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Código: N-AF01 

Comparação da atividade antioxidante e o perfil fitoquímico do chá verde comercializado 

em sachê e in natura 

Autores: Viviane Ramos Bandeira, Marília Martins Manta, Maria Tereza dos Santos Correia, 

Bárbara de Azevedo Ramos. 

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

 

Introdução: A cultura da utilização do chá existe há milênios. O chá verde é um dos mais 

utilizados no mundo e está relacionado com prevenção de várias doenças por causa da presença 

de compostos que apresentam potencial antioxidante. Objetivo: Comparar a atividade 

antioxidante e a concentração de compostos fitoquímicos entre o chá verde preparado com 

sachê comercializado e o preparado com suas folhas in natura. Metodologia: Os chás foram 

preparados utilizando 1g de folhas de Camellia sinensis ou o sachê comercial em 150 mL de 

água fervente, por infusão durante 5 min. Fenóis totais foram determinados segundo Hua-Bin Li 

et al. (2008) e expresso em mg EAG/mL. Flanonols pelo método de Pekal et al. (2014) e 

expressos em mg EQ/mL. Proantocianidinas foram quantificadas de acordo com Sun et al. 

(1998) e expressas em mg EC/mL. A atividade antioxidante pelo sequestro de radicais DPPH, 

segundo Blios et al. (1958) e pelo poder de redução do íon férrico (FRAP) de acordo com 

Benzie et al. (1996). Resultados: É possível observar que o chá verde sachê (CVS) apresentou 

maior concentração de fenóis (23,83± 1,24 mg EAG/mL) do que no chá verde folha (CVF) 

(10,38 ± 0,30 mg EAG/mL). O mesmo aconteceu na concentração de flavonols, no qual 0.58 ± 

0,02 e 0,20 ± 0,01 mg EQ/mL, para CVS e CVF respectivamente. Proantocianidinas não foram 

identificadas. Já no comparativo de potencial antioxidante observou-se não há diferença 

significativa pelo método DPPH para nenhuma das duas preparações (CVS=74,62% ± 1.69 e 

CVF=72,42% ± 1.16). Por outro lado, para o método FRAP o CVS possui maior poder 

antioxidante que o CVF (CVS=725,68 ± 0,18 e CVF=579,77 ± 23,38 mg ET/mL). Estudos 

mostram que o potencial antioxidante de produtos naturais está geralmente relacionado aos 

compostos fenólicos no geral. Os resultados aqui obtidos corroboram com esses estudos e 

mostramos que o sachê comercial apresenta um potencial tão importante quanto as folhas in 

natura. Conclusão: Neste trabalho mostramos que o chá verde vendido comercialmente em 

sachê possui maior concentração de compostos fitoquímicos e potencial antioxidante do que o 

chá preparado com as folhas in natura. 
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Código: N-AF02 

Perfil fitoquímico e atividade antioxidante do chá de flores in natura de Hibiscus spp. e 

seu sachê comercial 

Autores: Viviane Ramos Bandeira, Maria Tereza dos Santos Correia, Bárbara de Azevedo 

Ramos. 

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

 

Introdução: O chá de Hibisco é muito apreciado pelo seu aroma e sabor único. Alguns 

compostos fitoquímicos nele presente possuem prováveis benefícios antioxidantes que atuam na 

defesa do organismo e reparo de danos causados através da oxidação dos radicais livres. 

Objetivo: Comparar a atividade antioxidante e a concentração de compostos fitoquímicos do 

chá de Hibisco preparado com sachê comercializado e o preparado com suas flores vendidas a 

granel. Metodologia: Os chás foram preparados utilizando 1g de flores de Hibiscus sp. ou o 

sachê comercial em 150 mL de água fervente, por infusão durante 5 min. Fenóis totais foram 

determinados segundo Hua-Bin Li et al. (2008) e expresso em mg EAG/mL. Flanonols pelo 

método de Pekal et al. (2014) e expressos em mg EQ/mL. Proantocianidinas foram 

quantificadas de acordo com Sun et al. (1998) e expressas em mg EC/mL. A atividade 

antioxidante pelo sequestro de radicais DPPH, segundo Blios et al. (1958) e pelo poder de 

redução do íon férrico (FRAP) de acordo com Benzie et al. (1996). Resultados: Não existe 

diferença significativa entre as preparações utilizadas neste trabalho para confecção do chá de 

Hibisco. Na dosagem de fenóis totais, o chá de hibisco sachê (HBS) possui maior concentração 

que o chá de flores de hibisco (HBF) (HBS=5,41 ± 0,53 e HBF=3,04 ± 0,21 mg EAG/mL). A 

concentração de flavonols foi muito baixa nas duas amostras (HBS=0,17 ± 0,01 e HBF=0,13 ± 

0,01 mg EQ/mL) e proantocianidinas não foram identificadas. Não há diferença significativa 

através do método DPPH entre as amostras (HBS=31,76% ± 6,37 e HBF=36,99% ± 6,94), nem 

para o método do FRAP (HBS=184,38 ± 5,34 e HBF=151,88 ± 4,64 mg ET/mL). Embora a 

concentração de compostos fenólicos encontradas nessas amostras sejam valores baixos e a 

capacidade antioxidante seja menor do que a encontrada em outros chás, existe outros 

compostos não verificados aqui neste trabalho que estão relacionados aos potenciais do chá de 

hibisco. Conclusão: Não existe diferença quanto aos compostos fitoquímicos e o potencial 

antioxidante do chá de hibisco comercializados em sachê e o chá preparado com as flores de 

hibisco vendidas a granel. 
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Código: N-AF03 

Análise das gorduras utilizadas em pães de forma integrais comercializados na cidade de 

Mossoró (RN) 

Autores: Mirelly Raiany de Almeida Nunes Guimarães. 

Instituição: Universidade Potiguar (UNP). 

 

Introdução: O interesse da população brasileira acerca do pão integral tem aumentado. Neste 

sentido, é importante observar o tipo de gordura utilizado em sua produção, além do percentual 

dos grãos integrais. Objetivo: Identificar os tipos de óleos/gorduras e descrever o teor de 

gordura total, saturada e trans declarado nos rótulos de pães de forma integrais comercializados 

na cidade de Mossoró/RN. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional e descritivo. A 

coleta de dados foi realizada em 5 supermercados na cidade de Mossoró/RN, no período de 

fevereiro de 2020. Foram encontrados 17 tipos de pães de forma integrais. Foi realizada a 

análise do tipo de óleo/gordura descrita na lista de ingredientes e o teor de gordura total, 

saturada e trans disposta em cada rótulo. Resultados: Do total de pães rotulados, 18% não 

apresentaram óleo/gordura entre os itens da lista de ingredientes, em contrapartida a isto, 6% 

expuseram gordura trans em seus rótulos nutricionais. As gorduras identificadas nessa pesquisa 

foram: óleo vegetal de soja (41%); gordura de palma (18%); gordura vegetal (18%); gordura 

vegetal modificada (6%) e margarina (6%). 30% dos pães de forma integrais avaliados 

continham gorduras, sendo estas, possíveis fontes de gordura trans (gordura vegetal; gordura 

vegetal modificada e margarina), no entanto, apenas 18% declararam apresentar gorduras trans 

na porção de seus rótulos. Verifica-se oportunamente, ao analisar duas opções de pães 

denominados como light, a aparição de gordura trans em seus rótulos, sendo um dos referidos, o 

segundo em gradação a conter a maior quantidade de gorduras totais dentre os pães analisados.  

