
 
1 

 

AF01 



 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
C749 Congresso Sul Brasileiro de Nutrição Funcional (2.: 2019: 

Florianópolis). 
       Anais do II Congresso Sul Brasileiro de Nutrição Funcional, 17 

a 18 de maio de 2019, Florianópolis (SC) / organizado por VP 
Editora [realização: VP Consultoria Nutricional] - São Paulo: VP 
Editora, 2019. 
      48 p.; edição digital. 
 

       ISSN 2674-676X 
 

 1. Nutrição funcional - Congresso. 2. Alimentos funcionais e 
Dietética. 3. Desenvolvimento de novos produtos. 4. Nutrição 
clínica. 5. Nutrição esportiva. 6. Fitoterapia. 7. Saúde pública. I. VP 
Editora, org. II. Título. 
 

  CDU: 613.2 

 

  

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida ou 

utilizada por nenhuma forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo 

fotocópia, gravação ou qualquer sistema de armazenamento e recuperação, exceto por cotações 

breves as quais devem ser atribuídas a publicação correspondente dos autores. 

 Lei 9610 de 19 de fevereiro de 1998 

 



 
3 

 

Índice 

 

1. Área: Alimentos Funcionais.................................................................................................... 03 

 

 

2. Área: Desenvolvimento de Novos Produtos Funcionais......................................................... 10 

 

 

3. Área: Nutrição Clínica............................................................................................................. 13 

 

 

4. Área: Nutrição Esportiva......................................................................................................... 22 

 

 

5. Área: Saúde Pública................................................................................................................ 25 

 

 

6. Área: Fitoterapia...................................................................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: 

Alimentos Funcionais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

Código: AF01 

Desenvolvimento de bolo integral para portadores da Síndrome do Intestino Irritável 

Autores: Aline Polzin Grasso, Ana Luiza da Silva, Larissa Fillus, Ana Paula Prudêncio e Ariana 

Schmitz. 

Instituição: Centro Universitário Católica de Santa Catarina. 

 

Introdução: A Síndrome do Intestino Irritável (SII) é um distúrbio intestinal funcional 

caracterizado por dor ou desconforto abdominal e hábitos intestinais alterados na ausência de 

anormalidades identificáveis. O diagnóstico é feito com base em sinais e sintomas. Objetivo: O 

objetivo desse estudo é trazer informações sobre a Síndrome do intestino irritável, sintomas, 

meios de diagnóstico e como tratar. Além disso, é proposto uma receita específica para 

portadores da SII, com tabela nutricional para maiores informações para a população. 

Metodologia: Foram realizadas pesquisas em artigos e livros para conceituar a doença. Para o 

desenvolvimento da preparação, foi realizado levantamento de receitas culinárias. Após a 

escolha a receita foi testada e ajustada. Foi elaborada rotulagem do produto, conforme a 

legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resultados: É recomendado 

uma dieta pobre em FODMAPS, que são carboidratos, monossacarídeos, dissacarídeos, 

oligossacarídeos e polióis, que podem ser fermentados no organismo. Os FODMAPS estão 

presentes em alimentos como xarope de milho, mel, leite de vaca, iogurte, queijo, cebola, 

farinha de trigo, centeio, grãos integrais de soja, cuscuz, farinha, lentilha, brócolis, alho e feijão, 

entre outros. Alguns alimentos ajudam a acalmar o estômago, como: chás calmantes como 

camomila e cidreira; frutas como mamão, melão, limão, laranja, abacate, ameixa ou uva; 

legumes brancos ou laranja como repolho, chuchu, cenoura, abóbora, abobrinha, pepino ou 

alface; carnes brancas e peixes (não fritos). APRESENTAÇÃO DO PRODUTO O produto 

possui baixa concentração de FODMAPS, para evitar desconforto abdominal, além de ser fácil e 

de baixo custo. É composto de Farinha de arroz integral, banana nanica, ovo, óleo de coco, uva-

passa, semente de girassol, fermento químico, canela em pó. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

"ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS. Conclusão: O produto desenvolvido é uma alternativa de 

lanche com alto valor nutricional, contendo ingredientes de qualidade para poradores de SII, 

onde há uma grande restrição alimentar. 
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Código: AF02 

Efeito de um suco detox (green smoothie) adicionado de probiótico sobre a peroxidação 

lipídica 

Autores: Eduardo Ottobelli Chielle, Milena Baumgratz, Bruno de Lai e Eliandra Mirlei Rossi. 

Instituição: Universidade do Oeste de Santa Catarina. 

 

Introdução: A fim de reduzir o risco de doenças e melhorar o bem-estar, inúmeros produtos são 

caracterizados como alimentos funcionais, como por exemplo, os sucos detox. Compostos 

presentes nestes sucos podem exercer atividade antioxidante protegendo o organismo de 

importantes doenças. Objetivo: Avaliar por técnicas in vitro a concentração sérica de Espécies 

Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) de voluntários antes e após a ingestão de um suco 

detox adicionado de probiótico, verificando a capacidade de redução da peroxidação lipídica 

deste suco. Metodologia: O suco detox foi preparado em condições assépticas com abacaxi, 

maçã verde, chá verde, espinafre, couve, hortelã, gengibre e água estéril. Posteriormente este 

suco foi pasteurizado e a ele adicionado cepas comerciais liofilizadas das bactérias probióticas 

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei e Bifidobacterium bifidum. Foram selecionados 

20 voluntários, 10 homens e 10 mulheres que toram pela manhã 200 mL do suco durante 30 

dias. Os níveis de TBARS foram avaliados antes e após o tratamento e foram expressos em 

mmol/L. Este estudo foi submetido e aprovado pelo comitê de ética da UNOESC (protocolo no 

219.091). Resultados: Observou-se uma redução significativa (p=0.01) dos níveis de TBARS 

após 30 dias de consumo do suco detox probiótico. Antes do tratamento os voluntários 

apresentaram uma concentração sérica de TBARS de 14.0±5.3 mmol/L e após o consumo 

10.4±4.0 mmol/L. Essa redução foi observada nos homens e nas mulheres. Conclusão: O suco 

mostrou-se eficiente na redução de TBARS e consequentemente da peroxidação lipídica, 

resultado importante uma vez que o desequilíbrio oxidativo é um dos fatores fisiopatológicos de 

inúmeras doenças. 
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Código: AF03 

Efeito de um suco detox (green smoothie) adicionado de probiótico sobre a concentração 

sérica de vitamina C 

Autores: Eduardo Ottobelli Chielle, Milena Baumgratz, Bruno de Lai e Eliandra Mirlei Rossi. 

Instituição: Universidade do Oeste de Santa Catarina. 

 

Introdução: Alimentos funcionais e probióticos apresentam benefícios à saúde, tais como a 

regulação da flora, melhora do sistema imunológico, aumento da absorção de minerais e 

produção de vitamina, que apresentam inúmeras funções para organismo dentre elas atividades 

antioxidantes. Objetivo: Avaliar por técnicas in vitro a concentração sérica de vitamina C de 

voluntários antes e após a ingestão de um suco detox adicionado de probiótico, verificando a 

capacidade antioxidante deste suco. Metodologia: O suco detox foi preparado em condições 

assépticas com abacaxi, maçã verde, chá verde, espinafre, couve, hortelã, gengibre e água 

estéril. Posteriormente este suco foi pasteurizado e a ele adicionado cepas comerciais 

liofilizadas das bactérias probióticas Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei e 

Bifidobacterium bifidum. Foram selecionados 20 voluntários, 10 homens e 10 mulheres que 

toram pela manhã 200 mL do suco durante 30 dias. As concentrações de vitamina C foram 

avaliados antes e após o tratamento e foram expressos em g/L. Este estudo foi submetido e 

aprovado pelo comitê de ética da UNOESC (protocolo no 219.091). Resultados: Observou-se 

um aumento significativo (p=0.001) dos níveis séricos de vitamina C após 30 dias de consumo 

do suco detox probiótico. Antes do tratamento os voluntários apresentaram uma concentração 

sérica de vitamina C de 1.00±0.07 g/L e após o consumo 1.20±0.08 g/L. Essa redução foi 

observada nos homens e nas mulheres. Conclusão: O suco detox adicionado de probiótico 

promoveu o aumento significativo da concentração sérica de vitamina C e consequentemente da 

capacidade antioxidante do organismo reduzindo o desequilíbrio oxidativo. 
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Código: AF04 

Efeito de um suco detox (green smoothie) adicionado de probiótico sobre a concentração 

sérica de glutationa reduzida (GSH) 

Autores: Eduardo Ottobelli Chielle, Milena Baumgratz, Bruno de Lai e Eliandra Mirlei Rossi. 

Instituição: Universidade do Oeste de Santa Catarina. 

 

Introdução: Estudos têm demonstrado que o consumo de bebidas de origem vegetal e de 

probióticos estão associados à redução de doenças crônico-degenerativas. Tais alimentos podem 

aumentar a concentração antioxidante da glutationa reduzida, tiol intracelular livre, não-

proteico, encontrado em vários tecidos biológicos. Objetivo: Avaliar por técnicas in vitro a 

concentração sérica da glutationa reduzida (GSH) de voluntários antes e após a ingestão de um 

suco detox adicionado de probiótico, verificando a capacidade antioxidante deste suco. 

Metodologia: O suco detox foi preparado em condições assépticas com abacaxi, maçã verde, 

chá verde, espinafre, couve, hortelã, gengibre e água estéril. Posteriormente este suco foi 

pasteurizado e a ele adicionado cepas comerciais liofilizadas das bactérias probióticas 

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei e Bifidobacterium bifidum. Foram selecionados 

20 voluntários, 10 homens e 10 mulheres que toram pela manhã 200 mL do suco durante 30 

dias. A concentração sérica da GSH foi avaliada antes e após o tratamento e foram expressos em 

U/L. Este estudo foi submetido e aprovado pelo comitê de ética da UNOESC (protocolo no 

219.091). Resultados: Observou-se um aumento significativo (p=0.001) na concentração sérica 

da GSH após 30 dias de consumo do suco detox probiótico. Antes do tratamento os voluntários 

de ambos os sexos apresentaram uma concentração sérica de GSH de 0.20±0.04 U/L e após o 

consumo 0.27±0.05 U/L. Conclusão: O suco detox promoveu o aumento significativo da 

concentração da GSH e consequentemente da capacidade antioxidante. Resultado importante 

uma vez que o desequilíbrio oxidativo é um dos fatores fisiopatológicos doenças. 
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Código: AF05 

Aproveitamento integral de alimentos: avaliação físico-química de minerais em 

preparações à base de abóbora (Cucurbita moschata) 

Autores: Yajaira de los Angeles Correa Gil, Cilda Piccoli, Clarice Steffens e Marta Santolin. 

Instituição: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. 

 

Introdução: A abóbora (cucurbita moschata), pertence à família das cucurbitáceas, e é 

considerada uma espécie rica em nutrientes essenciais, assim como uma das mais econômicas. 

Na sua composição, são encontrados micronutrientes como o cálcio, magnésio, potássio e zinco. 

Objetivo: Determinar e comparar as características físico-químicas de três bolos feitos à base de 

Cucurbita moschata. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa experimental e exploratória, do 

tipo qualitativa e quantitativa. Foram realizadas três preparações de bolo, uma com a polpa da 

abóbora (A), outra com a polpa, sementes e a casca (B) e a terceira com a casca e sementes (C). 

Analisou-se os minerais cálcio, magnésio, potássio e zinco, conforme o método do Instituto 

Adolfo Lutz. Os resultados obtidos foram submetidos a análise de variância (ANOVA), e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey, a nível de 95% de confiança. Resultados: Os valores 

referentes aos minerais das preparações, demonstraram que as amostras tiveram diferença 

significativa (p<0,05) na composição de cálcio, magnésio e zinco, sendo que a preparação C 

obteve maior quantidade de cálcio e magnésio. A preparação A obteve maior quantidade de 

zinco. O potássio não apresentou diferença significativa (p>0,05) entre as formulações. 

