (UNIP).

Introdução: O aumento da preocupação estética na população fez crescer o número de
indivíduos que buscam a prática de exercício físico para alcançar a forma corporal desejada.
Uma das modalidades que vem ganhando cada vez mais adeptos é a corrida. Objetivo: Avaliar
o conhecimento de corredores sobre alimentação e nutrição. Metodologia: A amostra foi
composta por 29 corredores amadores residentes em São José do Rio Preto-SP e que pertenciam
a um grupo de assessoria esportiva. Considerou-se critério de exclusão ter cursado ou estar
cursando graduação em Nutrição. Para avaliar o conhecimento, foi aplicado um questionário
previamente publicado, composto por 33 questões que abrangem conhecimentos gerais em
nutrição geral e esportiva. Considerou-se com conhecimento satisfatório aqueles indivíduos que
obtiveram 70% ou mais de acertos no questionário. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de
ética e pesquisa da Universidade Paulista - UNIP, sobre o protocolo número 2.374.809.
Resultados: Os integrantes do estudo eram predominantemente do sexo feminino (69%), com
idade média de 41,5 ±8,25, sendo os valores mínimo e máximo correspondentes a 22 e 52 anos.
A maioria dos indivíduos praticava a corrida por 3 vezes na semana. As questões relacionadas
ao conhecimento geral em nutrição foram as que atingiram maior percentual de acertos (59%),
enquanto que as referentes à nutrição esportiva atingiram apenas 39%. A subcategoria
“suplementação” teve o pior desempenho, evidenciando a defasagem de conhecimento a
respeito desse tema. Os corredores amadores entrevistados apresentaram conhecimento
insatisfatório sobre aspectos gerais de nutrição e especialmente sobre as necessidades
nutricionais específicas no exercício físico. Conclusão: Acredita-se que os grupos de assessoria
esportiva, bem como de praticantes de exercício devam ser orientados pelo profissional
nutricionista a fim de garantir um melhor desempenho e qualidade de vida.
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Código: NE3
Avaliação do perfil nutricional e nível de atividade física de bombeiros do Distrito Federal
(DF)
Autores: Felipe Augusto Fernandes Ramos, Quezia Borges Machado, Michele Ferro de
Amorim, Dayanne da Costa Maynard, Lucas Salgado de Alencar.
Instituição: Centro Universitário de Brasília (UniCEUB).

Introdução: O bombeiro desempenha trabalhos burocráticos, além de prevenção e extinção de
incêndios, salvamentos, entre outros, devendo manter-se em bom estado físico, pois o estado
nutricional inadequado poderá culminar em danos à saúde e, consequentemente, prejudicar o
desempenho profissional. Objetivo: Este estudo teve como objetivo avaliar o perfil nutricional
e o nível de atividade física dos bombeiros do 9° Grupamento de Bombeiro Militar do Distrito
Federal. Metodologia: Realizou-se estudo analítico do tipo transversal com ênfase no caráter
quantitativo e coleta de dados originais, realizado em duas etapas. A primeira refere-se à
entrevista com aplicação de questionários sobre alimentação e nível de atividade física. A
segunda consiste em avaliação física e coletas de dados antropométricos. Resultados: Foram
avaliados 27 bombeiros combatentes do gênero masculino. Aferiu-se peso, altura,
circunferência abdominal (CA) e dobras cutâneas. O diagnóstico nutricional mais frequente em
77,7% dos bombeiros foi sobrepeso e obesidade, 66,6% não apresentaram risco para
complicações associadas à obesidade pelo indicador da CA e 40,74% apresentou elevado
percentual de gordura corporal. O nível de atividade física se mostrou alto, pois 81,4% foram
classificados como muito ativos e ativos. Conforme à pratica alimentar, observou-se que a
maioria dos entrevistados são propensos a seguir todos os passos para uma alimentação
saudável, exceto reservar um tempo considerável para as refeições, podendo resultar em ganho
de peso. Os bombeiros apresentaram alto índice de sobrepeso, acima dos níveis apresentados em
pesquisas nacionais, entretanto, a maioria não possuí risco para morbidades de acordo com a
CA, sendo observado que a concentração de gordura não se restringe apenas à área abdominal.
Conclusão: Os bombeiros apresentaram alto índice de sobrepeso, entretanto, a maioria não
possuí risco para morbidades de acordo com a CA. O sobrepeso encontrado está relacionado ao
alto consumo energético.
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Código: NE4
Perfil nutricional das atletas da Seleção Feminina da Liga Brasileira de Hóquei in line.
Autores: Felipe Augusto Fernandes Ramos, Ricardo Augusto da Silva Antonow, Michele Ferro
de Amorim e Lucas Salgado de Alencar.
Instituição: Centro Universitário de Brasília (UniCEUB).

Introdução: O Hóquei in line é um esporte que requer a capacidade de se exercitar em níveis
explosivos por períodos curtos, é caracterizado por uma patinação de alta intensidade e contato
físico que é altamente dependente de sistemas energéticos mistos. Objetivo: O objetivo deste
trabalho foi avaliar o perfil nutricional de atletas da Seleção Feminina da Liga Brasileira de
Hóquei in line, assim como traçar o perfil sociodemográfico da amostra estudada e avaliar o
estilo de vida. Metodologia: Trata-se de um estudo analítico do tipo transversal. Para a
realização da pesquisa, foram convidadas a participar 26 atletas da seleção feminina da Liga
Brasileira de Hóquei in line das quais apenas 14 terminaram a pesquisa. Foi aplicado um
questionário on-line que abordou questões relacionadas à modalidade esportiva, estilo de vida,
consumo de suplementos, consumo hídrico, duração do sono e presença de alergias ou
intolerâncias alimentares. Para antropometria, foram coletados peso, altura e 4 dobras cutâneas
(tricipital, bicipital, subescapular, supra ilíaca). Resultados: O diagnóstico nutricional mais
frequente em 48% das atletas foi de excesso de peso e obesidade, e 92,8% apresentaram elevado
percentual de gordura corporal, as atletas também não tiveram um consumo hídrico adequado,
fatores esses que podem resultar em um baixo desempenho nos treinos e competições.
Conclusão: Conclui-se que a seleção feminina da liga brasileira de hóquei ainda se tratam de
atletas amadoras, visto que devido à pouca visibilidade nacional, acabam não recebendo os
incentivos necessários.
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Código: NE5
Avaliação do consumo alimentar e do conhecimento nutricional de praticantes de
treinamento de força de uma academia do Recife (PE)
Autores: André Luiz Alves Do Nascimento, Joyce Gomes De Moraes.
Instituição: Faculdade IDE.