Conclusão: Ante o exposto, depreende-se a importância do conhecimento a respeito dos rótulos 

nutricionais a fim garantir a autonomia do consumidor em fazer escolhas adequadas dos 

alimentos.   
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Código: N-AF05 

Características dos alimentos mais vendidos por uma empresa especializada em produtos 

naturais 

Autores: Catielly Maria Silva Santos, Larissa Cristina Fontenelle. 

Instituição: Faculdade Uninassau, Universidade Federal do Piauí (UFPI). 

 

Introdução: Nos últimos anos, tem-se observado uma expansão no mercado de produtos 

naturais, inclusive no Brasil. Este crescimento parece ser reflexo do aumento da conscientização 

das pessoas acerca da importância de uma alimentação saudável para a qualidade de vida e 

longevidade. Objetivo: Caracterizar os tipos de alimentos mais vendidos por uma empresa 

especializada em produtos naturais no município de Teresina-PI. Metodologia: Pesquisa 

descritiva e retrospectiva realizada por meio de consulta ao relatório de vendas de uma empresa 

especializada em produtos naturais no município de Teresina-PI. Foram levantados os 50 

alimentos mais vendidos nos meses de junho a dezembro de 2019. Os alimentos foram 

organizados em três categorias: voltados para nutrição esportiva, elaborados com ingredientes 

funcionais e sem adição de açúcar. Três alimentos foram excluídos por não se enquadrarem 

nestas categorias. Variedades de sabor de um mesmo produto foram consideradas  como um 

item alimentar único, resultando no total de 23 alimentos. Os dados foram analisados utilizando 

o programa Microsoft Office Excel. Resultados: Em relação aos tipos de alimentos mais 

vendidos, 69,4% (1 item) corresponderam a um tipo específico de chá misto, 21,1% 

compreenderam barras (9 itens), 5,1% (8 itens) representaram doces e 4,6% foram compostos 

por outros alimentos (5 itens). A maioria, portanto, eram produtos prontos com consumo 

destinado aos momentos de sobremesa e lanches. Quanto à categorização, verificou-se que 

43,5% dos produtos mais vendidos eram alimentos com ingredientes funcionais em sua 

composição (ervas, oleaginosas, leguminosas, sementes, farinhas integrais, quinoa, cacau, fibras 

alimentares e probióticos). Ainda neste grupo,metade dos itens também não apresentaram 

açúcar adicionado. Os alimentos exclusivos da categoria sem adição de açúcar representaram 

30,4% das vendas e incluíram, principalmente,versões mais naturais de doces. Já os alimentos 

voltados para nutrição esportiva englobaram sobretudo as barras hiperproteicas e 

corresponderam a 26,1% dos itens mais vendidos. Conclusão: Os alimentos com ingredientes 

funcionais e sem adição de açúcar foram os itens mais vendidos. Destaca-se também a 

importante participação nas vendas de alimentos hiperproteicos voltados para nutrição 

esportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

O conteúdo descrito foi reproduzido conforme foi inserido no sistema pelos autores. Repetições e eventuais erros 
são de responsabilidade dos mesmos.  
Os autores de trabalhos desenvolvidos com animais ou humanos informaram, no momento da submissão no 
sistema, o número de aprovação da pesquisa em Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE ou CEUA). 

 

 

Código: N-AF06 

Plantas medicinais indicadas para o emagrecimento comercializadas no município de 

Teresina (PI) 

Autores: Catielly Maria Silva Santos, Daniele Inacia dos Reis Silva, Maria Ludimilla Moarais 

Santos, Janyerson Dannys Pereira da Silva, Larissa Cristina Fontenelle. 

Instituição: Faculdade Uninassau, Universidade Federal do Piauí (UFPI). 

 

Introdução: A prevalência elevada de sobrepeso e obesidade têm impulsionado a procura por 

plantas medicinais que podem auxiliar no processo de emagrecimento. Estas plantas possuem 

princípios ativos com ações terapêuticas, sendo comumente utilizadas em forma de chás, 

infusão e xarope. Objetivo: Relacionar as plantas com fins medicinais indicadas para o 

emagrecimento que são comercializadas no município de Teresina-PI. Metodologia: Trata-se 

de uma pesquisa descritiva, exploratória e qualitativa realizada por meio do levantamento dos 

tipos de plantas com fins medicinais indicadas para o emagrecimento comercializadas por cinco 

empresas localizadas no município de Teresina-PI. Estas empresas foram selecionadas por se 

destacarem no mercado de plantas medicinais da referida cidade. A coleta dos dados ocorreu os 

meses de outubro e novembro do ano de 2018. As informações coletadas foram organizadas 

utilizando o programa Microsoft Office Excel. Resultados: Nas empresas analisadas, foram 

identificadas cinco plantas medicinais com indicação para o emagrecimento, sendo elas o chá 

verde, hibisco, carqueja, cavalinha, e folha de sene e oliveira. Estas plantas podem contribuir 

para a perda de peso por possuírem propriedades que atuam no aumento da saciedade, da taxa 

metabólica basal, da proteção antioxidante, além de melhorarem a regulação das concentrações 

sanguíneas de colesterol e glicose. Entretanto, vale ressaltar que a maioria destes produtos 

também apresentam ação laxativa e diurética, o que pode resultar em falso emagrecimento 

(perda de peso não oriunda da oxidação de gorduras) e, ainda, acarretar danos à saúde. Dessa 

forma, é importante que o uso destes produtos seja realizado mediante acompanhamento 

nutricional como estratégia auxiliar, e não substituta, do tratamento dietoterápico. Conclusão: 

O chá verde, hibisco, carqueja, cavalinha, e folha de sene e oliveira constituem as plantas 

medicinais comumente comercializadas em Teresina-PI com a finalidade de promover o 

emagrecimento. 
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Código: N-AF07 

Atividade antioxidante de extrato metanólico de cogumelos comestíveis do gênero 

Pleurotus comercializados em Guaramiranga (CE) 

Autores: Sebastiana Brenda Araújo Gomes, Victor Alves Carneiro, Andrine Maria Do Carmo 

Navarro, Juliana Carla Rios. 

Instituição: Centro Universitário INTA (UNINTA). 

 

Introdução: Os cogumelos são macrofungos pertencentes ao reino Fungi e filo Basidiomycota. 