Conclusão: O aproveitamento integral de alimentos pode ser benéfico para a saúde, por aportar 

maior quantidade de micronutrientes quando comparado com preparações tradicionais. 
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Código: DNPF01 

Desenvolvimento de biscoito funcional tipo cookie com baixo teor de carboidratos 

Autores: Daniele Cristina Fava, Andressa Radzimiski, Nathalia Bora Back, Nathalia Weiss e 

Renata Carvalho. 

Instituição: Centro Universitário Católica de Santa Catarina. 

 

Introdução: Biscoitos doces, incluindo cookies, tendem a apresentar elevada quantidade de 

açúcar, sódio e gordura trans. Além de apresentar inadequada composição nutricional, levam 

farinha de trigo na composição e limita o consumo por pessoas que apresentam sensibilidade ou 

intolerância ao glúten. Objetivo: O objetivo deste estudo foi desenvolver um biscoito funcional 

tipo cookie com baixo teor de carboidratos, visando ser uma alternativa aos biscoitos 

industrializados, voltado, principalmente, para pessoas que necessitem reduzir o consumo de 

carboidratos e também para pessoas celíacas. Metodologia: Priorizou-se a utilização de 

ingredientes orgânicos como o chocolate, o açúcar de coco e coco ralado devido à melhor 

qualidade nutricional e menor contaminação química. Para o desenvolvimento do produto, foi 

realizado levantamento de receitas culinárias em websites e canais de vídeos on-line. Após a 

escolha da receita, esta foi adaptada e testada duas vezes. Após a aprovação da receita, foi 

realizada a sua padronização por meio de ficha técnica, sendo elaborada embalagem, rótulo e 

rotulagem do produto, conforme a legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) sobre rotulagem. Resultados: A formulação final do biscoito funcional consistiu de 

farinha de amêndoas, chocolate 70% cacau orgânico, açúcar de coco orgânico, coco ralado sem 

açúcar orgânico, manteiga clarificada e fermento químico, contendo na porção de 30g (2 

unidades), 137 Kcal, 17g de carboidratos, 5g de proteínas, 6g de gorduras totais, 3g de gorduras 

saturadas, 0g de gordura trans, 1g de fibra alimentar, 144mg de sódio. As principais alterações 

dizem respeito à substituição da farinha de trigo, açúcar e chocolate por versões mais saudáveis 

e com menor teor de carboidratos. Conclusão: O produto desenvolvido pode ser uma alternativa 

de lanche saudável com alto valor nutricional para um amplo público, incluindo pessoas com 

restrição ao consumo de glúten e trigo. 
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Código: DNPF02 

Intolerância à lactose 

Autores: Tamilles Conde, Bruna Thalia Constantino, Claudenice Moro Floriano, Ana Paula 

Prudencio e Ariana Schmitz.  

Instituição: Centro Universitário Católica de Santa Catarina. 

 

Intolerância a lactose é uma má absorção ou má digestão de lactose decorrente da deficiência da 

enzima lactase, sendo assim a lactose, o principal açúcar do leite e derivados, não pode ser 

metabolizada em seus monossacarídeos componentes, galactose e glicose. Se a lactose não for 

absorvida, seu efeito osmótico na luz intestinal do íleo terminal e principalmente do cólon eleva 

o conteúdo de água e eletrólitos, levando ao aumento do peristaltismo, dor abdominal e diarreia. 

A proposta é suspender a ingestão de leite e derivados da dieta a fim de promover o alívio dos 

sintomas. Depois, esses alimentos devem ser reintroduzidos aos poucos até identificar a 

quantidade máxima que o organismo suporta sem manifestar sintomas adversos. O objetivo 

deste trabalho é orientar sobre os sintomas e apresentar uma preparação sem leite e derivados, 

que não cause sintomas e tenha um aporte de vitaminas e nutrientes adequados para a patologia. 

O bolo de cenoura tradicional tem um bom sabor e aporte de vitaminas. A troca dos ingredientes 

para uma versão mais saudável e livre de lácteos foi pensada em melhorar as características 

nutricionais do produto, e possibilitando que pessoas intolerantes a lactose, possam consumir. O 

óleo de coco e o leite de coco contem vitamina E, K e minerais além de ser uma gordura boa, a 

farinha de amêndoas deixa o bolo mais leve e é rica em gordura boa, antioxidante e minerais, 

vitaminas. A rotulagem do produto foi elaborada conforme a legislação da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA). A receita passou por uma segunda análise sensorial, por meio 

de escala hedônica, sendo considerada pela maioria como muito boa. O produto desenvolvido 

pode ser uma alternativa de lanche com alto valor nutricional, contendo ingredientes de 

qualidade nutricional e sensorial e que atenda um amplo público, pelo fato de não conter leite. 
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Código: NC01 

O exercício físico e a suplementação com vitamina D: Efeitos sobre a histomorfometria 

esplênica em roedores magros e MSG-obesos 

Autores: Zoé Maria Guareschi, Vanessa Marieli Ceglarek, Patrick Fontes, Luiz Pierre Huning, 

Cintia Festinalli e Sabrina Grassiolli. 

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). 

 

Introdução: A obesidade está relacionada à desajustes na função esplênica e na resposta 

inflamatória. A suplementação com Vitamina D (VD) e a prática de exercícios, são estratégias 

para a redução do tecido adiposo (TA), podendo influenciar positivamente a atividade esplênica. 

Objetivo: No presente estudo avaliamos os efeitos do exercício físico associado à 

suplementação com VD sobre aspectos histológicos do baço em roedores magros e obesos. 

Metodologia: Para indução de obesidade, ratos Wistar receberam aplicações de glutamato 

monossódico (MSG; 4g/Kg) na fase neonatal, enquanto os ratos magros (controles; CON) 

receberam salina equimolar. No 30º dia de vida, CON e MSG foram subdivididos em 

exercitados (EXE; natação/3x semana/30min) ou sedentários (S), e suplementados com 

VD(12µg/Kg/oralmente) ou não-suplementados (NS). No 90º dia foram eutanasiados, o peso 

corporal e adiposidade foram avaliados e o baço coletado para análise histomorfométrica da 

polpa branca (PB), centro germinativo (CG) e nódulo linfático (NL). Os dados foram analisados 

pelo Teste T de Student´s (CON x MSG) ou ANOVA-2 vias (VD x EXE); p<0.05. Resultados: 

Ratos MSG apresentam menor peso do baço (87,16%), aumento da espessura do NL (43,91%) e 

na área da PB (27,01%), além de diminuição na ocupação do CG (20,96%) em relação ao baço 

de roedores magros (p<0.05). A associação EXE mais VD não modificou o baço de roedores 

obesos-MSG. Entretanto, em roedores CON, o EXE e a VD aumentaram a espessura do NL 

(22,29%) em relação aos animais CON-SNS. Ratos CON-SVD apresentaram aumento de 

36,44% na PB comparado à mesma região no baço de animais CON-SNS (p<0.05). Por outro 

lado, a natação diminuiu a área de ocupação do CG (21,06%) no baço do grupo CON-ENS 

comparado aos animais CON-SNS. Conclusão: O exercício físico e a VD não corrigiram 

anormalidades morfológicas esplênicas após tratamento neonatal com MSG. Ambos processos 

modificaram a distribuição das sub-regiões na PB no baço de ratos magros. 
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Código: NC02 

A suplementação crônica com Vitamina D corrige a hiperinsulinemia e a 

hipertrigliceridemia em ratos obesos-MSG modificando o efeito colinérgico pancreático 

Autores: Zoé Maria Guareschi, Ana Valcanaia, Vanessa M. Ceglarek, Pamela Hotz, Bruna K. 

Amaral, Domwesley W. de Souza, Thainan A. de Souza, Tarlliza Nardelli; Henriette R. de O. 

Emilio e Sabrina Grassiolli. 

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). 

 

Introdução: A vitamina D (VD) é conhecida por atuar na homeostase do cálcio e fosfato. 

Todavia, receptores de VD são amplamente distribuídos em tecidos, como no tecido adiposo 

branco (TAB) e pâncreas, explicando os efeitos da VD no metabolismo energético. Objetivo: 

Avaliar o efeito da suplementação crônica com VD sobre o controle secretor de insulina em 

ratos obesos. Metodologia: Obesidade-MSG: glutamato-monossódico neonatal (4g/Kg); 

controles (CON): salina equimolar. Metade do grupo MSG recebeu VD (12µg/Kg; veículo: óleo 

de milho); não-suplementados (NS) receberam veículo, formando: CON-NS; MSG-NS; MSG-

VD (n=15/grupo). Eutanásia: 86º dia; registro de peso, comprimento naso-anal (CNA) e 

depósitos de TAB. Ilhotas pancreáticas: isoladas (colagenase), incubadas em glicose (5,6 e 

8,3mM) ou glicose (8,3mM + carbacol; 10 µM); ou utilizadas para expressões protéicas: 

receptor muscarínico 3 (RM3), proteína quinase A (PKA) e C (PKC). Análise histológica: 

número e área de ilhotas. Dosagens: glicose, triglicerídeos e insulina. Resistência à insulina 

(RI): cálculo HOMA-IR. Estatística: Anova-1 via e pós-teste Tukey (p<0,05). Resultados: 

Roedores MSG-NS apresentaram menor peso corporal (31,57%) e CNA (12,47%), maior peso 

do TAB subcutâneo (188,31%) e visceral (47,63%), hiperglicemia (45,04%), 

hipertrigliceridemia (50,15%), e aumento em mais de 1.000% de RI em relação ao grupo CON-

NS (p<0,05). Entretanto, sem modificar o teor de TAB, a VD promoveu redução da insulina 

(87%) e triglicerídeos (50%) plasmáticos e normalização da sensibilidade à insulina, comparado 

aos ratos MSG-NS. Ilhotas pancreáticas de roedores MSG-VD apresentaram redução (57,30%) 

do efeito colinérgico comparadas às ilhotas do grupo MSG-NS. Ilhotas isoladas de animais 

MSG-NS tiveram maior expressão de PKC (226,36%) em relação ao grupo CON-NS, sem 

diferença no número de ilhotas pancreáticas, todavia, a VD reduziu (25,12%) a área das ilhotas 

pancreáticas em relação ao grupo MSG-NS (p<0,05). Conclusão: Em roedores obesos-MSG a 

VD evita alterações na sensibilidade à insulina e homeostase glicêmica, sem alterar a 

adiposidade. O efeito insulinotrópico colinérgico reduzido parece ser independente da expressão 

do MR3. 
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Código: NC03 

Ativação da via anti-inflamatória colinérgica previne inibição do metabolismo energético 

cerebral em camundongos submetidos ao modelo animal de obesidade 

Autores: Mariella Reinol da Silva, Ana Beatriz Costa, Bianca Xavier Farias, Nicole Alessandra 

Engel, Aline Haas Mello, Eulla Keimilli Ferreira, Cristini da Rosa Turatti, Isabela Casagrande 

Jeremias e Gislaine Tezza Rezin. 

Instituição: Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). 