Introdução: Para uma performance apropriada na musculação é fundamental uma alimentação
adequada, todavia o consumo incorreto dificulta o desempenho esportivo. Contudo as
orientações nutricionais, geralmente, não são fornecidas por nutricionistas, levando a uma
alimentação inadequada, prejudicando o desempenho dos desportistas. Objetivo Avaliar o
consumo alimentar e o conhecimento nutricional de praticantes de musculação em uma
academia da cidade do Recife-PE. Metodologia: Tratou-se de um estudo transversal analítico,
onde consumo dietético foi avaliado por meio de um Recordatório de 24hs. Para análise do
conhecimento nutricional foi utilizado um questionário de conhecimento estruturado. Realizouse a análise da composição corporal por meio da bioimpedância Inbody 120. Os resultados
foram considerados estatisticamente significativos quando p< 0,05. O referido trabalho foi
aprovado pelo CEP, CAAE nº 64871916.7.0000.5199. Resultados: Foram avaliados 46
indivíduos com idade média de 32 anos, onde 41,3% e 32,6% dos entrevistados pertenciam à
classe econômica B2 e B1, respectivamente. Em relação ao consumo alimentar, houve uma
diferença significativamente estatística no consumo de calorias e proteínas entre os gêneros
(p<0,05). Analisando a pontuação obtida no questionário contatou-se que 60,9% dos
participantes apresentaram um moderado conhecimento nutricional. Quando indagados, 71%
dos entrevistados afirmaram já ter ouvido falar em alimentos funcionais, contudo, menos da
metade destes (48%) souberam identificar, dentre as opções, quais dos alimentos apresentavam
propriedades funcionais. Em relação à composição corporal, os homens apresentaram um %G
adequado para idade, enquanto as mulheres encontraram-se com %G elevado para a faixa etária.
Por outro lado, não foi encontrada correlação estatística significante entre a pontuação obtida no
questionário nutricional e o IMC. Conclusão: A alimentação da população estudada não se
mostrou adequada do ponto de vista nutricional, o que poderia estar influenciando diretamente
na composição corporal e na obtenção de seus resultados
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Código: NE6
Avaliação da ingestão calórica, macronutrientes e fibras em bailarinas
Autores: Ana Luísa de Sousa Praseres, Bruna Leal Lima Maciel, Priscila Nunes Costa, Leilane
Lílian Araujo Leal, Ana Carolina Costa Campos, Carlos Henrique de Medeiros Torres, Maria
Clara da Cruz Carvalho
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: O consumo alimentar dos bailarinos é um dos determinantes para composição
corporal e aptidão física, colaborando para técnicas mais aperfeiçoadas e prevenindo injúrias.
Almejando o corpo considerado ideal para praticantes de ballet, bailarinas representam grupo de
risco para restrições alimentares. Objetivo: Este estudo teve como objetivo avaliar a ingestão
energética e adequação de macronutrientes e fibras em bailarinas não profissionais de nível
intermediário a avançado. Metodologia: Três recordatórios alimentares de 24h foram aplicados,
sendo um presencial e dois por telefone, para cada voluntária estudada em dias não consecutivos
ou coincidentes, que foram analisados com auxílio de tabelas de composição centesimal de
alimentos. Estimativas de variâncias intra e interpessoais foram utilizadas para correção, assim
como o ajuste dos nutrientes pela energia consumida. As recomendações de energia e
macronutrientes foram determinadas a partir das Dietary Recommendation Intake (DRI)(2002),
sendo calculada a diferença entre consumo e recomendação de energia (balanço energético).
Para avaliação da adequação nutricional dos macronutrientes e fibras, considerou-se o
percentual de bailarinas que atingiram o consumo. Resultados: A energia média consumida
pelo grupo foi 2007 kcal, estando 518 kcal abaixo da recomendação média estimada de 2579
kcal. Pouco mais da metade da população avaliada (57,1%) atingiu as recomendações para
lipídios, e a contribuição média desse nutriente foi de 32,5% das kcal, estando dentro da
margem recomendada para a população. O consumo médio de proteína pela população estudada
atingiu a recomendação para esse nutriente, 71,4% das bailarinas possuíam consumo proteico
adequado, estando o restante abaixo do recomendado. Apenas 37,5% atingiram os valores
recomendados para carboidratos, sendo esse nutriente o possível causador do déficit energético.
A maioria das avaliadas (64,3%) apresentou ingestão de fibras menor que o recomendado e o
consumo médio do grupo foi de 21,8 g/dia, ou seja, menor que o considerado adequado (25g).
Conclusão: As bailarinas avaliadas apresentaram deficiência energética, proveniente do baixo
consumo de carboidratos. Recomenda-se o aumento do consumo desse macronutriente, visto
que essa deficiência pode ser prejudicial para a prática esportiva.
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Código: NE7
Caracterização dos hábitos e nível de conhecimento sobre hidratação de um time
semiprofissional de futebol americano de Fortaleza (CE)
Autores: Antonio Lucas Fernandes Leal, Cicero Matheus Lima Amaral, Isadora Ramos da
Costa Rodrigues, Fernando Natalense da Costa, Greyceanne Cecília Dutra Brito, Amanda Pires
Cabral Cordeiro, Abelardo Barbosa Moreira Lima Neto.
Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Introdução: Por ser um esporte praticado sobre condições climáticas tropicais no Brasil, o
estado de hidratação dos atletas de futebol americano é de suma importância para uma boa
performance nos treinos e nas competições, sendo bastante comum o quadro de desidratação.
Objetivo: Avaliar o conhecimento e os hábitos de hidratação de jogadores de futebol americano
de um time semiprofissional de Fortaleza-Ce. Metodologia: Participaram do estudo 63 atletas
semiprofissionais de futebol americano, onde foram analisados seus hábitos e conhecimento de
hidratação no exercício físico através da aplicação de um questionário baseado em Brito e
Marins (2005) contendo 18 perguntas objetivas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa

com

Seres

Humanos

da

Universidade

Estadual

do

Ceará

(CAAE:

03932418.1.0000.5534). Resultados: A média de experiência no esporte entre os atletas é de
4,4 anos. 90,5% deles são membros do time principal e apenas 9,5% são do time de aspirantes.
A média de idade entre eles foi de 24,3(+-4,9) anos. Em relação a hidratação 90,5% (57)
afirmaram ter costume de se hidratar durante o treinamento e 77,8%(49) afirmaram que se deve
beber líquidos antes de sentir sede, 23,8%(15) afirmaram que devem beber líquidos depois de
sentir sede e 9,5%(6) afirmaram que só devem beber líquidos quando sentem muita sede.
Porém, foi encontrado que 54,4% e 45,6% dos atletas já sentiram sede intensa e cãibras,
respectivamente durante os treinos. Além disso, foi encontrado que 60,3% dos atletas nunca
receberam orientações de como fazer a sua hidratação e 34,9 % deles ainda relataram não saber
fazê-la. Conclusão: Constata-se que a maioria dos atletas possuem conhecimentos satisfatórios
e apresentam bons hábitos de hidratação, porém, alguns dos atletas evidenciam sintomas
ocasionados pela desidratação e nunca receberam orientações.
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Código: NE8
Perfil antropométrico e consumo de macronutrientes de corredores de rua amadores
Autores: Antonio Lucas Fernandes Leal, Cicero Matheus Lima Amaral, Naira Figueiredo
Aguiar, Renata Jataí Silva, Natalice Rodrigues Valentim, Amauri Barbosa da Silva Junior,
Adriel de Oliveira da Silva, Derlange Belizário Diniz.
Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Introdução: A corrida de rua tem se tornado um fenômeno social, atraindo um número cada
vez maior de profissionais e também de amadores. Diante disso, o conhecimento sobre a
composição corporal e a nutrição são aspectos relevantes na atenção dietética. Objetivo:
Analisar o perfil antropométrico e o consumo alimentar de macronutrientes de corredores de rua
amadores na cidade de Fortaleza-Ce. Metodologia: Estudo do tipo descritivo, transversal e
observacional, realizado com 11 participantes do sexo masculino inscritos em uma assessoria
esportiva da cidade de Fortaleza-CE, com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos da Universidade Estadual do Ceará (0393241.1.0000.5534). Para a avaliação
antropométrica dos corredores foram utilizadas as variáveis: peso, altura e Índice de Massa
Corporal (IMC), e para a análise do consumo dos macronutrientes foram aplicados três
recordatórios 24 h. Por fim, a análise dos dados dos recordatórios foi realizada através de
software de avaliação nutricional e os dados foram analisados no GraphPad Prism 6.0.
Resultados: De acordo com o IMC, 54,5% dos participantes apresentou estado nutricional
eutrófico, e 45,5% apresentou sobrepeso. A ingestão média diária de carboidratos foi de 46,19 ±
6,59% e 3,08 ± 1,02 g/kg; de proteínas, de 24,95 ± 3,58 % e 1,66 ± 0,42 g/kg; de lipídeos, de
58,56 ± 19,14 %. Assim, os indivíduos apresentaram baixo consumo de carboidratos (90,9%) e
elevado consumo de proteínas (100%), considerando valores de g/kg; e consumo adequado de
lipídeos (54,5%), de acordo com as recomendações da Sociedade Brasileira de Medicina do
Exercício e do Esporte. Conclusão: O perfil antropométrico da maioria dos corredores de rua
estudados está adequado à prática esportiva, entretanto observou-se inadequações quanto ao
consumo de macronutrientes.
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Código: NE9
Avaliação da perda hídrica e hidratação em praticantes de treinamento funcional
Autores: Camila Pinheiro Pereira, Isabela Limaverde Gomes, Jocikelma Ferreira Silva, Jean
Ítalo Oliveira de Sousa, Alyson Justino Ximendes Araújo, Jackson Ville Damaceno, Marcelo
Torres Alves, Natasha Vasconcelos Albuquerque, Alane Nogueira Bezerra.
Instituição: Centro Universitário Fametro (UNIFAMETRO).