São heterotróficos e se reproduzem através da produção de esporos, micélio e corpo de 

frutificação tornando-se fungos comestíveis. São reconhecidos cientificamente como um 

alimento com potencial antioxidante. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi determinar a 

capacidade antioxidante de extrato metanólico de cogumelos frescos do gênero Pleurotus, 

shimeji das variedades rosa e branco adquiridos em uma fungicultura da cidade de 

Guaramiranga-CE. Metodologia: Refere-se a uma pesquisa do tipo quantitativa e ivestigatótia 

que foi realizada em parceria com os laboratórios: Núcleo de Prospecção e Experimentação 

Molecular (NUBEM) do Centro Universitário INTA – UNINTA, e o Laboratório de 

Microbiologia da Universidade Federal do Ceará - UFC. Os métodos utilizados foram redução 

do radical de DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil) e determinação de polifenois totais através do 

método Folin-Ciocalteu. Para a análise estatísticas, Os dados foram tabulados no EXCEL e 

analisados pelo software Graphpad PRISMA 5.0 pela analise de variância (ANOVA - two-way) 

com pós-teste de Bonferroni com intervalo de confiança p<0.01. Resultados: Pleurotus 

ostreatus rosa (POR) e Pleurotus ostreatus branco (POB) apresentaram atividade antioxidante 

relevante, entretanto, POR apresentou maior capacidade antioxidante comparado a POB, nas 

mesmas concentrações. De forma semelhante, a variedade rosa apresentou maior quantidade de 

compostos polifenólicos por miligrama de extrato quando comparados a variedade branca, 6,53 

e 13,60 µg/mg, respectivamente. A composição química dos cogumelos pode variar conforme 

fatores, como: região geográfica de cultivo, variação à umidade do ambiente, método de cultivo 

e fertilização aplicada, dentre outros. Entretanto, as duas espécies de cogumelos deste estudo, 

POB e POR, foram cultivadas e colhidas na mesma fungicultura e no mesmo período de tempo, 

ratificando, então, que o maior teor de polifenois do POR é uma particularidade peculiar de 

sua própria espécie. Conclusão: Os antioxidantes presentes nas duas espécies analisadas nesse 

estudo, em especial no POR, assumem um papel  protetor contra os danos causados por radicais 

livres ao organismo. 
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Código: N-AF08 

Qualidade oxidativa e sensorial do óleo de coco artesanal 

Autores: Antonia Eclenia Dias Barbosa, Regilane Alves, Francisca Jamila Correia Louredo, 

Beatriz dos Santos Dantas, Rosangela Maria Oliveira Marinho, Ailane Souza de Freita, Enio 

Giuliano Girão, Idila Maria da Silva Araujo. 

Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE), Universidade Federal do Ceará (UFC), 

Embrapa Agroindústria Tropical. 

 

Introdução: O óleo de coco, obtido da polpa do coco fresco maduro (Coco nucifera L.) é rico 

em ácidos graxos saturados, principalmente ácido láurico (50%), despertando interesse para uso 

no tratamento de obesidade ou no preparo de produtos alimentícios e cosméticos. Objetivo: O 

objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade oxidativa e sensorial do óleo de coco artesanal 

produzido na comunidade do Sitio Coqueiro no Assentamento Maceió, no município de 

Itapipoca – Ceará. Metodologia: Cocos maduros foram higienizados, descascados, despolpados 

e submetidos a extração do leite de coco por prensagem.O leite de coco então foi coado, deixado 

em descanso sob refrigeração (4 ºC/72 h) para separação da nata (sobrenadante). Esta foi cozida 

(180 ºC/ 6 h) até obtenção do óleo de coco, que foi envasado em embalagem de vidro e 

armazenado a 35 °C. Aos 120 dias, o óleo de coco foi avaliado quanto aos índices de acidez e 

peróxidos; aceitação sensorial (aparência, aroma e sabor), intensidade de aroma de ranço e, 

intenção de compra, utilizando protocolos aprovados pelo CONEP (nº 3.117.036).  Resultados: 

O óleo de coco produzido apresentou 1,05 mg KOH.g-1 de índice de acidez e 2,6 mg KOH.g-1 

de peróxidos, dentro dos padrões exigidos pela legislação brasileira (RDC n° 270) para óleos 

prensados a frio e não refinados. Os testes sensoriais demonstraram boa aceitação, com valores 

médios para aparência e aroma na faixa gostei muito = 8,0 e sabor, entre gostei e gostei muito. 

Não foi identificado aroma de ranço. Os consumidores indicaram atitude de compra positiva 

(média de 4,0). Conclusão: O óleo de coco artesanal estudado apresentou resultados 

satisfatórios de qualidade oxidativa e sensorial durante o período e condições de 

armazenamento.   
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Código: N-AF09 

Barra energética com alegação funcional a base de batata-doce: Desenvolvimento, 

caracterização nutricional, química e sensorial 

Autores: Yago de Oliveira Silva, Márcia Maria Leal de Medeiros, Beatriz dos Santos Dantas, 

Rosangela Maria Oliveira Marinho, Antônia Eclenia Dias Barbosa, Karla Lavínia Barros 

Carneiro, Ídila Maria da Silva Araujo. 

Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE), Instituto Federal do Ceará (IFCE), 

Universidade Federal do Ceará (UFCE), Embrapa Agroindústria Tropical. 

 

Introdução: A demanda por alimentos com alegações funcionais tem aumentado ultimamente, 

sendo as barras de cereais produtos que veem ganhando espaço no mercado. A batata-doce 

(Ipomoea batatas Lam) é um macroingrediente de preferências de esportistas, por ser excelente 

fonte de energia. Objetivo: Neste trabalho, objetivou-se desenvolver e avaliar a qualidade 

nutricional e química de barras energéticas com alegação funcional à base de batata-doce das 

variedades Jerimum (Je) e Real (Re), além de avaliar sua aceitabilidade sensorial. Metodologia: 

Foi elaborada uma formulação de barra energética com a massa de uma das variedades e 

ingredientes funcionais (amêndoas de castanha de caju, aveia em flocos, sementes de gergelim, 

damascos desidratados e glucose de milho), resultando em duas amostras, denominadas BaJe e 

BaRe. As batatas-doces Jerimum e Real e as respectivas formulações foram caracterizadas 

nutricionalmente (composição centesimal, carboidratos, fibra dietética total – FDT, fibra solúvel 

– FDS, fibra insolúvel – FDI e carotenoides totais). As barras energéticas BaJe e BaRe foram 

submetidas a testes sensoriais de aceitação globa e dos atributos aparência, cor, sabor e textura, 

com protocolos aprovados pelo CONEP (Nº 3.117.036). Resultados: As variedades de batata-

doce (Jerimum e Real) diferiram entre si quanto à composição nutricional, com destaque para 

batata-doce Jerimum que apresentou maiores teores de FDT (3,21%), FDS (1,50%) e 

carotenoides (13,95 mg.100-1g), o que refletiu em maiores concentrações desses nutrientes no 

produto formulado (BaJe). No entanto o teor de proteínas (6,13%) e FDI (31%) foram maiores 

na BaRe. A faixa de aceitação sensorial para os atributos estudados em BaJe e BaRe foi de 