 

Introdução: A obesidade é caracterizada por uma inflamação crônica de baixo grau. A via anti-

inflamatória colinérgica favorece a redução da resposta inflamatória. Objetivo: Neste trabalho 

avaliou-se o efeito da estimulação da via anti-inflamatória colinérgica sobre a atividade da 

cadeia respiratória mitocondrial no cérebro de camundongos obesos. Metodologia: 

Camundongos Swiss machos com 40 dias foram pareados em 4 grupos: salina + dieta 

normolipídica; donepezila + dieta normolipídica; salina + dieta hiperlipídica e donepezila + 

dieta hiperlipídica. Foram administrados 5mg/kg/dia, oralmente, de donepezila (agonista da via 

colinérgica) ou solução salina, 7 dias antes do início da dieta até completar 11 semanas de 

experimento. O consumo alimentar e peso corporal foram mensurados rotineiramente. Ao final 

do experimento os animais foram mortos por decapitação, a cavidade abdominal aberta e a 

gordura mesentérica foi retirada, bem como o cérebro foi fracionado para avaliação dos 

complexos I,II e IV da cadeia respiratória mitocondrial. Resultados: Pode-se observar que a 

donepezila preveniu o ganho de peso e o consumo alimentar, bem como apresentou uma 

tendência a prevenção do acúmulo de gordura mesentérica nos animais obesos. Por outro lado, a 

donepezila não preveniu a inibição da atividade do complexo I, preveniu a inibição do 

complexo II e apresentou uma tendência a prevenção da atividade do complexo IV inibida no 

cérebro dos animais submetidos a obesidade. Conclusão: Com estes resultados pode-se concluir 

que a ativação da via anti-inflamatória colinérgica é promissora para as alterações encontradas 

na obesidade. 
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Código: NC04 

Relação entre a prevalência da caquexia e o consumo de alimentos funcionais por 

pacientes oncológicos 

Autores: Alícia Gleides Fontes Gonçalves, Emily de Cássia Cruz dos Santos, Jonathan Rodrigo 

da Costa Delgado, Marcus Thadeu Diniz Martins, Priscyla Souza de Lima e Sâmara Araújo dos 

Reis. 

Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA). 

 

Introdução: A caquexia é comum em pacientes oncológicos, caracterizada pela perda de peso 

involuntária e progressiva condição que resulta em menor resposta ao tratamento, podendo esta 

ser modulada a partir da ingesta de alimentos funcionais que proporcionam benefícios 

metabólicos e fisiológicos. Objetivo: Verificar a relação entre a prevalência da caquexia e o 

consumo de alimentos funcionais por pacientes oncológicos internados em um hospital 

universitário de Belém/Pará. Metodologia: Estudo descritivo de corte transversal realizado com 

86 pacientes de ambos os sexos internado no período de 2018 a 2019 no Hospital Universitário 

João de Barros Barreto. Participaram do estudo indivíduos que atenderam os critérios de 

inclusão e assinaram o TCLE. A avaliação nutricional foi realizada através da aplicação da 

Avaliação Subjetiva Global Produzida Pelo Paciente (ASG-PPP), proposta por Ottery (2001), 

para avaliação do consumo de alimentar utilizou-se um Questionário de Frequência Alimentar 

(QFA) elaborado pela equipe de pesquisa. O estudo obteve aceite pelo comitê de ética sob o 

parecer 950.479 (CAAE: 40720115.6.0000.0017). Resultados: Observou-se que 54,65% da 

amostra eram homens e 45,35% mulheres, na análise de faixa etária verificou-se que 72,10% 

eram adultos e 27,90% idosos. No grupo de pacientes sem caquexia, os quais representavam 

68,60% da amostra, averiguou-se consumo diário de castanhas, leguminosas frutas e verduras 

variadas, com percentuais respectivos de 51,15%, 62,78%, 60,46% e 56,97%, ademais 

constatou-se o consumo semanal de peixes frescos e farinha de linhaça por 48,83% e 45,34% 

dos pacientes, respectivamente, em detrimento do baixo consumo de embutidos e 

industrializados, tais quais consumido por 2,32% e 3,48% dos pacientes apresentando relação 

estatisticamente significativa (p<0.0001). No grupo de pacientes com caquexia (31,40%) 

verificou-se que 3,48% e 5,81% consumiam frutas e verduras, ainda em regime semanal, 8,14% 

consumiam peixes frescos mensalmente, 25,58% nunca consumiam castanhas, leguminosas e 

farinha de linhaça ademais constatou-se elevado consumo de embutidos e industrializados sendo 

estes consumidos por 10,46% e 15,11% dos pacientes (p<0.0001). Conclusão: Verificou-se que 

o baixo consumo de alimentos funcionais associado ao elevado consumo de alimentos ricos em 

agentes cancerígenos obteve relação estatisticamente significativa com a ocorrência da 

caquexia. 
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Código: NC05 

Avaliação do consumo alimentar, peso corporal e genotoxicidade em camundongos swiss 

fêmeas tratadas com frutose durante a gravidez e lactação 

Autores: Isadora de Oliveira Monteiro, Marina Lummertz Magenis, Adriani Paganini Damiani, 

Pamela Souza de Marcos, Ellen de Pieri, Emanuel de Souza e Vanessa Moraes de Andrade. 

Instituição: Universidade do Extremo Sul Catarinense. 

 

Introdução: Consumo de frutose durante a gestação pode provocar um estado de desordem 

metabólica com possíveis alterações bioquímicas de hiperglicemia e dislipidemia. No entanto, 

ainda são inconclusivos os estudos que relacionem sua interação com as macromoléculas, como 

o ácido desoxirribonucleico (DNA). Objetivo: Avaliar parâmetros de genotoxicidade e 

quantificar o consumo alimentar e ganho de peso corporal nas fêmeas grávidas e puérperas 

tratadas com frutose durante a gestação e lactação. Metodologia: Projeto aprovado pela 

Comissão de Ética para o Uso de Animais da Universidade do Extremo Sul Catarinense, 

seguido do protocolo 028/2017-2. Utilizados 15 casais de camundongos Swiss de 60 dias de 

idade, divididos em 3 grupos com 5 casais em cada: G1: receberam apenas água potável; 

G2:receberam 10%/L de frutose e G3:receberam 20%/L de frutose nas garrafas de hidratação. 

Consumo alimentar foi calculado pela diferença da quantidade total de alimentos e líquidos 

fornecida aos animais do remanescente na gaiola e garrafa de hidratação. Análises de 

genotoxicidade foram feitas na pré-cópula, gestação e lactação, através do ensaio cometa 

alcalino e oxidativo. Resultados: Os animais consumiram mais alimentos nos grupos que 

receberam frutose (10%/L;20%/L), no entanto, durante a lactação o consumo alimentar do 

grupo controle aumentou em relação ao período da gestação. Na gestação houve um aumento do 

peso corporal nos grupos que receberam as duas doses de frutose comparadas ao grupo controle, 

contudo, na lactação um aumento significativo no peso do grupo frutose 20%/L em relação ao 

grupo controle foi observado. Além disso, houve um aumento de danos ao DNA em sangue 

periférico nas fêmeas que receberam frutose durante a gestação e lactação, quando comparadas 

ao grupo controle e pré-cópula. Entretanto, no período de lactação observamos aumento de dano 

oxidativo no grupo frutose 20%/L. Conclusão: Na gestação e lactação, as duas doses de frutose 

foram genotóxicas, com aumento do consumo alimentar e peso corporal, destaca-se a 

conscientização do consumo da frutose em gestantes e lactantes. 
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Código: NC06 

Avaliação de peso corporal e parâmetros genotóxicos da prole de camundongos tratadas 

com frutose durante a gestação swiss 

Autores: Camila Gonçalves Cardoso, Marina Lummertz Magenis, Adriani Paganini Damiani, 

Pamela Souza de Marcos, Ellen de Pieri, Emanuel de Souza e Vanessa Moraes de Andrade. 

Instituição: Universidade do Extremo Sul Catarinense. 

 

Introdução: O consumo de frutose por mulheres grávidas vem aumentando pela ingestão de 

produtos industrializados. Estudos indicam que o consumo de frutose pode causar alterações 

metabólicas e genotóxicas durante a gestação nas fêmeas, mas estudos com a prole são 

inconclusivos. Objetivo: Quantificar o ganho de peso corporal e avaliar parâmetros de 

genotoxicidade na prole de camundongos swiss fêmeas tratadas com frutose durante a gravidez 

e lactação. Metodologia: Aprovado pela Comissão de Ética para o Uso de Animais, protocolo 

028/2017-2. Após desmame com 21 dias, a prole foi divida em seis grupos de dez animais cada, 

com machos e fêmeas separados: Grupo P1 e P2, controle negativo, mães receberam água 

durante gestação e lactação; Grupo P3 e Grupo P4: mães receberam frutose (10%/L) durante 

gestação e lactação; Grupo P5 e P6: mães receberam frutose (20%/L) durante gestação e 

lactação. Foram pesados aos 7, 14, 21 e 30 dias. Sangue periférico foi submetido ao ensaio 

cometa alcalino e oxidativo. Grupos receberam água até os 30 dias, quando foram eutanasiados. 

Resultados: Em relação a curva de peso corporal, nas idades de 14, 21, 30 dias, foi observado 

um ganho de peso nos grupos cujas mães receberam frutose 10 e 20%/L em comparação ao 

grupo controle. Quanto à genotoxidade, nos machos observou-se um aumento significativo de 

danos alcalinos ao DNA no grupo frutose 10%/L quando comparado ao grupo controle, e no 

grupo frutose 20%/L, em comparação ao grupo controle e grupo frutose 10%/L. No ensaio 

cometa oxidativo não foram encontradas diferenças significativas entre o grupo controle e o 

grupo frutose 10%/L. Enquanto que o grupo frutose 20%/L apresentou um aumento 

significativo de danos quando comparado ao grupo controle. No ensaio cometa alcalino das 

fêmeas o grupo frutose 20%/L demonstrou valores significativamente maiores em comparação 

ao grupo controle. Quanto aos danos oxidativos, observou-se aumento também no grupo frutose 

20%/L em relação ao grupo controle e grupo frutose 10%/L. Conclusão: A ingestão de frutose 

no período gestacional e de lactação aumentou o peso corporal e danos genotóxicos na prole, 

sugerindo que seu consumo durante estes períodos devem ser controlados. 
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Código: NC07 

Qualidade de vida de pacientes submetidos à hemodiálise em uma unidade de terapia 

dialítica 

Autores: Angela Teodósio da Silva, Mayara Lopes Martins, Roberta Pieri Machado, Caroline 

Martinelli e Elisabeth Wazlawik. 

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

 

Introdução: A hemodiálise (HD) consiste na filtração do sangue por um dialisador, geralmente 

ocorre 3 vezes por semana, por período de 3 a 4 horas e há necessidade do seguimento de uma 

dieta com restrição de líquidos e de alguns nutrientes. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida dos 

pacientes em HD em um hospital público do sul do Brasil. Metodologia: Estudo transversal 

realizado entre novembro e dezembro de 2018. Os pacientes foram avaliados pelo questionário 

de qualidade de vida SF-36, formado por 36 itens, englobados em 8 escalas: capacidade 

funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos 

emocionais, saúde mental e mais uma questão comparativa entre as condições de saúde atual e 

de um ano atrás. A avaliação dos resultados foi realizada mediante a atribuição de escores para 

cada questão, as quais foram transformadas numa escala de zero a 100, onde zero corresponde a 

um pior e 100 a um melhor estado geral de saúde. Resultados: A amostra foi composta por 27 

pacientes, com idade média de 50,7 (15,6) anos, sendo 63 % mulheres (n=17) e tempo de HD 

médio de 18,4 meses (3-72 meses) e a principal causa da doença renal crônica foi hipertensão 

arterial sistêmica (n=9, 33,3%). A escala que demonstrou pior qualidade de vida foi a limitação 

por aspectos físicos (média: 23,8; min 0, máx 100), seguida de capacidade funcional (41,1; 0, 

100), estado geral de saúde (47,5; 20, 72), limitação por aspectos emocionais (48,1; 0, 100) e 

dor (51,62; 0, 100). A saúde mental (70,4; 36, 100) foi a escala que indicou melhor qualidade de 

vida, seguida de aspectos sociais (66,2; 25, 100) e vitalidade (62,2; 30, 100). Conclusão: 

Considerando a importância da alimentação adequada no tratamento, sugere-se estudos que 

relacionem o consumo alimentar de pacientes em HD com a qualidade de vida. 
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Código: NC08 

O consumo de frutose sobre a mutagenicidade e triglicerídeos de femeas tratados durante 

a gravidez e lactação e sua prole 

Autores: Ligia Salvan Dagostin, Marina Lummertz Magenis, Adriani Paganini Damiani, Pamela 

Souza de Marcos, Ellen de Pieri, Emanuel de Souza e Vanessa Moraes de Andrade. 