Introdução: Apesar de largamente debatido na comunidade desportiva, os atletas mantêm uma
taxa de desidratação elevada. Estudos demonstram que os praticantes de treinamento funcional
também não se hidratam adequadamente, por ausência de períodos de pausa ou maus hábitos de
hidratação. Objetivo: Avaliar a perda hídrica e hábitos de hidratação em praticantes de
treinamento funcional, de ambos os sexos, em uma academia no município de Limoeiro do
Norte-CE. Metodologia: O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade Estadual do Ceará, com número do parecer 984769 e CAAE
37413914.5.0000.5534. Foram obtidos dados antropométricos (peso pré-treino e peso póstreino) de 21 praticantes de treinamento funcional. Foi realizado o cálculo da taxa de sudorese
segundo Sawka et al. (2007), percentual de perda de peso e o questionário relativo ao
conhecimento sobre a prática de hidratação dos participantes, adaptado do modelo de Brito et al.
(2006). Foi realizado teste t de Student pareado, aceitando-se como estatisticamente significante
p < 0,05. Resultados: Houve diminuição significativa de peso corporal dos indivíduos, porém
sem demonstrativo de quadros de desidratação. Foram encontrados valores da taxa de sudorese
(ml/mim) dos avaliados com média de 5,98+ 1,85ml/mim. Do total de praticantes, 66,67%
(n=14) dos participantes referem se hidratar sempre durante o treino e 28,57% (n=6)
responderam que se hidratam “às vezes”. Conclusão: A maioria dos desportistas possui um
bom nível de conhecimento sobre hidratação, porém a ingestão de água durante a atividade
física foi inferior ao recomendado.
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Código: NE10
Avaliação do desenvolvimento de vigorexia e satisfação da imagem corporal por
praticantes de crossfit em um centro de treinamento na cidade de Fortaleza (CE)
Autores: Iuna da Silva Girão, Isabela Limaverde Gomes, Adriana Gomes de Barros Lima
Albuquerque, Aline Bezerra Moura, Alane Nogueira Bezerra, Eva de Vasconcelos Lima
Linhares, Natasha Vasconcelos Albuquerque, Camila Pinheiro Pereira.
Instituição: Centro Universitário Fametro (UNIFAMETRO).

Introdução: É característica da vigorexia, uma alimentação específica e regrada, podendo
chegar a um nível compulsivo. Essa prática tem sido muito comum entre os praticantes de
crossfit, que, muitas vezes, realizam uma prática excessiva do esporte, podendo interferir no
comportamento alimentar. Objetivo: Avaliar a presença de vigorexia e a satisfação corporal em
praticantes de crossfit. Metodologia: O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa do Centro Universitário FAMETRO, protocolo CEP número 3.163.222 e CAAE:
07137019.8.0000.5618. Foram avaliados 50 praticantes de crossfit, de ambos os sexos. Todos
os participantes concordaram em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, antes
de sua inclusão na amostra. Foram aplicados os questionários Score, que avalia predisposição à
Vigorexia, e o questionário de imagem corporal com a escala proposta por Damasceno et al.
(2011). Os dados foram contabilizados e expostos em tabelas. Resultados: A análise da
satisfação corporal dos participantes da pesquisa demonstrou que 26% (n=13) declararam
estarem muito insatisfeitos com o próprio corpo. Do total destes indivíduos insatisfeitos,
verificou-se que 38,46% (n=5) desses participantes apresentam todos os indícios de vigorexia,
representando um maior quantitativo. Conclusão: Diante dos resultados, conclui-se que a
vigorexia está presente em uma boa parcela dos jovens adultos praticantes de Crossfit e que
ocorrem distorções da percepção da imagem corporal pela amostra avaliada.
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Código: NE11
Consumo energético e de macronutrientes por praticantes de triatlhon olímpico em
Fortaleza (CE)
Autores: Giovanna Else Sousa Rodrigues, Jean Ítalo Oliveira de Sousa, Alyson Justino
Ximendes Araújo, Jackson Ville Damaceno, Marcelo Torres Alves, Camila Pinheiro Pereira,
Alane Nogueira Bezerra, Isabela Limaverde Gomes.
Instituição: Centro Universitário Fametro (UNIFAMETRO).

Introdução: Devido ao volume e intensidade dos treinos, observa-se uma necessidade maior e
individualizada de consumo alimentar e bebidas pelos praticantes de triatlhon, gerando vários
desafios nutricionais com relação à ingestão energética e de macronutrientes para atender às
mudanças do treinamento. Objetivo: Avaliar o consumo energético, de carboidratos, lipídeos e
proteínas de triatletas adultos olímpicos em Fortaleza-Ce. Metodologia: O projeto de pesquisa
foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual do Ceará, sob número de
aprovação 984769 e CAAE: 37413914.5.0000.5534. Foram avaliados 23 triatletas olímpicos
adultos. Todos os participantes concordaram em assinar o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, antes de sua inclusão na amostra. Foram aplicados recordatórios alimentares de 24h
de três dias não consecutivos para quantificar o consumo de energia e nutrientes e, para a
análise, foram utilizados como parâmetros: Dietary Reference Intakes (EERs), Institute of
Medicine, American Dietetic Association, American College of Sports Medicine e Diretriz da
Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Resultados: De acordo com a média da ingestão,
a maioria dos triatletas femininos apresentou consumo energético e de proteína por quilo de
peso excessivos, adequada proporção de proteínas e lipídeos e insuficiente de carboidratos. Os
atletas masculinos apresentaram consumo insuficiente de energia, lipídeos e carboidratos e
excessivo de proteína por quilo de peso. Conclusão: Diante dos resultados encontrados,
conclui-se que os triatletas estudados apresentaram consumo energético e de macronutrientes
inadequados.
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Código: NE12
Caracterização dos hábitos e nível de conhecimento sobre hidratação de praticantes de
jiu-jitsu de Fortaleza (CE)
Autores: Cícero Matheus Lima Amaral, Renata Jataí Silva, Naira Figueiredo Aguiar, Natalice
Rodrigues Valentim, Joana Talita Galdino Costa, Ismael Andrade Costa, Déborah Mayumi
Akiyama, Diogo Victor Facundo Soares, Derlange Belizário Diniz.
Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Introdução A hipohidratação, caracterizada como perda superior a 2% do peso, causa
influências negativas na performance e saúde. Os treinamentos de esportes de combate podem
gerar grande perda hídrica, além disso, a maioria dos lutadores já inicia uma competição
desidratados. Objetivo Objetivou-se avaliar as práticas e os níveis de conhecimentos sobre
hidratação dos atletas de jiu-jitsu de Fortaleza, Ceará. Metodologia Os dados foram coletados
através de aplicação de um questionário contendo 18 perguntas sobre práticas de hidratação,
utilizado por Brito e Marins (2005) com judocas, adaptado para praticantes de jiu-jitsu. O
estudo foi iniciado após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da
Universidade Estadual do Ceará (CAAE: 0393241.1.0000.5534). Resultados Um total de 143
esportistas participaram da pesquisa, a maioria (81,8%) do sexo masculino, com uma média de
idade de 30 anos. Dos entrevistados, 32,2% informaram nunca ter recebido orientações quanto à
melhor forma de hidratação, enquanto 30,1% relataram ser orientados por nutricionistas. Foi
demonstrado um nível de conhecimento razoável sobre o assunto por parte dos atletas, porém,
poucos lutadores mostraram ter uma boa prática de hidratação, quando apenas 40,6% relataram
hidratar-se antes dos treinos e 37,8% antes de competições. Os sintomas mais descritos como já
apresentados durante treinos e competições por esses esportistas foram sede muito intensa,
sensação de perda de força, cãibra, fadiga generalizada e dor de cabeça, que podem estar
relacionados com a hipohidratação decorrente de um hábito de hidratação inadequado.
Conclusão Constatou-se que, apesar do nível de conhecimento razoável sobre o assunto, ainda é
necessária para os esportistas uma orientação profissional quanto à prática de hidratação
adequada.
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Código: NE13
Risco de transtornos alimentares, perfil de consumo dietético e composição corporal de
atletas e esportistas
Autores: Gabriela Silveira Menezes, Teresa Cristina Abranches Rocha, Christianne de Faria
Coelho Ravagnani, Fabiane La Fol Ziegler Sanches.
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Introdução: O transtorno alimentar atualmente é visto como uma doença de causa multifatorial,
envolvendo fatores biológicos, psicológicos e socioculturais, ocasionando diferentes
consequências tanto na vida afetiva, profissional e social dos indivíduos afetados. Foi visto que
praticantes de atividade física apresentam maior objetivo grau de desagrado em relação a
imagem corporal, do que não praticantes. Objetivo: Os principais objetivos dessa pesquisa
foram avaliar o risco de Transtornos Alimentares (TA’s), bem como verificar o perfil de
consumo dietético e a composição corporal de atletas e esportistas. Metodologia: A coleta de
dados foi realizada através do projeto “Atendimento Nutricional de Atletas e Esportistas”, na
Clínica Escola da UFMS. O atendimento foi feito em consultórios, utilizando-se balança, fita
métrica e adipômetro para aferir as medidas corporais, usando-se protocolo de 7 dobras
cutâneas. Para avaliar o risco de desenvolvimento de TA’s foi usado o questionário EAT-26
(Eating atitudes test), traduzido e validado. Para avaliação do consumo alimentar foi aplicado o
recordatório 24h. Foram avaliados 35 participantes, sendo 6 do sexo feminino e 29 do
masculino, destes 17,1% esportistas e 82,9% atletas. Resultados: Somente 2,9% apresentaram
risco para desenvolvimento de TA’s. A média de consumo de carboidratos foi de 5,10 g/Kg, de
proteínas 1,79 g/Kg e de lipídios 0,98 g/Kg. A média de consumo energético foi inferior a
média de energia recomendada. De acordo com a classificação de gordura corporal, 2,9%
estavam “abaixo da média”, 8,6% “acima da média”, 34,3% “bom”, 31,4% “excelente”, 20,0%
na “média” e 2,9% “muito ruim”. A maioria dos participantes foram classificados como
“normal” quanto à circunferência da cintura. Conclusão: Conclui-se que o risco de
desenvolvimento de TA’s foi mínimo, que a maioria dos participantes possui boa condição
física, com gordura corporal classificada entre bom e excelente, porém a minoria dos atletas e
esportistas apresentaram consumo alimentar adequado, fator fundamental na prática de
exercícios físicos e melhora da performan
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Código: NE14
Avaliação antropométrica de integrantes de um projeto social de jiu-jitsu na periferia de
Fortaleza (CE)
Autores: Cicero Matheus Lima Amaral, Daniel Freire Lima, Orlan Bertrand França Hansen,
David Holanda Lima, Dandara Siqueira Lima, Laryssa Alves Magalhães, Iago Matheus Alves
de Holanda, Abelardo Barbosa Moreira Lima Neto.
Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE)