“gostei pouco” a “gostei” na escala hedônica. A aceitação da cor da BaJe foi superior a BaRe, 

possivelmente pela cor laranja conferida pelo alto conteúdo de carotenoides. Conclusão: A 

batata-doce das variedades Jerimum e Real são ótimas opções de matéria-prima para 

desenvolvimento de barras energéticas e funcionais, com alto teor de carotenoides e fibras 

dietéticas, além de conferir enriquecimento nutricional e com atrativa aceitabilidade sensorial 

aos produtos elaborados. 
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Código: N-AF10 

Sobremesa vegana à base de extrato hidrossolúvel de sementes de melão amarelo: 

elaboração, caracterização e avaliação sensorial 

Autores: Rosangela Maria Oliveira Marinho, Beatriz dos Santos Dantas, Yago de Oliveira Silva, 

Samuel Alves Paz, Ailane Souza de Freitas, Deborah dos Santos Garruti, Ídila Maria da 

SilvaAraújo. 

Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE), Instituto Federal do Ceará (IFCE), 

Universidade Federal do Ceará (UFCE), Embrapa Agroindústria Tropical. 

 

Introdução: O melão amarelo (Cucumis melo L.) é um fruto largamente cultivado em todas as 

regiões tropicais do mundo. No entanto, o seu processamento, tanto pela indústria quanto pelo 

consumo doméstico, acarreta no descarte da semente, alimento com elevado potencial nutritivo. 

Objetivo: Neste trabalho, objetiva-se desenvolver um produto do tipo sobremesa vegana sabor 

cacau a partir do extrato hidrossolúvel de sementes de melão amarelo (EHM), caracterizar 

físico-quimicamente e avaliar sua aceitabilidade sensorial, testando-se diferentes processos de 

mistura. Metodologia: O EHM foi obtido pela trituração das sementes com água (1:2 g/v). Uma 

formulação foi desenvolvida com a adição de ingredientes vegetais (polpa de coco fresco, amido 

de milho, aveia, cacau em pó e açúcar demerara) e submetida a três diferentes processos: mixer 

(P1), batedeira (P2) e mistura manual (P3). O EHM e as amostras foram caracterizadas (pH, 

sólidos solúveis, acidez titulável, composição centesimal e fibras). Amostras submetidas a testes 

de aceitação sensorial (aparência, sabor e textura), escala do ideal (textura) e intenção de 

compra, com protocolos aprovados pelo CONEP (Nº 3.117.036). Os resultados, ANOVA e teste 

de Tukey (α=0,05). Resultados: O EHM apresentou um bom conteúdo de fibra solúvel (5,2%). 

As amostras não diferiram quanto ao teor de lipídios (50,6%) e acidez (0,1 % ácido cítrico). A 

P1 apresentou maior teor de umidade (65,8 %) e de sólidos solúveis (33,5 °Brix), enquanto a 

P2, menores teores de fibras (6,8%) e pH (6,4). Maiores teores de cinzas e fibras observados em 

P3 (0,6 e 7,2%, respectivamente). As amostras apresentaram boa aceitação para os atributos 

avaliados, com médias ~7,0, (“gostei”, escala hedônica). A P3, indicada como a de textura 

próxima ao ideal. Os consumidores indicaram atitude de compra positiva para as amostras. 

Conclusão: O EHM é uma opção de matéria-prima substituta ao leite para elaboração de 

sobremesas. As características físico-químicas das sobremesas são influenciadas pelo processo 

de mistura utilizado. O processo de mistura manual conserva melhor as características físico-

químicas e sensoriais do produto.   
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Código: N-AF11 

Análise quantitativa de açúcar e sódio em barras de cereais 

Autores: Diego Cordeiro Teófilo, Sarah Mônica Estevam da Silva, José Thiago Alves Freitas, 

Hilgner Matias Serafim, Carla Thais da Silva Barbosa, Gabriel Jorge dos Santos. 

Instituição: Centro Universitário Estácio do Ceará. 

 

Introdução: Na busca por praticidade nos dias atuais, os lanches rápidos e práticos são 

priorizados. Em contrapartida, barras de cereais vistas como saudáveis, vem ganhando espaço, 

contudo, podem não apresentar características esperadas ou apresentadas nas embalagens. 

Objetivo: Analisar a quantidade de açúcar e de sódio encontrados em dez barras de cereais e 

suas representações segundo o que é recomendado. Metodologia: Estudo quantitativo e 

transversal, através da coleta e da análise de dez barras de cereais de marcas distintas 

encontradas em supermercados da cidade de Fortaleza-CE. Foram quantificados os teores de 

açúcares e sódio encontrados nos rótulos das embalagens e feito comparativo entre as marcas. 

Foi calculado a quantidade correspondente de sódio e de açúcar em 50g do produto (em média 2 

unidades de cada produto), com base na recomendação de no máximo 2000mg/dia de sódio 

(OMS, 2012) e de 10% do valor energético total de açúcar, cerca de 50g ou 200 calorias para 

uma dieta de 2000 kcal/dia (DRIs, 2005). Resultados: As barras de cereais que apresentaram 

maiores quantidades de açúcar, por ordem decrescente foram: Supino Banana e ameixa®, com 

16,87g; Leven Avelã com Chocolate®, com 15g; Trio Coco com Chocolate®, com 12,6g; Ritter 

Morango com chocolate®, com 12 gramas; &JOY Nozes  e canela®, com 10,36g; Taeq 

Pêssego e damasco light®, com 10 gramas; Nutsbar Goji e cranberry®, com 2,8 gramas; 

Flormel Castanhas de caju com açaí®, com 2,40 gramas; apenas 2 barras apresentaram 0g de 

açúcar em sua composição, sendo elas: SóFrutas Coco® e Levittá Gergelim e linhaça®. As 

barras de cereais que apresentaram maiores quantidades de sódio, por ordem decrescente foram: 

&JOY Nozes e canela®, com 88,33mg; Taeq Pêssego e damasco light®, com 65,91mg; Leven 

Avelã com Chocolate®, com 64mg; Ritter Morango com chocolate®, com 46mg; Trio Coco 

com Chocolate®, com 25mg. As demais barras apresentaram em sua rotulagem 0 mg de sódio. 

Conclusão: As barrinhas que apresentaram maiores porções de açúcar exibiam em média 30% 

da recomendação. Em contrapartida, as barrinhas com maiores porções de sódio não 

representaram nem 10% da recomendação diária. 
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Código: N-AF12 

Fórmula Infantil e composto lácteo: teor de cálcio oferecido pelos dois produtos e 

compatibilidade com a tabela DRI 

Autores: Yasmin Parlandin dos Santos. 

Instituição: Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ). 

 

Introdução: O cálcio é um mineral importante para o desenvolvimento e manutenção óssea. 