Instituição: Universidade do Extremo Sul Catarinense. 

 

Introdução: A frutose é uma hexose, com fórmula química expressa por C6H12O6. O consumo 

excessivo de frutose durante a gestação pode acarretar hiperglicemia e hipetrigliceridemia na 

gestante, podendo estimular aumento na produção de espécies reativas de oxigênio e alterações 

nas macromoléculas. Objetivo: O objetivo desse estudo foi avaliar a mutagenicidade e os níveis 

de triglicerídeos em camundongos Swiss fêmeas tratadas com frutose durante a gravidez e 

lactação e a sua prole. Metodologia: Foram utilizados 15 casais de camundongos Swiss de 60 

dias de idade divididos em 3 grupos, sendo o G1, recebeu apenas água e os grupos G2 e G3, 

receberam doses 10%/L de frutose e 20%/L, respectivamente. As proles foram divididas em 6 

grupos: Grupo P1 e P2: controle negativo, machos e fêmeas; P3 e P4: Frutose 10%/L, machos e 

fêmeas; P5 e P6: Frutose 20%/L, machos e fêmeas. A frutose foi disponibilizada nas garrafas de 

hidratação das fêmeas durante a gestação e lactação. Este projeto foi aprovado pela Comissão de 

Ética para o Uso de Animais, seguido do protocolo 028/2017-2. Resultados: No período da 

gestação e lactação as duas doses de frutose testadas (10%/L e 20%/L) apresentaram atividade 

mutagênica, associada ao aumento dos triglicerídeos nas fêmeas. Já a prole (tanto em machos 

quanto em fêmeas), ambas as doses não apresentaram efeito mutagênico. Entretanto, as proles 

que receberam frutose via gestação e lactação desenvolveram um aumento dos triglicerídeos no 

início da vida. Conclusão: Pode-se sugerir que consumo exacerbado de frutose durante os 

períodos estudados prejudica as fêmeas gestantes e sua prole. Assim, ressalta-se a 

conscientização desse consumo entre as gestantes e lactantes. 
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Planejamento alimentar para indivíduos fisicamente ativos ovolactovegetarianos e 

veganos: conduta dietética para melhora da performance e aumento de massa muscular 

Autores: Camila Peixoto de Oliveira, Vanessa Mattos e Brunna Cristina Bremer Boaventura. 

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

 

Introdução: Como os nutrientes fornecem energia e regulam processos fisiológicos associados 

ao exercício, modificações dietéticas podem melhorar o desempenho atlético. Entretanto, 

vegetarianos fisicamente ativos, devido à mudança no fornecimento de macro e micronutrientes, 

estão sujeitos a uma diminuição no desempenho físico. Objetivo: O objetivo desse trabalho foi 

desenvolver cardápios semanais hiperproteicos para indivíduos fisicamente ativos 

ovolactovegetarianos e veganos, que buscam melhora da performance e aumento de massa 

muscular. Metodologia: Um indivíduo com dados medianos foi determinado com base na 

literatura, a fim de estabelecer as necessidades nutricionais de acordo com Dietary Reference 

Intake (DRIs); Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada; American College of 

Sports Medicine; e recomendações específicas para vegetarianos. As necessidades energética e 

proteica diárias calculadas para o indivíduo de 70 kg e 1,77 m foram de 3.010 kcal e 1,4-2,0 

g/kg de peso, respectivamente. Foram pesquisadas e desenvolvidas receitas, as quais foram 

planejadas com base nas necessidades nutricionais estabelecidas, sazonalidade dos alimentos, 

aspectos sensoriais das preparações alimentares e restrições de acordo com cada padrão 

alimentar. Resultados: Após a construção dos cardápios, foi realizada uma análise nutricional 

quantitativa (DietSmart 3.0), onde foram supridas a maioria das necessidades nutricionais, com 

exceção de alguns micronutrientes como o zinco nos dois cardápios e cálcio, ômega 3 e 

vitamina B12 no cardápio vegano. Para macronutrientes, a proteína foi atingida mesmo com alta 

necessidade proteica, em ambos os cardápios. Quanto aos lipídios, estes ficaram acima da 

necessidade nos dois cardápios planejados, provavelmente devido à grande inclusão de 

sementes e oleaginosas, as quais são importantes fontes alimentares utilizadas no 

vegetarianismo. Apesar das condutas dietéticas utilizadas para atender às necessidades 

nutricionais de ovolactovegetarianos e veganos, observou-se que cuidados especiais devem ser 

tomados com zinco, ferro, ômega 3, vitamina B12 e cálcio, especialmente em dietas veganas. 

Conclusão: Indivíduos fisicamente ativos ovolactovegetarianos ou veganos devem ter 

acompanhamento nutricional para que o planejamento da dieta seja direcionado, bem como 

realizar acompanhamento dos exames bioquímicos, verificando a necessidade de 

suplementação. 

 

 

Código: NE02 
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Nível de atividade física de funcionários e professores de uma universidade comunitária 

Autores: Paula Tomasoni, Rafael Kremer e Ana Luisa Sant’Anna Alves. 

Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul e Universidade de Passo Fundo. 

 

Introdução: A inatividade física tem aumentado nos últimos anos, segundo a OMS, 

especialmente entre as mulheres. Fato relacionado à cultura e ao desenvolvimento econômico de 

um país. Portanto, o presente estudo visa avaliar o nível de atividade física de funcionários 

universitários. Objetivo: Descrever o nível de atividade física de funcionários, dentre eles 

professores, de uma universidade comunitária de Passo Fundo no Rio Grande do Sul, a fim de 

apresentar dados sobre a prática de exercícios em uma estrutura acadêmica de ensino. 

Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, em que foram convidados todos os professores 

e funcionários da Universidade de Passo Fundo, RS. O instrumento de pesquisa foi elaborado 

em formulário on-line, enviado via endereço eletrônico em cinco momentos durante o período 

de maio a julho de 2016. Para avaliar o nível de atividade física foi aplicado o International 

Physical Activity Questionnaire (IPAQ), versão curta. Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo sob parecer nº 1.526.286. Os dados foram 

analisados em software de estatísticas, sendo realizadas apenas análises descritivas. Resultados: 

Dos 2.234 professores e funcionários, 489 responderam à pesquisa, sendo que a maioria era do 

sexo feminino (62,8%), tinham idade entre 19 e 49 anos (80,7%), pertenciam às classes 

econômicas A e B (75,8%), eram casados/união estável (68%) e possuíam pós-graduação 

(48,1%). Quanto ao nível de atividade física, 474 responderam ao questionário IPAQ, sendo que 

39,5% (n=187) eram insuficientemente ativos, 29,7% eram suficientemente ativos e 30,8% eram 

muito ativos. Conclusão: Esses resultados vão ao encontro dos índices nacionais e 

internacionais sobre inatividade física, os quais sugerem uma intervenção das políticas públicas 

de promoção e prevenção à saúde da coletividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: 

Saúde Pública 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código: SP01 



 
26 

 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) em adultos: Histórico do estado 

nutricional 

Autores: Monalisa Jerônimo Bezerra. 

Instituição: Centro Universitário Estácio do Ceará. 

 

Introdução: O SISVAN corresponde a um sistema de informações que tem como objetivo 

principal promover informação contínua sobre as condições nutricionais da população, 

fornecendo uma base para políticas relacionados com a melhoria do consumo alimentar e estado 

nutricional. Objetivo: Relacionar dados do estado nutricional de adultos registrados no SISVAN 

durante os anos de 2015-2018. Metodologia: Realizou-se um estudo transversal descritivo. A 

cobertura baseou-se no número de adultos de todas raças, sexos e escolaridades, registrados no 

SISVAN no município de Itapiúna, no interior do estado do Ceará, não sendo possível por essa 

base de dados identifica-los. Os resultados entre os anos de 2015 e 2018 foram relacionados 

para avaliar o estado nutricional dos adultos mencionados. Resultados: Foi possível notar uma 

redução em adultos com baixo peso durante todos os anos, caindo de 2,57% para 0,64%. Quanto 

aos estados nutricionais de eutrofia, sobrepeso e obesidade grau I foi observada um redução no 

ano de 2016 comparado ao ano de 2015, porém, houve com um crescimento nos anos seguintes. 

Os dados de obesidade grau II revelam uma queda no percentual no ano de 2017(4,67%), no 

entanto no ano de 2018, houve um acréscimo considerável, elevando o percentual para 7,69%. 

Referente a obesidade grau III, houve um decréscimo em todos os anos entre 2015 e 2017, 

entretanto em 2018 esse estado nutricional voltou a elevar seu percentual. Vale ressaltar ainda 

que no ano de 2018, o total de adultos cadastrados estava abaixo dos anos anteriores, 

representando apenas 5,34% do total de adultos cadastrados em 2015. Conclusão: Conclui-se 

que os índices de excesso de peso estão aumentando no decorrer dos anos. A confiabilidade dos 

dados de 2018 é baixa, apontando uma cobertura ineficiente do SISVAN neste ano. 
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Estado nutricional e ingestão alimentar de acadêmicos de nutrição 

Autores: Miryellen Bueno Ramos, Flávia Melo Pontieri, Sueli Essado Pereira e Raquel 

Machado Schincaglia. 

Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 

 

Introdução: Uma alimentação saudável pode ser influenciada por muitos fatores, como a 

inserção na vida acadêmica. Nesse momento pode ocorrer o desenvolvimento de hábitos 

alimentares inadequados, como a omissão de refeições ou consumo de lanches rápidos e 

desequilibrados nutricionalmente. Objetivo: Investigar a relação entre a ingestão alimentar e o 

estado nutricional de acadêmicos de nutrição. Metodologia: É um estudo transversal 

qualiquantitativo que investigou ingestão alimentar por meio de questionário de frequência 

alimentar, recordatório de 24 horas e avaliação do estado nutricional com coleta de peso e 

altura, para cálculo do IMC. Os grupos alimentares foram avaliados de acordo com as 

recomendações da Pirâmide Alimentar para a população brasileira. Aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa, sob protocolo CAAE78498517.2.0000.0037. Os resultados foram digitados 

no programa Avanutri Revolution, versão 4 e utilizado o software STATA® versão 14.0. A 

normalidade dos dados foi testada pelo teste Shapiro-Wilk, comparação de médias entre grupos 

foi usado o teste ANOVA one-way na presença de normalidade ou Kruskal-Wallis na ausência 

de normalidade dos dados. O nível de significância utilizado para todos os testes foi p<0,05. 

Resultados: A amostra foi composta por 55 alunos, dos quais 81,8% eram do sexo feminino, 

com média de idade de 23,0 anos (dp=5,0). Mais da metade dos indivíduos foram classificados 

como eutróficos (54,5%), seguido dos indivíduos com excesso de peso (29,1%) e baixo peso 

(16,4%). O consumo dos estudantes, de maneira geral, apresentou-se adequado para hortaliças 

(3,4±2,5) e leguminosas (1,1±0,7), baixo para cereais (3,3±1,8), frutas (1,6±1,0), leite e 

derivados (1,5±1,2) e alto para doces (1,1±1,4), óleos/gorduras (2,5±1,2) e carnes e ovos 

(2,2±1,4). Não houve diferença significativa entre as diferentes classificações do estado 

nutricional e a ingestão alimentar (p>0,05). Conclusão: O estado nutricional é independente do 

consumo alimentar em estudantes do curso de nutrição, embora tenha prevalecido o estado 

nutricional de eutrofia, esses estudantes não seguem os padrões de alimentação saudável. 
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(In)adequação do consumo de fibras alimentares por estudantes de nutrição 

Autores: Miryellen Bueno Ramos, Natália Rodrigues Vaz e Sueli Essado Pereira. 

Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 

 

Introdução: O consumo alimentar é determinado por inúmeros fatores, sendo alguns 

econômicos, sociais e culturais. Pesquisas apontam que o ambiente acadêmico interfere 

diretamente no estilo de vida de universitários, pois os mesmos desenvolvem hábitos 

alimentares não saudáveis. Nesta fase há uma série de acontecimentos que culminam em 

modificações do padrão alimentar, como o aumento do consumo de gorduras e açúcares e a 

diminuição do consumo de carboidratos complexos e consequentemente fibras. Objetivo: 

Investigar a (in) adequação do consumo de fibras de acadêmicos de nutrição. Metodologia: 

Trata-se de um estudo transversal qualiquantitativo que valora os princípios éticos fundamentais 

que norteiam as pesquisas envolvendo seres humanos, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) sob número do parecer CAAE 78498517.2.0000.0037. Foram aplicados para 

todos os participantes o recordatório de 24 horas, que foi avaliado pelo programa 

AvanutriRevolution, versão 4, a fim de obter quantitativamente as fibras alimentares. Os 

resultados foram analisados utilizando o software STATA® versão 14.0. Foi realizada análise 

descritiva que para os dados categóricos está apresentada em frequências absolutas (n) e 

relativas (%) e para as variáveis numéricas em média e desvio padrão. Resultados: A amostra 

foi composta por 55 alunos, predominou-se estudantes do sexo feminino, compondo 81,8% da 

amostra total, o resultado encontrado para o consumo de fibras (g) total pelos estudantes de 

nutrição foi (16,4±7,0). Se comparando o consumo de fibras com o estado nutricional houve 

diferença significativa (p<0,05), sendo indivíduos com baixo peso apresentou consumo de 

(14,8±5,0), eutróficos (14,8±5,8) e os avaliados com excesso de peso (20,4±8,6). Conclusão: 

Foi verificado uma inadequação do consumo de fibras alimentares pelos estudantes de nutrição 

independente do estado nutricional. 
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Avaliação do estado nutricional e fatores comportamentais entre docentes de um centro 

universitário de Joinville – SC 

Autores: Andressa Radzimiski, Susana Eliza de Souza e Silva, Gabriella Bettiol Feltrin. 

Instituição: Centro Universitário Católica de Santa Catarina. 

 

Introdução: Fatores comportamentais como tabagismo e sedentarismo, bem como a obesidade e 

em especial obesidade central, estão diretamente relacionados às doenças crônicas não 

transmissíveis, que representam hoje um dos maiores problemas de saúde pública. Objetivo: 

Avaliar o estado nutricional e identificar fatores comportamentais entre os docentes de um 

Centro Universitário de Joinville – SC. Metodologia: Estudo transversal, com amostragem por 

conveniência que ocorreu no primeiro semestre de 2018, por meio de aferição de medidas 

antropométricas e aplicação de um questionário contendo dados de identificação e de estilo de 

vida do entrevistado. As variáveis analisadas foram: obesidade central, estado nutricional, 

gênero, idade, tabagismo e inatividade física. O estado nutricional e a obesidade central foram 

avaliados e classificados conforme recomendação da OMS. Realizou-se análise descritiva da 

amostra, e para verificar associação aplicou-se o teste qui-quadrado considerando-se nível de 

significância p<0.05. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa - parecer nº 

2.521.464. Resultados: Avaliou-se 74 docentes (taxa de resposta de 69,1%), sendo 55,4% 

homens. Dos avaliados, 60,8% tinham idade igual ou inferior a 40 anos. De acordo com as áreas 

do conhecimento, 35,1% dos docentes estavam vinculados às áreas de Ciências Exatas e da 

Terra e Engenharias, 31,1% à área de Ciências Sociais Aplicadas, 27% à área de Ciências da 

Saúde, e 6,8% à área de Ciências Humanas. No que se refere às variáveis antropométricas, 

observou-se prevalência de excesso de peso e presença de obesidade central em 55,4% e 51,3%, 

dos docentes, respectivamente. A ausência do hábito tabagista foi identificada em 98,6% da 

amostra, e a ausência de inatividade física em 68,9%. Na análise estatística, observou-se 

associação entre o sexo masculino e presença de obesidade central (p = 0,03) e presença de 

excesso de peso (p<0,01). Conclusão: É alta a prevalência de docentes com excesso de peso e 

obesidade central, sobretudo na população masculina. Sugere-se a elaboração de programas de 

promoção à saúde em universidades. 
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Avaliação do consumo alimentar de docentes de um centro universitário de Joinville – SC 

Autores: Andressa Radzimiski, Susana Eliza de Souza e Silva, Gabriella Bettiol Feltrin. 

Instituição: Centro Universitário Católica de Santa Catarina. 

 

Introdução: A atividade profissional do docente universitário caracteriza-se por múltiplos 

empregos, jornadas e horários irregulares de trabalho, e essa rotina pode refletir na alimentação 

e favorecer a doação de hábitos alimentares inadequados. Objetivo: Identificar o consumo 

alimentar de docentes de um Centro Universitário de Joinville – SC. Metodologia: Estudo 

transversal com amostragem por conveniência, que ocorreu no primeiro semestre de 2018 a 

partir da aplicação de um questionário contendo dados de identificação do entrevistado e 

características de estilo de vida. As variáveis analisadas foram: gênero, idade, consumo de fruta, 

consumo de verdura e legume, consumo de feijão, consumo de refrigerante, consumo de leite 

integral e consumo de gordura visíveis das carnes. Realizou-se a análise descritiva da amostra e 

aplicou-se o teste qui-quadrado para verificar associações, considerando-se nível de 

significância p<0,05. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (parecer nº 

2.521.464). Resultados: Avaliou-se 74 docentes (taxa de resposta de 69,1%), sendo 55,4% 

homens. Dos avaliados, 60,8% tinham idade igual ou inferior a 40 anos. Com relação às 

variáveis de consumo: 55,4% dos docentes referiram consumir frutas menos de seis vezes por 

semana, 59,5% consumiam legumes e verduras mais de cinco vezes na semana, 100% dos 

avaliados referiram ingerir feijão menos de seis vezes na semana, 78,4% dos avaliados relatou 

consumir refrigerante menos de três vezes na semana, 74,3% não consumiam leite integral e 

74,3% referiram não consumir carne com gordura visível. Na análise estatística verificou-se 

associação entre sexo masculino e consumo de frutas &#8804; 5x/semana (p = 0,02), enquanto 

no sexo feminino identificou-se associação com consumo de refrigerante < 3 x/semana (p = 

0,03), ausência do consumo de leite integral (p<0,01) e ausência no consumo de carnes com 

gorduras visíveis (p<0,01). Conclusão: Foi adequado o consumo de verduras e legumes, 

refrigerante e alimentos com alto teor de gordura, porém baixa a ingestão de frutas, 

principalmente entre os homens, e de feijão. 

 

 

 

 

 

 

 

Código: SP06 



 
31 

 

Oferta de alimentos ultraprocessados comercializados em cantinas universitárias e 

preferências alimentares de estudantes universitários de Joinville-SC 

Autores: Renata Carvalho de Oliveira, Felipe José da Silva,; Fernanda da Rosa Leite e Maria 

Eduarda Moraes. 

Instituição: Centro Universitário Católica de Santa Catarina. 

 

Introdução: Estudos vêm sugerindo que a oferta de alimentos inadequados nutricionalmente, 

como os ultraprocessados, em cantinas universitárias pode induzir a escolhas alimentares menos 

saudáveis, auxiliando o estudante universitário a adquirir ou manter hábitos alimentares pouco 

saudáveis. Objetivo: O presente estudo visa avaliar a oferta de alimentos ultraprocessados 

comercializados em cantinas universitárias em Joinville-SC, verificando as preferências 

alimentares dos estudantes universitários quanto aos alimentos comercializados nas cantinas. 

Metodologia: Realizou-se um estudo descritivo e transversal, culminando com uma pesquisa de 

opinião por meio de survey on-line. Foi aplicado checklist em 6 universidades de Joinville- SC, 

sendo em 2 universidades públicas e em 4 privadas, correspondendo a 75% do total de 

universidades presentes no município. Quanto à pesquisa de opinião, a amostra foi por 

conveniência, com os indivíduos que aceitaram participar espontaneamente da pesquisa, 

apresentavam idade menor de 59 anos e que eram estudantes de curso de graduação de alguma 

universidade de Joinville-SC. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética sob parecer nº 

2.818.142. Resultados: Percebeu-se que na maioria das cantinas universitárias, tanto nas 

universidades públicas quanto nas privadas, havia um predomínio de oferta de alimentos 

inadequados nutricionalmente, ricos em açúcares, gorduras e sódio, destacando-se os 

ultraprocessados, como sobremesas/doces (100%), bebidas açucaradas (100%), biscoitos e 

salgadinhos de pacote (100%), bem como lanches com grande quantidade de ingredientes 

ultraprocessados (100%). Porém, dos 192 estudantes universitários participantes, a maioria 

(aproximadamente 70%) relataram uma maior preferência por alimentos com menor teor de 

gorduras e açúcar, alimentos assados e a base de frutas. Verificou-se também que cerca de 70% 

dos estudantes universitários participantes consideraram os alimentos vendidos nas cantinas 

como não saudáveis, pontuando que os alimentos ofertados eram muito industrializados. Em 

relação aos alimentos que não deveriam ser oferecidos nas cantinas, 35% dos estudantes 

responderam que frituras e refrigerantes não deveriam ser comercializados no ambiente 

universitário. Conclusão: A venda de alimentos ultraprocessados e inadequados 

nutricionalmente nas cantinas deveria ser limitada, especialmente porque estes alimentos não 

são os preferidos pelos estudantes universitários. 
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Estado nutricional de funcionários e professores de uma universidade comunitária 

Autores: Paula Tomasoni, Rafael Kremer e Ana Luisa Sant’Anna Alves. 

Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul e Universidade de Passo Fundo. 

 

Introdução: Atualmente, vive-se uma epidemia mundial de sobrepeso e obesidade com 

consequente perda da qualidade de vida e aparecimento precoce das doenças crônicas não 

transmissíveis. Dessa forma, avaliar o estado nutricional dos indivíduos torna-se indispensável 

para o planejamento de políticas preventivas. Objetivo: Avaliar o estado nutricional de 

funcionários, dentre eles professores, de uma universidade comunitária de Passo Fundo no Rio 

Grande do Sul, com o intuito de confrontar e refletir sobre os dados nacionais da classificação 

nutricional de uma população. Metodologia: Trata-se de estudo transversal, no qual foram 

convidados os funcionários da Universidade de Passo Fundo, RS. O instrumento de pesquisa foi 

elaborado em formulário on-line, enviado via endereço eletrônico em cinco momentos durante o 

período de maio a julho de 2016. Para avaliar o estado nutricional, foi questionado peso e 

estatura para cálculo do IMC e avaliado, conforme a OMS, os adultos e, conforme a OPAS, os 

idosos. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo 

Fundo sob parecer nº 1.526.286. Os dados foram analisados em software de estatísticas, sendo 

realizadas apenas análises descritivas. Resultados: Dos 2.234 professores e funcionários, 489 

responderam a pesquisa, sendo que a maioria era do sexo feminino (62,8%), pertenciam às 

classes econômicas A e B (75,8%), eram casados/união estável (68%). Os adultos eram a 

maioria representando 96,3% (n=471), os demais eram idosos (3,7%). Prevaleceu a eutrofia 

com 50,0% dos investigados, seguido do sobrepeso (32,3%), obesidade (12,8%) e baixo peso 

(4,9%). Conclusão: A população pesquisada apresentou menor prevalência de sobrepeso e 

obesidade quando comparada com as regiões do Brasil, em especial, com os índices da região 

sul (54,2% e 17,75% respectivamente). 
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Consumo de frutas, legumes e verduras por funcionários e professores de uma 

universidade comunitária 

Autores: Paula Tomasoni, Rafael Kremer e Ana Luisa Sant’Anna Alves. 

Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul e Universidade de Passo Fundo. 