Introdução: O Jiu-jitsu vem ganhando destaque por ser um esporte voltado para a defesa
pessoal e que objetiva imobilizar o adversário. A avaliação antropométrica fornece informações
importante sobre o estado nutricional do praticante, sendo este determinante para o seu
desempenho. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi realizar avaliação antropométrica em
integrantes de um projeto social de Jiu-jitsu na periferia de Fortaleza-CE. Metodologia:
Participaram do estudo 32 indivíduos com idade média de 22 anos (DP=4,1). A avaliação
antropométrica foi conduzida com a aferição de peso(kg), altura(cm), circunferência da
cintura(CC) e circunferência do quadril(CQ), circunferência do braço(CB) e dobra cutânea
tricipital(DCT) com cálculo do Índice de Massa Corporal(IMC), relação cintura-quadril(RCQ),
área muscular do braço(AMB) e circunferência muscular do braço(CMB). O estudo foi iniciado
após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade
Estadual do Ceará (CAAE: 0393241.1.0000.5534). Resultados: Observou-se por meio do IMC
uma prevalência de normalidade (65,6%) e 28,1% de sobrepeso. Quanto à avaliação do risco de
complicações metabólicas pelo parâmetro de CC, apenas 9,4% apresentou risco muito elevado,
já a maior parcela (90,6%) não apresentaram riscos. A análise da RCQ indicou que apenas 18%
encontravam risco elevado de doenças cardiovasculares. Com relação a AMB, todos foram
classificados como eutróficos, e com relação a CMB, 46,8% apresentaram eutrofia enquanto
28.1% foram classificados com desnutrição leve e 25.1% com desnutrição grave. Conclusão:
Conclui-se que a maioria dos indivíduos e os parâmetros analisados se apresentaram dentro da
faixa de normalidade, resultados condizentes com a prática regular de atividade física.
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Código: NE15
Perfil Antropométrico e Composição Corporal de Jogadores de Futebol Americano de um
Clube em Fortaleza (CE)
Autores: Iago Matheus Alves de Holanda, Cicero Matheus Lima Amaral, Gabriel Sampaio Paes,
João Victor Siqueira Oliveira, Iago Almeida da Ponte, Laura Maria Braga de Almeida, Abelardo
Barbosa Moreira Lima Neto.
Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Introdução: O futebol americano originou-se como uma variação do Rugby, em 1867. É um
esporte com particularidades, uma delas é que cada posição do time depende de habilidades,
perfil físico e composição corporal diferentes, possibilitando atletas com ampla gama de perfis.
Objetivo: Portanto, levando em consideração a importância do perfil antropométrico de
praticantes de futebol americano, este estudo apresenta como principal objetivo a avaliação do
perfil antropométrico de jogadores de futebol americano de um clube em Fortaleza-CE.
Metodologia: Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual do
Ceará (CAEE nº03932418.1.0000.5534). Avaliaram-se 18 jogadores de futebol americano
(idade média de 23,5 anos) de um clube de Fortaleza. Aferiram-se as medidas: peso, estatura,
perimetrias (braço relaxado, cintura, abdômen, quadril, coxa e panturrilha) e dobras cutâneas
(bicipital, tricipital, subescapular, peitoral, axilar média, supra ilíaca, abdominal, coxa medial e
panturrilha). As medidas possibilitaram calcular indicadores antropométricos e estimar a
composição corporal. Para estimar a gordura corporal empregou-se o Protocolo de Petroski
(1995) e a fórmula de Siri (1961), já a massa muscular foi estimada segundo Lee et al. (2000).
Resultados: As avaliações revelaram uma pluralidade de perfis e de composição corporal, o que
já é esperado nesta modalidade esportiva. Como indicador antropométrico foi calculado o índice
de Massa Corporal, onde 61% dos jogadores apresentaram IMC indicando sobrepeso ou
obesidade (classificação segundo OMS), ou seja peso corporal elevado, porém sem levar em
consideração a composição deste peso. Em relação à massa gorda, a média do percentual de
gordura dos jogadores foi de 16,5%+4,1. Empregando a classificação de Lohman (1992), 33%
dos jogadores possuem percentual de gordura abaixo da média, 17% na média, 44% acima da
média e 6% com percentual indicando risco relacionado à obesidade, dados que reforçam a
variedade da amostra. Em relação à musculatura dos jogadores, encontrou-se a média de
34,9kg+4,1 de massa muscular, indicando que os jogadores possuem músculos desenvolvidos,
compatíveis com as necessidades físicas do esporte, em especial de algumas posições que
exigem mais força. Conclusão: Portanto, o resultado dos perfis antropométricos obtidos no
estudo é condizente com os esperados para o esporte, apresentando grande variação de
indicadores antropométricos e composição corporal entre jogadores.
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Código: NE16
Avaliação do consumo alimentar proteico de um público praticante de Crossfit no
município de Rio das Ostras, Rio de Janeiro
Autores: Maria Clara Müller Fernandes Coutinho da Silva, Kamile Santos Siqueira, Isabel
Cristina Ribeiro Regazzi.
Instituição: Universidade Federal Fluminense (UFF).