Visto isso, investigou-se o aporte de cálcio oferecido no consumo de dois produtos da Nestle, 

Nestogeno e Nestonutri, a serem consumidos por bebês de 0 a 6 meses. Objetivo: Mensurar o 

aporte de cálcio oferecido ao se consumir quantidade equivalente dos dois produtos, em busca 

de respostas sobre qual dos produtos seria capaz de suprir as necessidades de cálcio nesta faixa 

etária de acordo com a tabela DRI. Metodologia: A análise do teor de cálcio oferecido pela 

mesma porção dos dois produtos foi realizada utilizando as suas respectivas tabelas de 

informação nutricional e as instruções de diluição e preparo dispostas nas embalagens. Os 

resultados obtidos sobre o teor de cálcio oferecido por mamadeira de cada produto, foram 

comparados à necessidade de ingestão diária de cálcio para bebês de 0 a 6 meses, que, de acordo 

com a tabela DRI, corresponde a 210 microgramas por dia. Resultados: O produto Fórmula 

Infantil para lactentes Nestogeno 1, a considerar suas instruções de preparo e frequência de 

consumo para bebês entre o 3° e 4° mês de vida, oferece 530mg de cálcio diários. O produto 

Composto Lácteo com Óleos Vegetais, Nestonutri, oferece 1.600mg de cálcio diários quando a 

sua recomendação de consumo se equipara à recomendação do produto Nestogeno 1. Dessa 

forma, os dois produtos atingem a taxa de consumo de cálcio diário recomendada para a faixa 

etária de 0 a 6 meses de vida, que corresponde a 210mg de cálcio diários, de acordo com a 

tabela DRI. Conclusão: Os produtos são constituídos por nutrientes e ingredientes distintos. No 

entanto, ambos suprem a necessidade de ingestão diária de cálcio para bebês de 0 a 6 meses 

indicada na DRI. 
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Código: N-NCE01 

Boas práticas para prevenção da hepatite C na gravidez e amamentação 

Autores: Yasmin Parlandin dos Santos, Laurense Dos Santos Rodrigues, Pilar Maria de Oliveira 

Moraes, Alexandra Cordovil Mascarenhas, Elisabeth Critine Dias Ribeiro, Lizomar de Jesus 

Maués Pereira Moia, Juarez Antonio Simoes Quaresma. 

Instituição: Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ). 

 

Introdução: A amamentação de grávidas com diagnóstico de hepatite C é recomendada, porém 

existem boas práticas para prevenção da transmissão vertical. Objetivo: Analisar os 

procedimentos de controle e prevenção das Hepatites C da gravidez a amamentação. 

Metodologia: Estudo transversal, descritivo, realizado em uma maternidade pública de 

referência no estado do Pará, com coleta de dados de julho a dezembro de 2017. A população 

estudada foram grávidas encaminhadas a internação na unidade de alto risco com dados 

referentes ao pré-natal de origem. Parecer 2.037.289. Resultados: Das 274 grávidas 

pesquisadas, 65% eram da região metropolitana de Belém, na Faixa etária de 19-30 anos 

(46,51%) e Renda < 1 Salário mínimo (56,52%). Foi realizado teste rápido para anti-VHC na 

rede atenção primária a saúde em 55% das gestantes, com prevalência de 0,36% (1 caso). O 

processo de amamentação foi estabelecido na sala de parto, onde foi realizado avaliação das 

mamas e apoio à primeira mamada. A orientação para prevenção de problemas de mamas foi 

realizada na enfermaria para a mãe e acompanhante, com objetivo de prevenção de fissuras e 

ingurgitamento, bem como apoio para estabelecimento da amamentação adequada. Conclusão: 

Os protocolos de prevenção e controle para hepatite C virais precisa ser mais difundido e 

aplicado para a triagem no pré-natal. Mas o estabelecimento da amamentação teve resultado 

positivo. 
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Código: N-NCE02 

Estado nutricional e grau das lesões por pressão em pacientes hospitalizados 

Autores: Wana Macedo Coelho, Cicera Elayny de Macedo dos Anjos, Thais Melo Sales, Alycia 

Roberta Marinho, Yasmim Mota de Moraes Pontes, Luana Bezzera Mangueira, Caroline 

Medeiros Machado, Aline Muniz Cruz Tavares. 

Instituição: Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN). 

 

Introdução: A Lesão por pressão (LPP) é um dano localizado na pele e/ou em tecidos moles 

subjacentes. O estado nutricional inadequado é uma das primeiras causas que interferem no 

surgimento da LPP e no retardo na cicatrização de lesão já existente. Objetivo: Avaliar o estado 

nutricional e o grau das lesões por pressão dos pacientes hospitalizados. Metodologia: Estudo 

do tipo transversal com abordagem quantitativa, realizado em um hospital de alta complexidade. 

Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. A amostra foi composta por 16 pacientes de 

ambos os sexos, em qualquer grau, excluindo os pacientes que não tiveram acompanhante para 

responderem o questionário quando estes não conseguissem falar. A avaliação antropométrica 

foi feita de acordo com as condições físicas do paciente, que em todos os casos se tornou 

impossível a mensuração direta, então foi realizada pela estimativa. Posteriormente foi 

calculado o índice de massa corporal e aferido a circunferência da panturrilha em idosos. 

Resultados: Avaliando os dados antropométricos apresentaram em média um peso de 52,75Kg 

(±16,70), uma altura de 1,57m(±0,14), IMC de 21,59 Kg/m²(±8,55). De acordo com o IMC, 

metade (50%) dos pacientes estavam em desnutrição, e a outra parte (31%) estava eutrófico 

mas, apontava quantidades expressivas de sobrepeso (12%) e obesidade (6%). Dentre os 12 

idosos que fizeram parte do estudo 83% estavam desnutridos e 17% em sem risco de 

desnutrição de acordo com a CP. Em relação as LPPs os pacientes apresentaram em um ou mais 

locais, e de diversos tipos, nas diversas áreas do corpo, sendo 15% as LPP estagio I, 33% em 

estágio II, 36% em estágio III e 15% em estagio IV, com total de 33 lesões dentre todos os 

estágios. Conclusão: Elucida-se que a desnutrição está presente, uma das consequências do 

envelhecimento. Deve-se, diante disso a prevenção e/ou controle da desnutrição ser tratada 

como prioridade por toda a equipe envolvida.   
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Código: N-NCE03 

Consumo de glúten e caseína de crianças com transtorno espectro autista 

Autores: Wana Macedo Coelho, Cicera Elayny de Macedo dos Anjos, Ana Caroline Fernandes 

Sampaio, Thais Melo Sales, Yasmim Mota de Moraes Pontes, Luana Bezzera Mangueira, Ana 

Caroline Tavares de Sales. 

Instituição: Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN). 