 

Introdução: A saúde e a qualidade de vida de um indivíduo estão diretamente associadas ao seu 

consumo alimentar e a seus hábitos diários. Nesse contexto, o presente estudo faz-se importante 

por levantar dados do consumo de hortifrúti de colaboradores universitários. Objetivo: 

Identificar o consumo de frutas, legumes e verduras por funcionários, dentre eles professores, de 

uma universidade comunitária de Passo Fundo no Rio Grande do Sul, para posteriormente 

planejar ações nutricionais voltadas à demanda do Campus. Metodologia: Trata-se de um estudo 

transversal, em que foram convidados os funcionários da Universidade de Passo Fundo, RS. O 

instrumento de pesquisa foi elaborado em formulário on-line, enviado via endereço eletrônico 

em cinco momentos durante o período de maio a julho de 2016. Para avaliar o consumo 

alimentar de hortifrúti, foi questionado o consumo diário de frutas, legumes e verduras. Este 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo sob 

parecer nº 1.526.286. Os dados foram analisados em software de estatísticas, foram realizadas 

análises descritivas e para as associações foi aplicado o teste qui-quadrado. Resultados: Dos 

2.234 funcionários, 489 responderam à pesquisa, sendo que a maioria era do sexo feminino 

(62,8%), tinham idade entre 19 e 49 anos (80,7%), pertenciam às classes econômicas A e B 

(75,8%), eram casados/união estável (68%) e possuíam pós-graduação (48,1%). O consumo de 

frutas diário foi referido por 90,8%, porém apenas 29,9% consomem 3 ou mais unidades. 

Quanto ao consumo de legumes e verduras, 9,8% não consomem e apenas 8,2% consomem 8 ou 

mais colheres de sopa por dia desses alimentos. Houve associação significativa entre consumo 

de legumes e verduras e a idade, sendo que os indivíduos de 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e 60 a 

69 anos consomem, respectivamente, 71,9%, 71,1% e 72,2% de pelo menos 4 ou mais colheres 

desses alimentos e os indivíduos entre 19 e 29 anos e 30 a 39 anos o consumo dessa quantidade 

foi de 45,2% e 45,9%, respectivamente (p<0,05). Conclusão: A comunidade pesquisada 

apresentou elevado consumo de frutas se comparado ao consumo de legumes e verduras, ainda 

que esteja abaixo do recomendado. Porém, tal constatação não difere dos dados nacionais. 
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Prevalência e fatores associados à insegurança alimentar em usuários de um restaurante 

popular de Joinville – SC 

Autores: Monaliza Flisberto Vargas, Anny Karoline Wisenhutter Silva, Paula Raylene Nolasco 

Moreno Fernandes e Gabriella Bettiol Feltrin. 

Instituição: Centro Universitário Católica de Santa Catarina. 

 

Introdução: A realização do direito humano à alimentação adequada é dever do poder público e 

da sociedade civil, mediante adoção de políticas e ações que assegurem o acesso regular aos 

alimentos, com qualidade e quantidade suficiente, sem comprometer necessidades 

fundamentais. Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo identificar a prevalência e os 

fatores associados à insegurança alimentar em usuários de um restaurante popular localizado na 

região central de Joinville/SC. Metodologia: Estudo transversal cujo o cálculo amostral 

considerou 600 usuários, nível de confiança de 95%, margem de erro de 5%, prevalência de 

desfecho de 50% sendo acrescentado 10% para perdas/recusas, estimando-se assim avaliar 259 

usuários, os quais foram selecionados por amostragem de conveniência. Aplicou-se questionário 

semiestruturado, com características do entrevistado e da família e coletou-se dados 

antropométricos. A insegurança alimentar foi avaliada pela Escala Brasileira de Insegurança 

Alimentar. Realizou-se análise estatística no software Stata 11.0, a partir da regressão de 

Poisson considerando-se nível de significância p<0,05. O estudo foi aprovado pelo comitê de 

ética em pesquisa (Parecer nº 2.712.234/2018). Resultados: Participaram do estudo 265 

usuários, sendo que a maioria era do gênero masculino (60,0%), adultos (52,4%), apresentavam 

excesso de peso (63,3%), referiram cor da pele branca (63,3%); relataram mais de nove anos de 

estudo (52,5%) e frequentavam o restaurante mais de quatro vezes na semana (58,8%). A 

prevalência de insegurança alimentar foi de 61,9%, sendo considerada 16,6% leve, 20,3% 

moderada e 24,9% grave. Verificou-se que a insegurança alimentar foi mais frequente entre os 

homens (57,6%); em indivíduos de cor branca (62,8%); com excesso de peso (57,3%); com 

mais de nove anos de estudo (50%); quando o chefe da família era homem (40%). Dos 

indivíduos em insegurança alimentar, 21,3% eram beneficiários do programa bolsa família, e 

destes, 71,4% encontravam-se em insegurança alimentar grave. Na análise estatística não foi 

encontrada associação entre variáveis independentes e de desfecho. Conclusão: É 

imprescindível a adoção de estratégias pelo município para promoção da segurança alimentar e 

nutricional em usuários do restaurante popular, voltadas principalmente para aqueles com 

excesso de peso. 
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Caracterização do perfil antropométrico de crianças atendidas no programa de fibrose 

cística em um hospital universitário de Belém – Pará 

Autores: Alícia Gleides Fontes Gonçalves, Emily de Cássia Cruz dos Santos, Saymon Mateus 

da Silva Oliveira, Marcus Thadeu Diniz Martins, Aldineia Augusta Sosinho Lobato e Priscyla 

Souza de Lima. 

Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA). 

 

Introdução: A fibrose cística é caracterizada por uma disfunção das glândulas exócrinas nas 

quais encontra-se acúmulo anormal de secreção, que obstruí ductos e glândulas de diversos 

órgãos ocasionando inúmerasadversidadeque impactam o estado nutricional com consequente 

piora de prognóstico. Objetivo: Caracterizar o perfil antropométrico de crianças atendidas no 

programa de fibrose cística em um hospital universitário em Belém/Pará. Metodologia: Estudo 

descritivo de corte transversal, realizado com 65 crianças fibrocísticas atendidas no ambulatório 

de fibrose do Hospital Universitário João de Barros Barretoem 2019. A participação esteve 

condicionada a assinatura do termo de assentimento pelos responsáveis legais. Para diagnóstico 

nutricional utilizou-se os parâmetros das curvas da tabela de escore Z da Organização Mundial 

de Saúde, sendo considerado para crianças <2 anos a avaliação de Peso/Comprimento, para 

crianças entre 2-4 Peso/Estatura, para criança de 5-10 Peso/Idade e para crianças >10 o Índice 

de Massa Corporal/Idade. O estudo obteve aceite pelo comitê de ética sob o parecer N° 

2.262.508 (CAAE: 68687917.6.0000.0017). Resultados: Observou-se que 66,2% da amostra 

eram do sexo masculino e 33,8% do sexo feminino. No tocante a faixa etária verificou-se que 

18,5% tinham idade <2 anos, 23% idade entre 2 e 4 anos, 37% e 21,5% apresentavam idade de 

5 a 10 e >10 anos, respectivamente. Na análise do perfil antropométrico identificou-se que no 

grupo de pacientes com idade <2 anos 4,6% apresentava eutrofia e 13,9% baixa estatura para 

idade; Para os pacientes com idade entre 2 e 4 anos constatou-se que 7,7% apresentavam 

eutrofia, 6,1% risco de sobrepeso e 9,2% magreza acentuada; Entre os pacientes com idade de 5 

a 10 anos observou-se que 18,5% encontravam-se dentro do peso adequado, 10,8%baixo e7,7% 

muito baixo peso para idade; Entre os fibrocísticos com idade superior a 10 anos constatou-se 

que 6,1% apresentavam eutrofia, 10,8%magreza e 4,6% apresentavam risco de sobrepeso. 

Conclusão: É prevalente o número de pacientes fibrocísticos pediátricos com alterações 

nutricionais. Sugere-se mais estudos a fim de compreender os fatores comuns e isolados que 

ocasionam esses percentuais de alterações. 
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Perfil bioquímico de neonatos internados em UTI neonatal de um hospital de referência 

em Belém 

Autores: Emily de Cássia Cruz dos Santos, Alicia Gleides Fontes Gonçalves, Luana da Silva 

Batista, Thaynara Santiago dos Anjos, Neilane Ferreira de Sousa e Samara da Silva Queiroz. 

Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA) e Fundação Hospital de Clínicas Gaspar 

Vianna (FHCGV). 

 

Introdução: Através dos parâmetros bioquímicos, realiza-se a classificação e diagnóstico de 

alterações que implicam no estado nutricional dos recém-nascidos, possibilitando um adequado 

tratamento, prevenindo complicações severas, decorrentes da prematuridade, dos procedimentos 

e manipulações as quais são submetidos. Objetivo: Avaliar o perfil bioquímico através de 

exames laboratoriais de neonatos internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal 

de um Hospital de referência em Belém/PA. Metodologia: Estudo analítico descritivo, de 

delineamento transversal, com amostra total de 26 recém-nascidos internados na UTI Neonatal 

da Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna. A coleta dos dados foi obtida entre fevereiro a 

maio de 2018, sendo aplicado um protocolo adaptado do formulário de triagem nutricional 

neonatal, com registros de hemoglobina, hematócritos, leucócitos, sódio, potássio, ureia e 

creatinina. A pesquisa obteve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob CAAE nº 

64435917.8.0000.0016 da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna. 

Resultados: Os exames bioquímicos demonstraram que 61,5% (n=16) dos recém-nascidos 

estavam com níveis de hemoglobina dentro do padrão de normalidade, hematócrito e creatinina 

estavam de acordo com os valores de referência em 76,9% (n=20), o sódio estava em níveis 

baixos em 53,8% (n=14) dos neonatos, demonstrando hiponatremia e 80,8% (n=21) da amostra 

estavam com leucócitos acima dos valores de referência, sugerindo presença de processo 

infeccioso e/ou inflamatório, os exames bioquímicos referente ao potássio e ureia dos neonatos 

estudados encontravam-se em níveis normais. Conclusão: Observaram-se inadequações nos 

perfis de sódio e leucócitos nos neonatos. A verificação bioquímica em recém-nascidos é 

imprescindível, pois o diagnóstico precoce de processos inflamatórios e infeciosos são 

fundamentais a terapêutica. 
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Estado nutricional de acordo com a idade de pacientes oncológicos atendidos em um 

hospital universitário, Belém-PA 

Autores: Emily de Cássia Cruz dos Santos, Alicia Gleides Fontes Gonçalves, Luana da Silva 

Batista, Thaynara Santiago dos Anjos e Samara da Silva Queiroz. 

Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA) e Fundação Hospital de Clínicas Gaspar 

Vianna (FHCGV). 

 

Introdução: O câncer é um grande desafio ao sistema de saúde, acometendo adultos e idosos. 

Esta patologia está associada diretamente com o estado nutricional devido as alterações 

metabólicas, que induzem à síndrome da anorexia-caquexia ou em decorrência da resposta 

terapêutica. Objetivo: Identificar o estado nutricional de acordo com a idade de pacientes 

oncológicos atendidos em um Hospital universitário em Belém-PA. Metodologia: Estudo 

descritivo, transversal, realizado entre Janeiro a Novembro de 2017 em um Hospital 

Universitário em Belém-PA. A amostra foi composta por 31 indivíduos, adultos e idosos, de 

ambos os sexos, sendo coletados dados antropométricos (peso e altura) para cálculo do Índice 

de Massa Corporal (IMC) e classificado de acordo com a World Health Organization (WHO, 

1997) para adultos e Organização Pan-Americana (OPAS, 2002) para os idosos. A pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa CAAE sob o número 40720115.6.0000.0017. 

Resultados: Foram avaliados 31 pacientes, sendo esses adultos e idosos, de ambos os sexos. 