Introdução: A identificação do perfil alimentar de indivíduos adeptos a prática de Crossfit é
relevante para obtenção de um bom desempenho e minimização de possíveis doenças oriundas
de uma alimentação errada. Objetivo: Avaliar o consumo de alimentos com valor nutricional de
proteínas elevado e a relação das possíveis respostas renais a esta nova dieta para este público
praticante de Crossfit no município de Rio das Ostras. Metodologia: Foi estruturado um
formulário no Google, no período de uma semana, contendo como critério para poder participar/
responder ser praticante de Crossfit. As perguntas formuladas tinham questões que envolviam o
tipo de alimento proteico que o público mais consumia e quantidade do mesmo ao dia, quantos
litros de água eram ingeridos ao dia, e se a pessoa que estivesse respondendo já teve ou tem
alguma doença ou dor renal. Resultados: Pode ser observado que 38,5% da população que
realiza esta pratica são jovens adultos (25-34 anos), 41% tem mais de um ano fazendo Crossfit,
35,9% faz 5 refeições diariamente, 69,2% não faz acompanhamento com nutricionista e 25,6 %
fazem, e os 4% com médico do esporte, 88,5% comem ovos e carnes magras todos os dias, com
a média de 2 vezes o consumo dos mesmos. Em relação à ingestão hídrica 30,8% responderam
beber mais ou menos 2 litros de água diariamente. 15,4% relataram já sentir dor ou ter algum
problema nos rins, e 50% desses disseram já ter tido cálculo renal ou infecção renal. 39,7%
desconhece os malefícios do excesso de proteínas na alimentação, e 50% diz ter sua dieta
modificada após a pratica de Crossfit, consumindo mais ovos, peixes e frango. Conclusão:
Devido o Crossfit ser de alto rendimento, praticantes acreditam que consumir muita proteína
será benéfico, no entanto não há análise do quanto deve ser consumido para não sobrecarregar
os rins
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Código: NE17
Avaliação do consumo alimentar de jogadores de futebol americano de um clube da
primeira divisão do campeonato brasileiro
Autores: Daniel Freire Lima, Cicero Matheus Lima Amaral, Marília de Carvalho Gonçalves,
Fernando Natalense da Costa, Tainan Pessoa Ribeiro Bombonato, Letícia Maria Colares Perez,
Derlange Belizário Diniz, Larissa de Castro Maia.
Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Introdução: O Futebol americano caracteriza-se como um esporte de explosão e alta
intensidade que exige dos atletas bastante força, potência e velocidade nas competições. Nesse
contexto, nota-se que hábitos alimentares saudáveis são associados à uma melhor performance
dos jogadores dessa modalidade. Objetivo: Dito isso, o objetivo deste estudo foi avaliar, quantie qualitativamente, o consumo alimentar de jogadores de futebol americano de um clube de
Fortaleza-CE, o qual é pertencente da primeira divisão do campeonato brasileiro de futebol
americano. Metodologia: Este trabalho tem aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da UECE
(CAAE:03932418.1.0000.5534). Os participantes foram 13 jogadores do sexo masculino, com
idade entre 20 e 32 anos. A análise quantitativa foi realizada a partir do recordatório habitual, os
dados foram coletados em medidas caseiras e posteriormente convertidos em gramas (g) e
mililitros (ml). Analisou-se os nutrientes com base na Tabela Brasileira de Composição de
Alimentos (TACO) em Excel. As referências de adequação utilizadas foram as Dietary
Reference Intakes (DRI’s). Os nutrientes avaliados foram: macronutrientes, minerais (cálcio,
ferro, fósforo, sódio) e as vitaminas (Retinol, tiamina, riboflavina, niacina e C). Resultados: A
fim de caracterizar os participantes, observou-se um peso médio de 88 kg (DP = 24,5kg), sendo
o valor mínimo 56,5kg e o valor máximo 134,3 kg. Em relação ao consumo energético, a
ingestão média de quilocalorias foi de 31 kcal/kg de peso/dia (DP = 9,4 kcal/kg/dia). No
entanto, observou-se que o consumo médio de carboidratos foi de 3,46 g/kg/dia (DP = 1,3
g/kg/dia). O consumo proteico médio foi de 2,11 g/kg/dia e ingestão média de lipídeos foi de 1
g/kg/dia (DP = 0,4 g/kg/dia). Em relação ao consumo de frutas e vegetais, observou-se que
apenas 62% e 46% participantes, respectivamente, faziam ingestão desses alimentos. Entretanto,
apenas 38% dos mesmos consumiam fibras alimentares em níveis recomendados. Além disso,
os únicos micronutrientes com mais de 77% dos participantes ingerindo-os adequadamente
foram ferro, fósforo e niacina. O consumo de ultraprocessados foi observado em 31% dos
participantes e de frituras apenas em 8%. Conclusão: Em suma, a ingestão de macronutrientes
não corresponde a necessidade da maioria dos participantes e a inadequação da maioria dos
micronutrientes se dá possivelmente pelo baixo consumo de alimentos fonte.
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Código: NE18
Avaliação da composição corporal de bailarinas por absorciometria por raios X de dupla
energia (DXA): um estudo comparativo com sedentárias
Autores: Ana Carolina Costa Campos, Maria Clara da Cruz Carvalho, Ana Luisa de Sousa
Praseres, Rafaela Nayara da Costa Pelonha, Leilane Lilian Araújo Maciel, Bruna Leal Lima
Maciel.
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Introdução: O ballet clássico é um tipo de esporte que requer características corporais
específicas como uma figura magra, baixo percentual de gordura e peso corporal. A avaliação
da composição corporal demonstra ser útil para melhorar o desempenho e regimes de
treinamentos. Objetivo: O objetivo desse trabalho foi avaliar a composição corporal de
bailarinas pelo método DXA, comparando com as sedentárias. Metodologia: Trata-se de um
estudo do tipo transversal realizado entre agosto/2016 e abril/2018 em Natal-RN. A amostra foi
de 37 bailarinas e 32 sedentárias. As participantes assinaram Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE), sendo o estudo aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário
Onofre Lopes da UFRN (CAAE 38086214.2.0000.5292). A composição corporal foi estimada
em Massa Livre de Gordura (MLG), Massa Gorda (MG) e Densidade Mineral Óssea (DMO). A
distribuição da gordura corporal foi visualizada em androide ou ginoide. Para análise estatística
foi realizado teste T pareado com nível de significância estabelecido em p<0,05. Resultados:
As médias de MLG, MG e DMO das bailarinas foram 71,13 (7,88)%, 28,36 (7,00)% e 1,08
(0,11)g/cm², respectivamente. Quanto à visualização da distribuição de gordura corporal,
observou-se que a média da concentração de gordura no padrão androide foi de 28,21 (9,76)% e
para o padrão ginoide foi de 39,22 (7,02)%. Além disso, 96,4% das bailarinas possuíam maior
acúmulo de gordura na região ginóide. Quanto as sedentárias, as médias de MLG, MG e DMO
foram 60,55 (6,61)%, 39,82 (6,73)% e 1,09 (0,09)g/cm², respectivamente. Quanto à visualização
da distribuição de gordura corporal, observou-se que a média da concentração de gordura no
padrão androide foi de 44,62 (7,59)%, já para a padrão ginoide foi de 48,63 (5,81)%. Além
disso, 83,3% das sedentárias possuíam maior acúmulo de gordura na região ginóide. Ao
relacionar os grupos e as variáveis, os dados não foram considerados estatisticamente
significantes (MLG: p = -0,58; MG: p=0,64 e DMO: p=0,06). Conclusão: Foi possível observar
que as bailarinas apresentaram menor percentual de MG e maior de MLG quando comparado às
sedentárias, além de menor acúmulo de MG na região andróide.
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Código: FITO1
Atividade antinociceptiva do extrato das partes aéreas da Waltheria viscosissima A. St. Hil
– Malvaceae em camundongos
Autores: Claudenise Caldas da Silva Dantas, Renan Marinho Braga, Aline kely Felicio de Souza
Santos, Temilce Simões de Assis Cantalice, Maria de Fátima Vanderlei de Souza.
Instituição: Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Introdução: Atualmente, diversas pesquisas têm sido direcionadas às plantas medicinais, as
quais são utilizadas como forma terapêutica para prevenção ou tratamento de diversas
patologias. A Waltheria viscosissima pertence à família Malvaceae e encontra-se amplamente
distribuída no nordeste Brasileiro. Objetivo: Avaliar a possível atividade antinociceptiva do
extrato alcoólico das partes aéreas da Waltheria viscosissima e os possíveis mecanismos de ação
envolvidos nestas atividades em modelos animais. Metodologia: Os experimentos foram
executados no Laboratório de Psicofarmacologia do Instituto de Pesquisa de Fármacos e
Medicamentos, localizado na Universidade Federal da Paraíba, Brasil. Foram utilizados
camundongos Swiss machos (Mus musculus), com peso de 25-35g e entre 2-3 meses de vida.
Todos os procedimentos experimentais foram analisados e previamente aprovados pelo Comitê
de Ética em Uso Animal (CEUA) sob o certificado 122/2016. Os animais foram tratados com o
extrato de Waltheria viscosissima (100 mg/kg, i.p.) 30 minutos antes dos testes de contorções
abdominais induzidas por ácido acético, formalina e retirada da cauda. Resultados: O extrato de
Waltheria viscosissima apresentou uma redução significativa (p< 0,05) no número de
contorções abdominais, bem como no tempo de lambida da pata na segunda fase do teste da
formalina. Entretanto no teste da retirada da cauda não houve diferenças significativas em
relação ao grupo controle. Além disso, ao avaliar a participação do sistema adenosinérgico a
cafeína não foi capaz de reverter o efeito antinociceptivo provocado pelo extrato da Waltheria
viscosissima quando submetidos ao teste de formalina. Conclusão: Perante o exposto concluise que o extrato de Waltheria viscosissima promoveu efeito antinociceptivo nos modelos de
nocicepção química (contorções abdominais induzidas por ácido acético e formalina).
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Código: FITO2
Efeitos dos extratos de folhas de amoreira (Morus nigra L.) na glicemia de camundongos
em uso de dieta hipercalórica
Autores: Lidiani Figueiredo Santana, Elisana Lima Rodrigues, Laleska Pâmela Rodrigues da
Silva, Adriana Conceiçon Guércio, Rita de Cássia Avellaneda Guimarães, Karine de Cássia
Freitas.
Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)..