 

Introdução: O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um transtorno do desenvolvimento 

caracterizado por mudanças na capacidade cognitiva e nas interações sociais que podem levar à 

seletividade alimentar que podem apresentar uma variedade de manifestações clinicas de alta 

complexidade. Objetivo: Analisar o consumo de glúten e caseína de crianças com transtorno 

espectro autista. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, descritivo e analítico de 

abordagem quantitativa. A pesquisa foi desenvolvida em uma associação filantrópica do 

Município de Missão Velha-CE. O Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Faculdade de Juazeiro do Norte sob protocolo de número 3.741.879. A amostra do estudo foi 

composta por 17 mães de crianças com TEA de 3 a 11 anos, de ambos os sexos que consentirem 

participar da pesquisa, foram excluídos da pesquisa mães ou responsáveis das crianças com 

outra patologia diagnosticada e que não quiseram participar da pesquisa. Resultados: 

Verificou-se um consumo relativamente alto de alimentos contendo caseína e glúten, leite e 

derivados 70,58% (n=12) biscoito 88,23% (n=15) e pães 52,94% (n=9), diariamente esses 

alimentos, que são ricos nesses compostos. A partir dos dados relacionados aos hábitos 

intestinais foi identificando que 23,52% (n=4) dos participantes apresentaram desconfortos e 

diarreia e que 3 (17,64%) dos participantes são diagnosticados com intolerância a caseína e 

glúten, 4 (23,52%) participantes não são diagnosticados, porém as mães suspeitam que sejam 

intolerantes e 13 (76,47%) relataram ter hábitos intestinais normais. Conclusão: Diante disso, 

observou um elevado porcentual de crianças que consomem diariamente alimentos ricos em 

glúten e em caseína, que pode interferir no comportamento. 
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Código: N-NE01 

O uso de suplementos e os conhecimentos básicos em nutrição dos atletas de fisiculturismo 

da cidade de Fortaleza 

Autores: Isabela Limaverde Gomes, Robson Rodrigues da Silva,Vanessa Gomes da Silva, 

Fernanda Teixeira Benevides, Welton Daniel Nogueira Godinho. 

Instituição: UNIFAMETRO. 

 

Introdução: O uso de suplementos alimentares vem crescendo expressivamente a cada ano. Os 

altos índices de consumo refletem em um mercado bilionário que investe cada vez mais em 

marketing e criação de novos produtos para o mundo fitness. Objetivo: Identificar o 

conhecimento em nutrição, bem como as fontes de informações sobre nutrição mais utilizadas, o 

acompanhamento profissional para o seguimento de dietas e o consumo de suplementos pelos 

atletas de fisiculturismo da cidade de Fortaleza Ceará. Metodologia: A pesquisa foi realizada na 

cidade Fortaleza-Ce com 64 participantes adultos de fisiculturismo, de ambos os sexos (54 

homens e 10 mulheres). A coleta de dados ocorreu por meio de um questionário particular para 

verificação do conhecimento nutricional, dentre outras informações dos fisiculturistas. A série 

de perguntas foi dividida em questões subjetivas e objetivas. Resultados: A maioria dos 

entrevistados acertou as perguntas, com maior percentual para a pergunta 1 (82,81%) e 12 

(93,75%) relacionadas as funções das proteínas, carboidratos e gordura e a relevância da 

suplementação no ganho de massa magra ou no emagrecimento, e com menor percentual de 

acerto foram as perguntas 4 (21,88%) e 5 (20,31%) relacionadas as fontes de carboidratos e os 

nutrientes. Um conhecimento maior sobre nutrição para aqueles atletas acompanhados por 

nutricionistas. Os suplementos mais utilizados pelos atletas foram: Proteínas em pó (81,48%), 

Creatina (55,56%) e BCAAs (55,56%) e os menos utilizados foram os Hipercalóricos (3,70%), 

Melatonina (1,85%) e GABA (1,85%). Conclusão: A maioria dos atletas foram capazes de 

identificar a importância dos nutrientes na prática de fisiculturismo. Verificou-se ainda, um alto 

consumo de suplementos sem acompanhamento adequado. 
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Código: N-NE02 

Principal fonte de indicação de uso de suplementos alimentares em praticantes de 

atividade física 

Autores: Wana Macedo Coelho, Yaskara Waleska Teles dos Santos, Luana Barreto Carvalho, 

Thais Melo Sales, Alycia Roberta da Silva Marinho, Ana Caroline Tavares de Sales, Yasmim 

Mota de Moraes Pontes. 

Instituição: Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN). 

 

Introdução: Atualmente, as pessoas têm aderido à prática de exercícios pela busca do meu 

estar. A suplementação alimentar tem sido cada vez mais utilizada pelos frequentadores de 

academias, porém estima-se que a maioria deles não possui conhecimento suficiente sobre os 

produtos. Objetivo: Verificar qual a principal fonte de indicação para o uso de suplemento para 

praticantes de atividade física. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa de campo caráter 

transversal, com abordagem quantitativa, com a participação voluntária de praticantes de 

musculação de ambos os sexos de uma academia da cidade do Crato-CE. O estudo teve como 

critério de inclusão praticantes de musculação que estivessem matriculados com o tempo 

mínimo de 3 meses e como critério de exclusão praticantes com afonia. Foi utilizado um 

questionário com perguntas como: se fazia uso de suplementação e como foi a indicação. Após 

a coleta de dados, foi utilizado o software Excel para criação de um banco de dados, em seguida 

elaboraram-se gráficos para demonstração dos resultados. Resultados: O estudo apresenta 

informações sobre os praticantes de musculação de uma academia da cidade do Crato-CE, onde 

foram respondidos 50 questionários dentre os quais 30 do sexo masculino (60%) e 20 do sexo 

feminino (40%), com faixa etária entre 18 e 59 anos. Para aqueles que faziam uso de 

suplementos nutricionais, houve uma predominância em ter recebido a indicação por um 

profissional nutricionista (n=14/ 28%) tendo logo em seguida a indicação por amigos (n=13/ 

26%), na qual era suposto que a grande maioria fizesse o uso por conta própria ou sob indicação 

de um profissional não capacitado para devida indicação. Conclusão: Diante do presente estudo 

permite inferir que houve uma prevalência de pessoas que fazem o uso dos suplementos 

alimentares indicados por nutricionistas.   
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Código: N-NE04 

Elaboração de uma tabela de contagem de carboidratos de suplementos de proteína do 

soro de leite 

Autores: Jéssica Cavalcante Quintella, Marcelo da Silva Araújo, Matheus de Souza Lima, 

Germana Elias Reis. 

Instituição: Centro Universitário Estácio do Ceará. 