Quanto à faixa etária, verificou-se que 55% dos integrantes da pesquisa eram adultos e 45% 

eram idosos. Referente ao estado nutricional, os adultos obtiveram 42% de pacientes em baixo 

peso, 7% apresentaram sobrepeso e 6% eram eutróficos. Quanto ao perfil nutricional dos idosos, 

26% apresentaram baixo peso, 10% eutrofia e 8% sobrepeso. Não houve pacientes classificados 

com obesidade entre os participantes da pesquisa. Conclusão: Verificou-se que ambas as faixas 

etárias possuem risco nutricional, desencadeado pelo estado catabólico da patologia. A 

desnutrição eleva casos de mortalidade, pois provoca o decaimento do bom prognóstico da 

doença. 
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Prevalência de hipertensão sistólica isolada em idosos atendidos em uma comunidade 

religiosa de Belém-PA 

Autores: Emily de Cássia Cruz dos Santos, Alicia Gleides Fontes Gonçalves, Luana da Silva 

Batista, Juliana Vieira Carvalho e Samara da Silva Queiroz. 

Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA). 

 

Introdução: A Hipertensão Sistólica Isolada (HSI) está relacionada à senescência. É um fator 

cardiovascular, pois compromete a perfusão coronariana, elevando a necessidade do 

metabolismo cardíaco e consequente insuficiência cardíaca. Medidas de prevenção são 

imprescindíveis, oferecendo melhor qualidade de vida aos idosos. Objetivo: Analisar a 

prevalência de Hipertensão Sistólica Isolada em idosos atendidos em uma comunidade religiosa 

de Belém-PA. Metodologia: Estudo transversal, descritivo, realizado a partir de atividades de 

extensão voluntária com idosos frequentadores do Núcleo de Convivência da Pastoral da Pessoa 

Idosa de uma Paróquia no bairro do Guamá, em Belém-PA, no período de janeiro de 2017 a 

julho de 2018. No que se refere aos aspectos éticos da pesquisa, recebeu autorização sob CAAE 

nº 56210016.5.0000.0018. O instrumento de pesquisa aplicado foi um questionário estruturado 

com perguntas fechadas sobre as condições gerais de saúde. Verificou-se ainda, a Pressão 

Arterial Sistêmica, sendo classificada conforme as dizeres da 7ª Diretriz Brasileira de 

Hipertensão Arterial (2016). Resultados: A população do estudo foi composta por 109 pessoas 

de ambos os sexos, sendo 87,2% (n=95) feminino e 12,8% (n=14) masculino, com idade 

&#8805; 60 anos, frequentadores usuais do atendimento em saúde de um Núcleo de 

Convivência de uma Paróquia. Dos resultados obtidos em relação a aferição da pressão arterial, 

37,61% (n=41) apresentaram HSI, tendo prevalência de 31,18% (n=34) no sexo feminino, 

7,33% (n=8) apresentaram Hipertensão Arterial Sistêmica, 22,01% (n=24) e 32,02% (n=36) 

corresponde respectivamente aos níveis de pressão arterial normal e ótimo, estando esses dois 

últimos resultados dentro dos padrões da 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2016). 

Conclusão: Identificou-se prevalência de HSI, sendo a senescência um fator de risco 

independente. A verificação da HSI em idosos é imprescindível para a prevenção de 

complicações ao sistema cardíaco. 
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Avaliação dos hábitos alimentares de universitários: Diferenças entre as áreas do 

conhecimento 

Autores: Pricila Marcondes Ávila, Andreia de Quadros, Camila Speling Duarte, Fabíola 

Machado Viana, Heloisa Evaldt Borges, Marilene Nonnemacher Luchtemberg, Sandra Vieira 

Valtrique e Tatiane Silvestre. 

Instituição: Faculdades Esucri. 

 

Introdução: Sabendo que alimentação e nutrição se constituem como fatores determinantes e 

condicionantes da saúde de um indivíduo, faz-se necessário conhecer seus hábitos alimentares. 

Objetivo: Este trabalho teve como objetivo avaliar diferenças nos hábitos alimentares de 

universitários das três áreas do conhecimento. Metodologia: O instrumento de coleta de dados 

utilizado foi o marcador de consumo alimentar do Sisvan. A população foi composta de 

estudantes universitários. A coleta de dados foi realizada através dos Formulários Google. 

Foram excluídas as respostas referentes ao consumo de final de semana. Esse trabalho teve 

aprovação do CEP (CAEE n. 09803019.1.0000.5356). Os resultados obtidos foram analisados 

através de estatística descritiva (média, desvio padrão e frequências) e inferencial (Qui-

quadrado de Pearson) utilizando o programa estatístico SPSS. Valores de p<0,05 foram 

considerados significativos de diferenças entre os grupos. Resultados: A amostra, composta de 

438 acadêmicos, dos quais, 103(24%) da área de ciências da saúde, 138(32%) de exatas e 

197(45%) de sociais aplicadas. Aproximadamente 70% dos acadêmicos possuem o hábito de 

realizar as refeições assistindo televisão. A média (desvio padrão) de refeições diárias foram 

3,81(&#61617;1,03). Consumo prévio referido: Feijão, por mais da metade dos estudantes, 

exceto de sociais; Frutas, consumido por 63% da saúde, entretanto foi observado o contrário nos 

demais; Vegetais teve consumo da metade dos estudantes, assim como Hambúrguer e/ou 

embutidos; Bebidas adoçadas foram consumidas por 62% dos acadêmicos de exatas, entretanto, 

54% do restante não consumiram; Macarrão instantâneo, salgadinho de pacote ou biscoito 

salgado não foram consumidos por aproximadamente 68% dos participantes; Biscoitos 

recheados e doces não foram consumidos por aproximadamente 53% dos indivíduos. Foram 

observadas diferenças significativas, apenas, no consumo de frutas frescas e bebidas adoçadas, 

entre as áreas do conhecimento. Conclusão: Observa-se a necessidade da promoção da 

alimentação saudável na instituição, para assim promover a melhoria do perfil alimentar do 

grupo pesquisado. 
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Prevalência de enteroparasitoses intestinais e fatores associados ao desenvolvimento em 

crianças e adolescentes atendidas num hospital universitário em Belém-Pará 

Autores: Alícia Gleides Fontes Gonçalves, Emily de Cássia Cruz dos Santos, Saymon Mateus 

da Silva Oliveira, Marcus Thadeu Diniz Martins, Aldineia Augusta Sosinho Lobato e Márcia 

Gladys da Conceição Fontes. 

Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA) e Hospital Universitário João de Barros 

Barreto (HUJBB). 

 

Introdução: As enteroparasitoses constituíssem em um grave problema de saúde pública sendo 

de origem multifatorial. Na infância e adolescência, a ocorrência desta, está relacionada com 

diarreia e consequente desnutrição, influenciando em déficit de desenvolvimento físico e 

mental. Objetivo: Avaliar a prevalência e fatores associados ao desenvolvimento de 

enteroparasitoses intestinais em crianças e adolescentes atendidas num hospital universitário em 

Belém-PA. Metodologia: Estudo descritivo de corte transversal realizado com 36 crianças e 

adolescentes de ambos os sexos atendidos no ambulatório de pediatria do Hospital Universitário 

João de Barros Barreto em Belém-PA no ano de 2019. Foram incluídos no estudo indivíduos 

que atenderam aos critérios de inclusão e tiveram o termo de assentimento assinados pelos 

responsáveis legais. Os dados parasitológicos foram retirados do prontuário, os demais dados 

foram coletados a partir de um questionário próprio elaborado pela equipe de pesquisa. O 

projeto obteve aprovação do comitê de ética e pesquisa sendo aprovado sob o número de 

parecer 2.262.508 (CAAE: 68687917.6.0000.0017). Resultados: Com relação sexo 63,8% 

(n=23) eram mulheres e 36,2% (n=13) homens, na faixa etária por sua vez constatou-se que 

58,3% (n=21) eram crianças com idade entre 5-9 anos e 41,7% (n=15) adolescentes com idade 

entre 10-16 anos. Na analise parasitológica por sua vez constatou-se que 75% (n=27) 

apresentavam resultado positivo para exame parasitológico dos quais 22% (n=6) estavam 

infectados por entamoeba histolytica, 11% (n=3) por entamoeba coli, 15% (n=4) por giárdia 

lâmblia, 22% (n=6) por blastocystis hominis e 30% (n=8) apresentavam mais de 2 parasitas. 

Com relação aos fatores associados ao desenvolvimento desta verificou-se que a presença de 

enteroparasitoses foi comum entre crianças que moravam em locais sem saneamento básico 

70,3% (n=19), apresentavam algum tipo de alteração nutricional 62,9% (n=17), não possuíam o 

habito de lavar as mãos antes das refeições e apresentavam educação escolar deficiente, 66,6% 

(n=18) e 70,3% (n=19) respectivamente. Conclusão: A ocorrência de enteroparasitoses esteve 

associada a fatores econômicos e sociais, dados que reforçam a necessidade da implantação de 

medidas preventivas, para que se reforcem principalmente hábitos de higiene adequados. 
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Avaliação da qualidade dos lanches ofertados em escolas de um município de Santa 

Catarina 

Autores: Renata Carvalho de Oliveira e Rafaella Mafra. 

Instituição: Centro Universitário Avantis (UNIAVAN). 

 

Introdução: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) objetiva ofertar alimentação 

saudável e adequada a estudantes da educação básica pública, recomendando limitar a oferta de 

alimentos ultraprocessados e aumentar a oferta de alimentos in natura, como frutas e legumes. 

Objetivo: O presente estudo visa avaliar a presença de alimentos in natura e ultraprocessados em 

cardápios de lanches de escolas de um município de médio porte de Santa Catarina à luz do 

PNAE e Guia Alimentar para a População Brasileira (GAPB). Metodologia: Foram analisados 

115 cardápios de lanches ofertados a 6785 escolares matriculados em 17 escolas de ensino 

fundamental municipais do município de estudo, no período de um ano escolar. Os dados foram 

obtidos junto às escolas municipais, as quais repassaram, via correio eletrônico, os cardápios 

executados. Os alimentos ofertados como lanche foram agrupados segundo a classificação 

NOVA em: in natura e minimamente processados, processados e ultraprocessados. Por fim, os 

dados foram compilados por grupos alimentares, analisando-se a presença de alimentos mais 

saudáveis e menos saudáveis nos lanches ofertados. Resultados: Encontrou-se que, em 89,6% 

dos 115 cardápios analisados, havia a oferta de alimentos in natura e minimamente processados, 

predominando frutas, suco natural de frutas, mel e leite. Em 41,7% dos cardápios, havia oferta 

de alimentos processados, principalmente pão, geleia e iogurte de frutas e, em 77,4% dos dias 

avaliados, havia oferta de alimentos ultraprocessados, especialmente biscoitos doces e salgados, 

margarina, cereal matinal, salsicha e achocolatado. Conclusão: A oferta diária de alimentos in 

natura apresentou-se reduzida, quando comparada aos processados e ultraprocessados. Diante 

disso, as escolas não seguem totalmente as recomendações do PNAE e do GAPB. 
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Auto percepção da imagem corporal, estado nutricional e comportamento alimentar em 

atletas de competição da modalidade de ginástica rítmica de Indaial (SC) 

Autores: Bruna Gabrielle Cavilha Corrêa, Jamnine Fabeni, Luana Aline Reid e Daniela Ewald. 

Instituição: Universidade Regional de Blumenau. 