Introdução: Morus nigra é uma espécie popularmente conhecida como "amora miura", que
apresenta em sua composição flavonoides (isoflavonas) que estão relacionados com efeitos antiinflamatório, hepatoprotetor, hipotensiva, antipirético, analgésico, diurético, expectorante e
antidiabético (hipoglicemiante). Objetivo: Avaliar o efeito dos extratos de folhas de amoreira
(morus nigra l.) na glicemia de camundongos em uso de dieta hipercalórica. Metodologia:
Camundongos Swiss machos alimentados com AIN93-G (grupo sham) ou dieta hiperlipídica
associada a: salina, extrato etanólico de folhas da amora (200 mg/kg e 400 mg/kg), extrato
aquoso de folhas da amora (200 mg/kg e 400 mg/kg). Foi realizado o Teste de Tolerância Oral à
Glicose (TTOG) (coleta de sangue caudal nos tempos 0, 15, 30, 60 e 120 minutos - 2 g de
glicose/kg, gavagem), e o Teste de Sensibilidade à Insulina (TSI) (coleta em 0, 15, 30 e 60 0,75 U insulina/kg, IP). Utilizou-se o teste Kruskal-Wallis/Friedman (pós-teste de Dunn) e
ANOVA (pós-teste de Tukey) (Bioestat 5.0). Resultados: No teste TTOG nível glicêmico
sofreu alterações ao longo do tempo de análise, em todas as dietas testadas (p<0,0001), na
analise da área sob a curva de tolerância à glicemia foi identificado que o grupo dieta normal
apresentou valores significativamente menores em relação ao grupo extrato etanólico 400mg/kg,
dieta hiperlipídica + extrato aquoso 200mg/kg e dieta hiperlipídica + extrato aquoso 400mg/kg.
Já na TSI se modificou em todos os grupos ao longo do tempo de análise (p<0,05), sendo que o
tempo 30 minutos foi significativamente menor que os demais em todos os grupos. Na área
sobre a curva foi identificado que o grupo dieta normal apresentou valores significativamente
menores em relação ao grupo extrato etanólico 400mg/kg e dieta hiperlipídica + extrato aquoso
200mg/kg. Conclusão: Apenas os grupos que receberam extrato etanólico 200 mg/kg e extrato
aquoso 400 mg/kg conseguiram manter comportamento glicêmico semelhante ao grupo sham,
apesar de receberem dieta hiperlipídica.
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Código: FITO3
Análise comparativa entre o teor de polifenóis e atividade antioxidante presente nos chás
verde, preto e branco Camellia sinensis (L.)
Autores: Andryely Pedroso, Aline da Rosa Almeida, Lucas da Costa, Matheus Vinicius de
Oliveira Brisola Maciel.
Instituição: Centro Universitário Católica de Santa Catarina.

Introdução: Os chás verde (CV), preto (CP) e branco (CB) são extraídos de folhas e brotos de
Camellia sinensis, distinguindo-se pelo processamento, e apresentam altos teores de polifenóis,
que possuem potente atividade antioxidante (AA). Objetivo: Comparar o teor de compostos
fenólicos totais (CFT), AA e cor dos chás derivados de Camellia sinensis. Metodologia: As
amostras foram preparadas por infusão de 10 minutos utilizando 50 ml de água, em ebulição,
adicionado de 0,5g das folhas de chá. Os CFT foram determinados pelo método
espectrofotométrico de Folin-Ciocalteu, os resultados foram expressos em mg de equivalente de
ácido gálico por g de amostra. A AA foi determinada pela capacidade de inibição do radical
DPPH e os resultados expressos em % de inibição. A cor dos chás foi determinada por meio da
escala de Hunter e CIE. Todas as análises foram realizadas em triplicata e os resultados
mostrados médias seguido de desvio padrão. Resultados: As amostras de chás apresentaram
teor significante de CFT, sendo CV (39,85 ± 2,02 (mg EAG g-1)) e CB (36,11 ± 0,92 (mg EAG
g-1)) com maior teor, seguido por CP (25,36 ± 1,23 (mg EAG g-1)). Com relação a AA, as
amostras seguiram a mesma tendência sendo CV (93,19 ± 0,57 (%)) e CB (89,53 ± 3,77(%))
com maior potencial antioxidante, sequente por CP (88,46 ± 3,56(%)). Na análise de cor,
observou-se de modo geral que os chás expressão cor variando do vermelho ao amarelo (H°
entre 80 é 90), CP apresentou menor valor de luminosidade (L*) e consequentemente maior
intensidade de cor (C*), os demais apresentaram maior L* e menor C*. Conclusão: Este estudo
traz informações sobre a presença de polifenóis e AA nas derivações da Camellia sinensis,
revelando alternativas para uso de subprodutos na elaboração de nutracêuticos, suplementos e
produtos alimentícios
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Código: FITO4
Avaliação pré-clínica dos mecanisnos de ação gastroprotetores do extrato hidroalcoólico
da própolis vermelha
Autores: Gabriela Altini da Costa, Bruna Longo, Rita de Andrade, Lincon Somensi, Marihá
Mariott, Tauani França, Larissa Venzon, Thaíse Boeing, Jairo Kenupp Bastos, Sérgio Faloni de
Andrade, Luísa Mota da Silva.
Instituição: Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI).

Introdução: A própolis vermelha é uma substancia resinosa produzida pelas abelhas a partir de
botões de plantas (Dalbergia ecastophyllum). O potencial antiulcera de outras própolis já tem
sido descrito; contudo, os efeitos antiulcera da própolis vermelha ainda não havia sido
investigado. Objetivo: Assim, este estudo avaliou o efeito gastroprotetor do extrato
hidroalcoólico da própolis vermelha (EHPV). Metodologia: Inicialmente, níveis de fenóis e
flavonoides totais e atividade sequestradora de radicais livres foram mensurados in vitro.
Modelos de úlcera gástrica aguda induzida por etanol/HCl ou indometacina foram realizados em
camundongos. Antes da administração dos agentes ulcerogênicos, os animais (n=6) foram prétratados com veículo (água), EHPV (30-300mg/kg, v.o), EHPV (30mg/kg, i.p) ou
carbenoxolona (200mg/kg). Em outros experimentos, os animais (n=6) foram divididos e
receberam éster nitro-L-argininametil (70mg/kg), N-etilmaleimida (10mg/kg) ou salina para
verificar a participação do óxido nítrico e grupamentos sulfidrilas na gastroproteção induzida
pelo EHPV. Foi realizada a mensuração dos níveis de glutationa reduzida e lipoperóxidos no
tecido ulcerado. Resultados: A atividade sequestrada de radicais livres DPPH e níveis
significativos de fenóis e flavonoides foram confirmados no EHPV. A administração oral de
EHPV (300 mg/kg) reduziu a área ulcerada pelo etanol e indometacina em 71,70% e 68,60%,
respectivamente. Ademais, a administração de EHPV (30 mg/kg) intraperitonealmente reduziu
as lesões gástricas induzidas por etanol acidificado. A pré-administração de N-etilmaleimida
(NEM), mas não de nitro-L-argininametil (L-NAME), reduziu a ação gastroprotetora do EHPV,
sugerindo a participação de grupamentos sulfidrilicos. De forma não esperada, não houve
alteração nos níveis de GSH ou LOOH em animais pré-tratados com EHPV em relação aos
tratados com veículo (água). Em conjunto, os resultados confirmam pela primeira vez o
potencial gastroprotetor do EHPV contra diferentes agentes ulcerogênicos, tanto por via oral ou
sistêmica. Além disso, é possível inferir a participação dos grupamentos sulfidrilas, mas não do
óxido nítrico, no efeito antiulcera elicitado. Conclusão: Em conclusão, esse estudo demonstrou
evidências pré-clínicas sobre o potencial antiulcera de preparações de própolis vermelha.