 

Introdução: Diabetes Mellitus é uma condição metabólica de etiologia múltipla que resulta em 

hiperglicemia. A prática de atividade física nesse grupo tem aumentado e, consequentemente o 

uso de suplementos à base de proteína do soro do leite. Objetivo: Elaborar uma Tabela de 

Contagem de Carboidratos com os suplementos de soro do leite. Metodologia: Estudo 

quantitativo e descritivo, realizado nos meses de setembro e outubro de 2019, através da 

consulta dos produtos em lojas de suplementos na cidade de Fortaleza-Ce, e por pesquisas nos 

sites dos fabricantes. Os dados foram coletados através da observação das tabelas nutricionais 

das proteínas de soro de leite. Classificando em marcas, tipo de whey (isolado, hidrolisado, 

concentrado ou uma mistura destes), peso da porção, calorias, quantidade de carboidratos e 

proteínas, presença de açúcares, lactose e sódio, sendo 154 produtos analisados.  Resultados: 

Do total de suplementos analisados, mais da metade (55,84%) não indica as quantidades de 

açúcares na porção. Apenas 44,16% (n=68) informam sobre a composição dos carboidratos. Em 

79,87% (n=123) não há indicação sobre a presença ou não de lactose em sua composição. 

Dentre os 20,13% (n=31) que trazem esta informação, 19 (61,29%) contém lactose em sua 

formulação. De acordo com a SBD (2017) a recomendação diária de ingestão de açúcares livres 

não deve ultrapassar 10% da ingestão calórica total. A lactose é um tipo de açúcar simples, 

então seu excesso também pode apresentar malefícios para pacientes diabéticos. Conclusão:  

Esta tabela é importante para auxiliar no atendimento ao paciente, e fornecer autonomia, 

implicando em melhores escolhas quanto aos suplementos por eles utilizados, auxiliando no 

controle da doença. 
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Código: N-SC01 

Percepções e práticas de profissionais de saúde sobre alimentação saudável em um 

hospital de Quixadá (CE) 

Autores: Gabryelle da Silva Lima, Antonio Lucas Marreiro Carlos, Carla Laíne Silva Lima, 

LucianaPereira dos Santos, Antonia Alzira Alves Barboza, Yanka Nogueira Paixão, Marcelo 

OliveiraHolanda, Sandra Machado Lira. 

Instituição: Faculdade Cisne de Quixadá, Uninassau, Faculdade de Quixeramobim, 

Universidade Estadual do Ceará (UECE). 

 

Introdução: Alimentação saudável é um tema de grande relevância, tendo em vista a tendência 

crescente de obesidade no Brasil e no mundo. Alimentação saudável ainda é pouco conhecida 

pela população em geral e até mesmo entre os profissionais de saúde. Objetivo: Analisar as 

percepções e práticas sobre alimentação saudável dos profissionais da saúde de um hospital 

maternidade no sertão central. Metodologia: A pesquisa ocorreu em um Hospital Maternidade, 

localizado no município de Quixadá, o qual está inserido na região do sertão central do estado 

do Ceará. Os dados foram coletados mediante informações junto aos profissionais do Hospital 

por meio de questionário validado por Lima e Toral (2014), contendo 18 questões que 

avaliavam sobre alimentação. Os sujeitos da pesquisa foram de diversas categorias 

profissionais, 50 (cinquenta) colaboradores do Hospital Maternidade, sendo eles: Medico (a), 

enfermeiro (a), técnico de enfermagem, fisioterapeuta, assistente social, biomédico (a), 

nutricionista e farmacêutico. Resultados: A amostra deste estudo foi constituída por 50 

participantes, sendo 92% do sexo feminino (n=46/50) e 8% do sexo masculino (n=04/50) com 

idade variando de 25 anos a 70 anos. 58% dos profissionais julgam que suas refeições não são 

saudáveis. Logo, a maior parte dos participantes (70%) também não consideram o consumo de 

frutas e verduras que eles ingerem, adequado. Algumas dificuldades relatadas pelos 

profissionais, são: (86%) relatam o fato dos alimentos saudáveis serem caros, 72% expõe não 

terem essas opções no local de trabalho e por fim, também citam a falta de tempo (68%) deles 

para investirem em alimentação saudável. Outro fato que vale ressaltar é que, a maioria dos 

entrevistados (70%) independentemente das variações nos quantitativos de refeições realizados 

ao longo do dia, consomem apenas três refeições: café da manhã, almoço e jantar.  Conclusão: 

As políticas públicas têm enfatizado a alimentação saudável e reafirmado a responsabilidade dos 

profissionais da saúde como detentores e formadores de opinião. Entretanto, os mesmos não 

estão se alimentando corretamente. 
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Código: N-SC02 

Estilo de vida de mulheres com base nas recomendações de prevenção do câncer de mama 

Autores: Marcelo da Silva Araújo, Branda de Pádua Carneiro Vasconcelos, Priscila Carmelita 

Paiva Dias Mendes Carneiro. 

Instituição: Universidade de Fortaleza (UNIFOR). 

 

Introdução: O câncer de mama é o segundo tipo de neoplasia mais acometido o sexo feminino. 

O World Cancer Research Fund em parceria com o American Institute Cancer Research criaram 

recomendações que associaram pesquisas elaborar recomendações fundamentais para prevenção 

do câncer. Objetivo: Avaliar o estilo de vida de mulheres portadoras do câncer de mama, 

visando identificar adesão às recomendações de prevenção do câncer, tendo em vista que a não 

adesão às recomendações podem contribuir para recidiva da neoplasia da mama. Metodologia: 

Estudo observacional, de corte transversal e de natureza quantitativa e descritiva. O período de 

coleta de dados ocorreu em maio de 2018. Avaliou-se 22 mulheres com câncer de mama, com 

idade entre 19 e 59 anos em tratamento clínico de quimioterapia e radioterapia. Coletou-se as 

informações com o uso de três instrumentos: formulário de perfil demográfico, clínico e 

nutricional; Classificação do nível de atividade física através do International Physical Activity 

Questionnaire – IPAQ e o Recordatório 24 horas. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade de Fortaleza (2.327.031). Resultados: Foram avaliadas 22 

mulheres com câncer de mama, predominando a faixa etária de 50 a 59 anos. Quanto aos dados 

clínicos, houve maior prevalência de estadiamento tumoral clínico III (n=15; 68,1%) e a 

quimioterapia foi o tratamento mais frequente (n=21; 95,4%). Em relação ao estado nutricional, 

o mais prevalente foi o de sobrepeso (n=12; 54,5%). Quanto à avaliação do nível de atividade 

física, predominou mulheres sedentárias (n=21; 95,4%). Em relação ao consumo de frutas e 

vegetais foi constatado que a maioria das participantes não os inclui no cardápio (n=18; 81,8%). 

Portanto, verificou-se que menos da metade das mulheres entrevistadas possuíam adesão das 

recomendações. A recomendação relacionada à redução do consumo de bebidas alcoólicas 

apresentou maior adesão pelas entrevistadas (n=15; 68,2%). Quanto às recomendações com os 

índices mais baixos de adesão foram: manter o peso corporal o mais magro quanto possível 

dentro dos limites corporais e consumo de sal (n=0; 0%). Conclusão: A adesão às 

recomendações de prevenção e recidiva da doença foi baixa, principalmente em relação ao IMC, 

atividade física, consumo de sal e de frutas e legumes. 
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Código: N-SC03 

Perfil dos consumidores de feiras agroecológicas de Fortaleza 

Autores: Vanessa Araújo de Lima, Vângila Ferreira Costa. 