 

Introdução: A ginástica rítmica é um esporte que visa à imagem corporal do atleta bem como 

sua elegância. É uma modalidade que cultua e valoriza o baixo peso corporal e baixa 

porcentagem adiposa, a fim de que as ginastas consigam expressar seus movimentos de forma 

leve e bonita, visando uma melhor performance em treinamento e competição, praticada 

essencialmente pelo sexo feminino. Objetivo: Avaliar a autopercepção da imagem corporal, 

estado nutricional e comportamento alimentar em atletas a nível competitivo da modalidade de 

ginástica rítmica de Indaial/SC. Metodologia: Estudo quantitativo, transversal, desenvolvido em 

2018. Foram aplicados três questionários adaptados e validados. O primeiro foi adaptado da 

Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar - PeNSE (IBGE, 2015) composto 29 questões 

relacionado aos dados sociodemográficos, questões sobre alimentação e saúde. O segundo foi 

sobre a autopercepção da imagem corporal por meio da Escala de Silhueta Corporal, conforme 

metodologia Childress e colaboradores (1993). O terceiro relacionava-se a Escala de Compulsão 

Alimentar Periódica (CAP), denominado Binge Eanting Scale (BES), com 16 perguntas 

desenvolvidas por Gormally e colaboradores (1982). Também foi realizada avaliação 

antropométrica: peso, altura, dobra cutânea tricipital, subescapular, perímetro da cintura e 

quadril. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Regional de 

Blumenau (FURB), sob o parecer 2.596.250. Resultados e discussão: Participaram 18 atletas, 

entre 10 e 15 anos. Em relação a ingestão de alimentos considerados saudáveis, 33,33% (n=6) 

consumiram feijão em apenas um dia dos últimos sete dias; 33,33% (n=6) consumiram legumes 

ou verduras todos os dias da semana e 27,78% (n=5) consumiram frutas frescas em seis dos 

últimos sete dias. Em relação aos não saudáveis, 33,33% (n=6) consumiram algum tipo de 

guloseima todos os dias da última semana; 27,78% (n=5) relataram não consumir nenhum tipo 

de refrigerante na última semana, porém o mesmo número de atletas consumiram em dois dos 

últimos sete dias. Em relação a imagem corporal, 61,11% (n=11) consideram a mesma como 

algo importante, 50% (n=9) das atletas encontram-se satisfeitas em relação ao próprio corpo, 

sendo que 16,67% (n=3) estão insatisfeitas, 55,56% (n=10) consideram-se com o corpo normal, 

sendo que a prevalência de se considerar magra e gorda foi idêntica com 22,22% (n=4). Dentre 

elas, 38,89% (n=7) estão tentando perder peso e 33,33% (n=6) tentando manter o peso corporal. 

Quanto a silhueta corporal, 94,44% (n=17) foram classificadas como eutróficas e 88,89% 

(n=16) sem CAP, quanto ao IMC, 83,33% (n=15) foram classificadas como eutróficas, 16,67% 

(n=3) com sobrepeso, e 94,44% (n=17) obtiveram baixo percentual de gordura corporal. 
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Conclusão: Sugere-se uma equipe multidisciplinar, com orientação nutricional e psicológica, 

que irá auxiliar os técnicos esportivos, os pais e/ou responsáveis pelas atletas, e que possa 

contribuir positivamente para o desempenho nos treinos e nas competições, para o crescimento 

adequado e manutenção da saúde das mesmas. 
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Estado nutricional de pré-escolares de uma área rural assistidos pelo NASF no programa 

saúde na escola (PSE): Fortalecimento da articulação entre escola e rede básica de saúde 

Autores: Sandra Mara Pimentel Duavy, Ana Kelly Morais dos Santos, Talita Leite Beserra, 

Vera Lúcia Soares e Silva, Francisco Elizaudo de Brito Júnior e Jéssica Emanuela Rodrigues 

Brito. 

Instituição: Universidade Regional do Cariri.  

 

Introdução: A fase pré-escolar é caracterizada por ser um período de mudanças no padrão 

alimentar e no ritmo de crescimento da criança, tornando-se importante realizar o diagnóstico 

nutricional e acompanhamento dessa criança. O Programa Saúde na Escola (PSE) surge como 

uma política intersetorial entre a Saúde e a Educação que compreende a escola como espaço 

privilegiado de práticas de promoção de saúde e prevenção de doenças, por meio de ações 

compartilhadas que têm como corresponsáveis atores de ambos os setores. Nesse contexto, o 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) pode atuar com as equipes de Saúde da Família, 

de maneira integrada e apoiando-as com base nas diretrizes do apoio matricial, compondo ações 

para faixas etárias e necessidades em saúde variadas. Portanto, no PSE a atuação dos 

profissionais do NASF deve se dar de maneira colaborativa com as equipes da Estratégia Saúde 

da Família (ESF), dividindo a responsabilidade sobre a situação de saúde de seu território. 

Objetivo: Avaliar o estado nutricional dos pré-escolares que frequentam uma escola participante 

do PSE acompanhado por equipe de NASF. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa 

exploratória, com abordagem quantitativa desenvolvida em novembro de 2018. O cenário desta 

investigação foi uma escola situada na área rural participante do PSE desenvolvido por equipe 

de NASF, no município de Crato-CE. Foi feita avaliação antropométrica em 100% dos pré-

escolares, com idade entre 3 a 7 anos. O estado nutricional foi avaliado segundo o índice 

IMC/idade, controlado com uso de percentis e classificados conforme recomendação da OMS. 

Resultados: Dos resultados encontrados observou que 35% das crianças se encontram em 

situação nutricional abaixo do peso (< percentil 3), 29% com obesidade (≥ percentil 97), 22% 

estão no índice de normalidade (≥ percentil 3 e < percentil 85), seguido de 7% com sobrepeso (≥ 

percentil 85 e < percentil 97). Essa pesquisa foi aprovada pelo CEP, parecer nº 2.626.667. 

Conclusão: A caracterização da situação nutricional das crianças matriculadas aponta para risco 

de desnutrição proteico-energética. Em contrapartida, a presença de sobrepeso e obesidade foi 

marcadamente elevada. A heterogeneidade nos resultados enfatiza o papel da gestão escolar e 

das equipes de saúde na qualidade do estado nutricional dos escolares e alerta para a 

repercussão no crescimento e desenvolvimento físico e mental das crianças. Através do PSE 

espera-se a articulação entre profissionais da Atenção Básica (NASF e ESF) e da escola para 

debater as problemáticas e definir os encaminhamentos conjuntamente. Nesses espaços, os 
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profissionais do NASF desempenham importante papel de apoiar as equipes de saúde e 

educação a partir de problemas ou demandas e pactuações conjuntas, em sintonia com as 

diretrizes estabelecidas para sua atuação na Atenção Básica. 
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Código: F01 

Características do extrato crioconcentrado de folhas de erva mate (Ilex paraguariensis A. 

St. Hil) de alta cafeína 

Autores: Marielly Stasyszen de Freitas Scherruth, Francieli Schissler, Geisa Liandra de Andrade 

de Siqueira, Juliana Bertolin Gonçalves Ana Claudia da Silveira, Simone Rosa da Silveira 

Lazarotto e Marcelo Lazarotto. 

Instituição: Faculdade Paranaense (FAPAR), Universidade Federal do Paraná (UFPR), 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), EMBRAPA Florestas.  

 

Introdução: A erva-mate é uma espécie arbórea consumida por grande parte da população dos 

países sul-americanos. A crioconcentração é capaz de aumentar a qualidade nutricional de 

alimentos líquidos sendo considerada uma ferramenta promissora à concentração de compostos 

bioativos de vegetais. Objetivo: O objetivo deste estudo foi de caracterizar extratos 

crioconcentrados de folhas de erva-mate quanto à densidade relativa, análises de sólidos totais, 

cinzas, presença de saponinas e atividade antioxidante. Metodologia: Folhas de erva-mate 

coletadas em Ivaí-PR foram desidratadas, trituradas e tamizadas (10-35 mesh). A extração foi 

realizada a frio (1,8± 0,3 °C por 22 hs com água tipo II). Para a crioconcentração, uma alíquota 

do extrato foi separada e o restante congelado (24 hs). Descongelou-se 50% do volume em 

banho de água, constituindo o primeiro crioconcentrado (C1) e o gelo remanescente. Este 

procedimento foi repetido por duas vezes (C2 e C3). As amostras foram submetidas à análises 

de presença de saponinas (teste de espuma), densidade relativa, extrato seco (60 °C), atividade 

antioxidante (DPPH) e cinzas (600 °C). Resultados: Foi observado resultado negativo para o 

teste de presença de saponinas nas amostras analisadas. Os extratos crioconcentrados 

apresentaram densidade inferior ao extrato inicial (1,0239±0,0032), indicando diferença de 

composição. Nos resultados de extrato seco, observou-se aumento gradativo da concentração 

dos compostos durante o processo de crioconcentração, sendo que os valores obtidos para EI, 

C1, C2 e C3 foram 0,0411c± 0,0008; 0,0507b± 0,0025; 0,0555ab± 0,0020; 0,0587a±0,0024, 

respectivamente. Foi observada diminuição da atividade antioxidante durante o processo de 

crioconcentração, sendo que os resultados desta análise foram de 994a±6,3; 990a± 5,0; 

959ab±2,5; 927b±12,6 , para as amostras EI, C1, C2 e C3, respectivamente. Desta forma, 

indicando que estes compostos foram retidos no gelo. Não houve diferença significativa no teor 

de cinzas das amostras, indicando quantidade de compostos inorgânicos similar entre elas 

0,0022a±0,0003; 0,0050a±0,0024; 0,0032a±0,0006; 0,0027a±0,0006. Conclusão: A 

crioconcentração resultou no aumento do extrato seco e variação da densidade do extrato da 

erva-mate, mostrando-se eficiente. É necessário aprofundamento da técnica para sua aplicação 

em produtos alimentícios. 
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Código: F02 

Características do extrato crioconcentrado de folhas de erva mate (Ilex paraguariensis A. 

St. Hil) de baixa cafeína 

Autores: Francieli Schissler, Marielly Stasyszen de Freitas Scherruth, Geisa Liandra de Andrade 

de Siqueira, Juliana Bertolin Gonçalves, Ana Claudia da Silveira, Simone Rosa da Silveira 

Lazzarotto e Marcelo Lazzarotto. 

Instituição: Faculdade Paranaense (FAPAR), Universidade Federal do Paraná (UFPR), 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), EMBRAPA Florestas.  

 

Introdução: A erva-mate (Ilex paraguariensis) possui alto teor de compostos bioativos, como 

polifenóis, metilxantinas e saponinas. A crioconcentração é a operação que promove 

concentração de produtos alimentares líquidos através do congelamento e separação 

subsequente de parte da água congelada. Objetivo: Crioconcentrar o extrato de folhas de erva 

mate de baixa cafeína. Esta metodologia será avaliada pela caracterização dos extratos obtidos. 

Metodologia: As folhas de erva-mate coletadas em Ivaí-PR foram secas em microondas, 

posteriormente foram trituradas e selecionada a granulometria entre 10 e 35 mesh. O extrato 

inicial (EI) foi preparado a 1,8 +/- 0,3 °C por 22 hs com água tipo II. Posteriormente foi 

congelado em freezer e descongelado 50% em banho de água (C1). O processo de 

congelamento e descongelamento foi repetido para obter o segundo e terceiro crioconcentrados 

(C2 e C3). Foram analisadas densidade relativa, presença de saponinas (teste de espuma), teor 

de sólidos totais (60 °C), cinzas (600 °C) e atividade antioxidante (método de DPPH). 

Resultados: As amostras apresentaram presença de saponinas, como descrito na literatura para 

ensaios de composição de extratos de folhas de erva-mate. Os valores de densidade diminuíram 

nos extratos mais crioconcentrados, de EI (0,9874ª +/- 0,0023 g mL-¹) para o C3 (0,9793b +/- 

0,0048 g mL-¹). Em contrapartida, o teor de sólidos totais e cinzas apresentaram aumento, sendo 

observado para amostra C3 em ambas as análises os valores de 0,0447 +/- 0,0059% e 0,0045 +/- 

0,0020%, respectivamente. Este resultado era esperado devido à elevação da concentração de 

compostos orgânicos e inorgânicos conforme avanço na técnica de crioconcentração. Quando se 

compara a atividade antioxidante, percebe-se que C3 (880a +/- 15,1 equivalente de Trolox em 

µM) apresenta menor atividade do que o EI (977ª +/- 2,52 equivalente de Trolox em µM), 

porém não houve diferença significativa entre os resultados segundo teste de Tukey (P<0,05). 

Conclusão: Conclui-se que a amostra C3 apresentou maior teor de extrato seco e cinzas, 

demonstrando eficácia no processo de crioconcentração. Portanto, faz-se necessário novos 

estudos para aprofundar os resultados da pesquisa 

 