298

Código: FITO6
Intestinal anti-inflammatory effect from Baccharis dracunculifólia extract in a model of
colitis induced by dextran sulfate sodium in mice
Autores: Ana Julia Ribeiro Machado, Luísa Nathália Bolda Mariano, Lincon Bordignon
Somensi, Luisa Mota da Silva.
Instituição: Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI).

Introdução: Ulcerative colitis is a chronic inflammation disease restrict to mucous layer which
affects large intestine. The pathogenesis isnt well understood and the current therapy includes a
large numbers of drugs, many with side effects, high cost, and with inefficient response.
Objetivo: Investigate the anti-inflammatory effect of hydroalcoholic extract from Baccharis
dracunculifolia (HEBD) in mice with colitis induced by dextran sulfate sodium (DSS).
Metodologia: Colitis was induced by addition of 5% DSS in drinking water ad libitum for 7
days. Control-colitic group was treated 12 days,with vehicle (water,10 mL/kg) once a day.
HEBD-treated colitic group received extract (300mg/day) once a day for twelve days. Noncolitc
group didnt received DSS. The treatment with vehicle or extract started simultaneously with the
DSS administration. The effects of the extract were evaluated through clinical parameters (loss
of weight, diarrhea and, the presence of blood in the stool), microscopes (histology and mucins
quantification) and biochemical analysis (reduced glutathione and lipid hydroperoxide).
Resultados: Our results indicated that HEBD had anti-inflammatory activity, and was able to
reduce the clinical signs of the diseases (p<0,001) In addition, HEBD maintained the length of
the colon as well as preserved the architecture of the villi and, reduced the deleterious effect
promoted by the DSS on the intestinal tunics. Furthermore, the mucins has increased when
compared to others groups (p<0,001) promote the epithelium protection. Reduced Glutathione
levels were also preserved and the levels of lipid hydroperoxide were reduced in the colon of the
animals treated with HEBD (300 mg/kg). Conclusão: The HEBD demonstrated antiinflammatory activity in the DSS-induced colitis model by the maintenance of intestinal mucin
barrier and reducing the oxidative stress.
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Código: FITO7
Efeitos do extrato hidroetanólico e compostos das folhas de Guavira nos parâmetros
histológicos de animais tratados com dieta hipercalórica
Autores: Carla Maiara Lopes Cardozo, Aline Carla Inada, Rita de Cássia Avellaneda
Guimarães, Claudia Andréa Lima Cardoso, Karine de Cássia Freitas.
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Introdução: O chá das folhas da guavira (Campomanesia xanthocarpa) é utilizado para o
tratamento de enfermidades como dislipidemia, doenças urinárias, hepáticas, diabetes e
obesidade, apresentando atividade biológica nessas doenças. Objetivo: Avaliar os efeitos do
extrato hidroetanólico e compostos das folhas de guavira nos parâmetros histológicos de
animais tratados com dieta hipercalórica. Metodologia: Pesquisa realizada em camundongos
swiss, machos, adultos. Estes animais receberam dieta hipercalórica e água ad libitum por 90
dias, formando grupos uniformes segundo o peso corporal: grupo Sham (dieta AIN-93M), grupo
controle (dieta hipercalórica), grupo experimental 1 (HFE - dieta hipercalórica e extrato
hidroetanólico da folha da guavira - 100 mg/kg), grupo experimental 2 (HFS1 - dieta
hipercalórica e composto 1: 2’,6’-dihidroxi-4’-metoxichalcona isolado do extrato de guavira – 1
mg/kg), grupo experimental 3 (HFS2 - dieta hipercalórica e composto 2: 5-hidroxi-7-metoxi-8metilflavanona isolado do extrato de guavira – 1 mg/kg). Após eutanásia retirou-se: tecido
adiposo epididimal, pâncreas e fígado para análisehistológica. Resultados: Houve um aumento
significativo na área dos adipócitos do tecido epididimal no grupo HFE (p<0,05) quando
comparado ao grupo SHAM. O número de animais com esteatose hepática <5% foi
significativamente maior no grupo SHAM em relação aos grupos HF, HFE e HFS1, sem diferir
do grupo HFS2 (p=0,0006). O pâncreas dos animais apontou diferença entre as Ilhotas de
Langerhans com (p=0,04) com maior número de animais com hipertrofia do grupo controle em
relação ao grupo Sham (p<0,05). Conclusão: Conclui-se que a substância 2 contribuiu na
proteção contra esteatose hepática, mantendo o tecido adiposo e pâncreas sem diferença
significante em relação ao grupo sham.

300

Código: FITO8
Efeito do extrato aquoso do Chrysobalanus icaco na redução da adiposidade em animais
induzidos á obesidade
Autores: Laryssa Alves Magalhães, Paula Alexandre Oliveira, Luciana Catunda Brito,
Neucilane Silveira Santos, Danton Fonseca de Almeida, Keciany Alves de Oliveira, Regina de
Jesus Neves, Ariclécio Cunha de Oliveira.
Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE), Universidade Federal do Ceará (UFC).

Introdução: O aumento da prevalência da obesidade no mundo é crescente e a cada ano tem
levado à morte de milhões de pessoas. O Chrysobalanus icaco é uma planta medicinal,
consumido popularmente no Brasil com efeitos anti-inflamatório, antioxidante e antilipidêmico.
Objetivo: Avaliar o efeito do Chrysobalanus icaco na adiposidade de camundongos induzidos à
obesidade. Metodologia: Camundongos swiss machos divididos em dois grupos: grupo
controle, alimentados com dieta padrão, e grupo obeso, alimentados com dieta hiperlipídica
(DH). Após 12 semanas de dieta, o grupo DH foi dividido em 2 grupos: grupo tratado com o
extrato aquoso do Crhysobalanus icaco (EACI) na dose de 200mg/Kg, e o grupo com DH
recebeu salina, por via oral, por 4 semanas. Na 16ª semana os animais foram eutanasiados,
sendo coletado e pesados os tecidos adiposos retroperitoneal, periepididimal e subcutâneo .
Realizou-se o acompanhamento do peso e consumo alimentar. A pesquisa foi aprovada pelo
CEUA 7292555 / 2017. Resultados: Os animais alimentados com dieta hiperlipídica
apresentaram aumento de peso corporal significativamente maior do que o grupo controle a
partir da 7ª semana de experimento. Não foram observadas diferenças significativas no consumo
alimentar e peso corporal entre os grupos que receberam a DH. Entretanto, o tratamento com
EACI foi benéfico no tratamento da obesidade, reduzindo o peso dos coxins periepididimais dos
animais obesos. Conclusão: O EACI possui efeito na redução da adiposidade em camundongos
obesos, sendo relevante mais estudos para entender seus mecanismos e vias de ação.
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Código: FITO9
Avaliação da atividade antioxidante de Ocimum basilicum, Origanum vulgare e
Rosmarinus officinalis, in natura e desidratadas, extratos isolados e associações
Autores: Alessandra Maria de Morais, Letícia de Souza Scherrer, Letícia Gomes de Oliveira,
Danielle Maria de Oliveira Aragão.
Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Introdução: Atualmente o estresse oxidativo tem sido associado ao envelhecimento e ao
aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis e degenerativas. A fim de reduzir tais
efeitos, o consumo de alimentos orgânicos, ricos em compostos antioxidantes são
indispensáveis para manutenção da saúde. Objetivo: Avaliar atividade antioxidante das
especiarias isoladas, determinar o melhor perfil antioxidante em relação às duas formas de
preparação e verificar se a associação dos extratos em grupos, in natura e desidratado,
potencializará o poder antioxidante na inibição do radical livre. Metodologia: Para análise
fitoquímica foram selecionadas três especiarias, Rosmarinus officinalis, Ocimum basilicum e
Origanum vulgare. As espécies foram coletadas no horto da faculdade de Farmácia da
Universidade Federal de Juiz de Fora, cujas exsicatas encontram-se depositadas no Herbário
Leopoldo Kriege. Após triagem, as folhas foram divididas, parte macerada fresca e outra seca
em estufa e triturada. Ambas as partes foram submetidas à extração aquosa por infusão durante
24 horas e liofilizadas. A determinação da atividade antioxidante foi realizada através da análise
in vitro pelo método &#61538;-caroteno/ácido linoleico, utilizando como padrão de referência a
Quercetina. Resultados: O estudo cinético das especiarias permitiu verificar a efetividade da
inibição da fase de iniciação das reações de oxidação, sugerindo que os extratos apresentam
atividade no sequestro de radicais livres. A análise estatística realizada não mostrou diferenças
significativas (p < 0,05) entre os extratos de Rosmarinus officinalis in natura, desidratado e
Origanum vulgare desidratado em relação à quercetina, propondo um poder antioxidante
semelhante à substância de referência. O processo de desidratação potencializou o efeito
antioxidante apenas do Origanum vulgare em relação à sua forma in natura. A associação das
especiarias in natura e desidratadas não mostrou aumento no poder antioxidante, pelo contrário,
o percentual de inibição apresentou-se menor que a quercetina. A comparação da atividade
antioxidante nos extratos associados das especiarias in natura e desidratadas não apresentou
diferença significativa entre si. Conclusão: A associação dos extratos não potencializou a
atividade antioxidante. A desidratação acentuou a atividade antioxidante de Origanum vulgare.
As demais especiarias apresentaram atividade antioxidante significativa no método de análise
utilizado.
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Código: FITO10
Avaliação estrutural e ultraestrutural do efeito do extrato etanólico de Pterodon
polygaleoforus na aorta de camundongos C57BL/6 obesos
Autores: Vicky Goldbach Melgar, Gabriella Melo Carvalho, Ana Lucia Rosa Nascimento,
Kíssila Rabelo, Marsen Garcia Pinto Coelho, Jorge José de Carvalho.
Instituição: Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

Introdução: A obesidade é um problema mundial, o indivíduo pode apresentar resistência à
insulina, um quadro inflamatório generalizado, entre outras patologias. Estudos corroboram com
utilização de fitoterápicos para o tratamento de doenças crônicas, a Pterodon polygaleoforus
(sucupira),

possui

propriedades

anti-oxidantes,

anti-inflamatórias,

antinociceptivas

e

antineoplásicas. Objetivo: Avaliar o efeito da sucupira no remodelamento da aorta de
camundongos C57BL/6 no modelo de síndrome metabólica. Metodologia: Foram utilizados 32
animais com 3 meses idade, divididos em quatro subgrupos: grupo controle (SC), controle
tratado (SC-SU), hiperlipídico (HF) e hiperlipídico tratado (HF-SU). Estes foram submetidos à
biometria e TOTG, e após as eutanásias, dissecadas as aortas e processadas para microscopia de
luz e eletrônica. Resultados: A partir da segunda semana de dieta o grupo hiperlipídico
apresentou aumento de massa corporal, nos níveis plasmáticos de triglicerídeos e colesterol. A
análise de TOTG indicou uma resistência à insulina no grupo hiperlipídico, que foi revertido no
grupo tratado. A análise morfológica realizada através das colorações de H.E. e Tricrômico de
Gomori mostrou que no grupo HF há matriz extracelular mais abundante, com fragmentação das
lâminas elásticas e aumento de células musculares lisas subendoteliais. Na análise
ultraestrutural, foi observado que o grupo HF apresentou migração de célula muscular lisa e
poucas mitocôndrias. Já o grupo tratado evidenciou vesículas menores no endotélio, fibra
muscular paralela ao endotélio e numerosas mitocôndrias. A análise de PGC1-&#945;,
marcador de biogênese mitocondrial, apresentou uma marcação mais intensa nos animais
tratados, indicando uma possível melhora no metabolismo energético. Conclusão: Em conjunto,
nossos dados indicam que o extrato de Pterodon polygaleoforus é um fármaco em potencial para
o tratamento das alterações vasculares decorrentes da síndrome metabólica causada pela dieta
hiperlipídica.
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Código: FITO11
Efeito da suplementação de trifolium pratense nos sintomas da menopausa
Autores: Raquel de Souza Gimenes, Sandra Cury Pinfildi Manfrin.
Instituição: Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva.

Introdução: Os sintomas da menopausa reduzem severamente a qualidade de vida das
mulheres em todo o mundo, sendo as ondas de calor (fogachos), mudança de humor, depressão,
diminuição da libido, nervosismo e insônia os piores sintomas do período climatérico.
Objetivo: Verificar se a suplementação com Trifolium pratense em mulheres no climatério
reduz os sintomas indesejados da menopausa, melhorando sua qualidade de vida. Metodologia:
A pesquisa foi conduzida com 31 mulheres entre 45 e 65 anos, na cidade de Catanduva e que
apresentavam os sintomas iniciais do período climatérico. Foi divulgada por um fôlder
explicativo e cartazes. As interessadas faziam contato por telefone, e então era marcado um
encontro onde elas respondiam ao primeiro questionário, que continha algumas perguntas e o
Índice Menopausal de Kupperman, usado para pontuar a intensidade dos sintomas. Elas então
recebiam os frascos contendo 80mg de Trifolium pratense, para ser usado por 60 dias. Após o
uso era feito novo encontro para responder ao questionário de avaliação de sintomas.
Resultados: O Índice de Kupperman classifica 11 sintomas mais relatados na menopausa, e os
classifica em ausente, leve, moderado e grave. Entre os 4 sintomas mais relatados, os
vasomotores (calores) foram considerados moderado por 38,7% e grave por 29,0% das
mulheres, e apos o uso abaixaram para 29,0% e 6,5%, respectivamente. Nervosismo também foi
considerado moderado por 38,7% e grave por 29,0%, abaixou após o uso para 32,3% e 9,7%,
respectivamente. Insonia antes do uso foi classificada como moderado por 32,6% e grave por
35,5% das mulheres, abaixando após para 19,4% e 16,1%, respectivamente. Melancolia foi
classificada como moderado por 35,5% e grave por 16,1%, após o uso também reduziu para
25,8% e 3,2%, respectivamente. Quanto a intensidade, 45,0% das mulheres relataram os
sintomas como moderados, e 16,1%, como grave. Após o uso moderado caiu para 29,0% e
grave 0,0%, enquanto os sintomas leves subiram de 38,7% para 71,0%. Conclusão: Após a
administração do fitoterápico Trifolium pratense 80mg por 60 dias constatou-se melhora
significativa nos quatro principais sintomas relatados, indicando seu uso para melhor qualidade
de vida feminina.
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Código: FITO12
Avaliação fitoquímica e da atividade antioxidante in vitro do extrato metanólico da
farinha de folhas de Moringa oleífera
Autores: Aline De Faveri, Izabel Bousfield Terranova, Renata De Faveri, Milena Fronza
Broering, Ana Mara de Oliveira e Silva, Isabel Daufenback Machado, Nara Lins Meira Quintão,
Rivaldo Niero, José Roberto Santin.
Instituição: Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI).

Introdução: A Moringa oleifera é uma planta alimentícia não convencional introduzida no
Brasil como planta ornamental, também denominada de lírio branco, quiabo-de-quina ou
moringa. Apresenta em sua composição compostos fitoquímicos, podendo suas folhas serem
utilizadas como alimento na forma de farinha. Objetivo: Identificar e quantificar os compostos
fenólicos marjoritários presentes no extrato da farinha de folhas de Moringa oleífera, bem como
avaliar a capacidade antioxidante in vitro por mecanismos diferentes: DPPH e FRAP.
Metodologia: Para determinar a atividade antioxidante da farinha de folhas de Moringa oleífera
foi elaborado um extrato metanólico a partir do material vegetal. Posteriormente, o extrato foi
utilizado para realizar a quantificação dos fenólicos totais, identificação de compostos fenólicos
por cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a espectrometria de massa (CLAE-IESEM/MS), e avaliar a capacidade antioxidante por meio dos métodos DPPH e FRAP.
Resultados: Os resultados demonstram que o extrato da farinha de folhas de Moringa oleífera
na quantificação do conteúdo de compostos fenólicos totais apresentou 122,96 ± 0,18 mg de
equivalentes de ácido gálico por grama de extrato (EAG/g), e por meio de CLAE-IES-EM/MS
foram identificados 7 compostos principais, apresentando-se em maior concentração a
quercetina (103,01 mg/g), seguido pelo ácido protocatecuico (4,03 mg/g) e ácido clorogênico
(1,03 mg/g). Quanto a atividade antioxidante, o extrato apresentou capacidade de neutralização
do radical DPPH, de maneira dose-dependente na faixa de 300 a 1000 Mg/mL, e nas
concentrações de 300 e 1000 Mg/mL no ensaio FRAP, utilizando em ambos os testes, como
referência, o padrão Trolox. Conclusão: Foram identificados: flavonoides e ácidos fenólicos,
majoritariamente a quercetina, diretamente relacionados a alta capacidade antioxidante invitro,
agindo como eliminadores de espécies reativas, substâncias redutoras ou inibindo a cascata de
lipoperoxidação.
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