Instituição: Centro Universitário Estácio do Ceará. 

 

Introdução: Com a disseminação de pesquisas que mostram os agravos que o uso dos 

agrotóxicos pode trazer a população, tem crescido o consumo de alimentos orgânicos de 

produção agroecológica, onde sua comercialização de dá através de feiras. Objetivo: Diante do 

exposto, pretende-se, através deste estudo, traçar o perfil dos consumidores de três feiras 

orgânicas de Fortaleza CE, em comparação ao meio externo, ou seja, de outras cidades.   

Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, de caráter quantitativo e descritivo, 

envolvendo consumidores de três feiras agroecológicas em Fortaleza.A coleta de dados foi 

realizada entre os meses de Agosto e Setembro de 2019. A amostra não probabilística por 

conveniência, foi composta por 75 consumidores em compras, divididos em 25 por feira.Foi 

usado como critério de inclusão indivíduos com idade maior ou igual a 18 anos, de ambos os 

sexos. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário como instrumento de pesquisa 

composto de questões objetivas. O presente estudo obedeceu às recomendações da Resolução 

466/2012 com parecer Nº 3.475.872. Resultados: Há predominância de consumidores com 

idade entre 30 e 59 anos (54,7%), sexo feminino (70,7%), nível de escolaridade superior 

completo (54,7%) e renda maior ou igual a 5 salários mínimos (44,0%). Considera seu estado de 

saúde bom (52,0%), não possuem pressão alta (84,0%), não possuem diabetes (97,3%) e 82,7% 

informou não possuir colesterol alto. Em relação ao conhecimento sobre os alimentos orgânicos 

prevaleceu indicação de amigos (60,0%), o motivo foi que faz bem à saúde (68,0%), consomem 

orgânicos a mais de 6 anos (32,0%), a dificuldade de consumo são os poucos locais de venda 

(36,0%), a maioria faz compras pelo o menos 1 vez por semana (72,0%). Os entrevistados 

consomem salada crua (96,0%), legumes cozidos (91,1%), frutas (88,0%), feijão (88,0%), leite 

(56,0%), chocolate (66,7%), em cinco ou mais dias da semana. Conclusão: Foi possível 

verificar a fidelidade da maioria dos consumidores, mantendo um bom padrão de consumo de 

frutas, legumes e verduras.   
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Código: N-SC05 

Conhecimento de mães sobre o bisfenol A em uma unidade básica de saúde 

Autores: Alycia Roberta Marinho, Bruna Farias Brito, Diandra Eusébio de Lemos, Jeovana 

Natália Paulino Silva, Juliana Luciano Nogueira dos Santos, Thais Melo Sales, Yaskara 

Waleska Teles dos Santos, Wana Macedo Coelho. 

Instituição: Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN). 

 

Introdução: Bisfenol A é um composto industrial fabricado para produzir utensílios como 

mamadeiras, chupetas e brinquedos infantis. Este composto tem afeitos adversos para a saúde e 

por conta disso, estudos investigam as consequências que este pode acarretar a saúde humana. 

Objetivo: Este estudo teve como objetivo identificar conhecimento de mães em relação aos 

riscos do Bisfenol A na infância. Metodologia: Tratou-se de uma pesquisa descritiva 

exploratória de abordagem quantitativa, realizada em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) 

localizada na cidade de Juazeiro do Norte- CE. Participaram da pesquisa mães com faixa etária 

de 18 a 35 anos. O questionário foi exibido às mães e após isto realizou-se um levantamento de 

todos os questionários preenchidos. Em seguida os dados foram verificados e tabulados no 

programa Microsoft Excel 2016®, após isto foram transformados em tabela e gráficos para 

obtenção dos resultados. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob 

protocolo número 3.623.471/2019. Resultados: Foram entrevistadas um total de 25 mães, com 

filhos de seis meses a dois anos, com predominância do sexo masculino. Evidenciou-se que a 

preferência de utensílios domésticos mais utilizados é o plástico, mostrando assim que as 

crianças que usam esses tipos de utensílios para alimentação podem estar correndo risco á 

saúde. Conclusão: O estudo mostrou que a maioria das mães entrevistadas não possuem 

conhecimento dos riscos que o bisfenol A pode causar a saúde dos seus filhos.   
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Código: N-SC06 

Comparativo entre estado nutricional de gestantes negras e brancas com o nível de 

escolaridade brasileiro em 2019 

Autores: Suanam Altair Tavares de Menezes, Adriana Pinheiro Gomes, Ana Clara Lacerda 

Cervantes de Carvalho, Victor Pinheiro Gomes e Albuquerque, Waldeir de Souza Ferreira 

Junior, Francisca Andréa Brito Furtado. 

Instituição: Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN). 

 

Introdução: Desnutrição e excesso de peso durante a gestação é considerado um problema de 

saúde púbica grave, pois pode acarretar riscos obstétricos e neonatais, como diabetes, 

hipertensão, quadro de eclampsia, partos prematuros, macrossomia fetal ou baixo peso ao 

nascer. Objetivo: Comparar o estado nutricional de gestantes brasileiras brancas e negras com o 

nível de escolaridade no ano de 2019. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa documental, 

realizada por meio de consultas a relatórios públicos disponíveis pelo sistema SISVAN e-gestor 

AB®. Os mesmos foram gerados por meio da combinação das seguintes palavras-chave: Tipo 

de relatório (Estado nutricional), Ano de referencia (2019), Mês de Referência (Todos), Agrupar 

por (Região), Região (Todos), Região de cobertura (Todos), Fases da Vida (Gestante), Idade 

(Todos), Sexo (Feminino), Raça e Cor (Branca/ Preta), Acompanhamentos Registrados (Todos), 

Povo e Comunidade (Todos), Escolaridade (Não sabe ler/escrever e Superior completo). A 

pesquisa foi realizada no período março de 2020. Resultados: Foi analisado o estado 

nutricional de 45 gestantes brancas analfabetas em todo o Brasil. Dentre elas 6 (13,33%) 

apresentavam-se com baixo peso, 15 (33,33%) com peso adequado, 11 (24,44%) com sobrepeso 

e 13 (28,89%) com obesidade. Com relação ao grupo das gestantes negras e analfabetas, foram 

analisadas 10 ao todo. Das quais 2 (20%) apresentaram quadro de desnutrição, 5 (50%) estavam 

eutroficas, 1 (10%) com sobrepeso e 2 (20%) diagnosticadas com obesidade. Foram analisadas 

126 gestantes caucasianas com ensino superior completo, a prevalência de baixo peso foi de 18 

(14,29%), eutroficas 47 com (37,3%) dos casos, seguido do estado de sobrepeso com 35 

(27,78%) e obesidade com 26 (20,63%). O grupo populacional de 29 gestantes negras com 

ensino superior completo apresentou os seguintes resultados: baixo peso 6 (20,69%), adequado 

7 (24,14%), sobrepeso 7 (24,14%) e obesidade 9 (31,03%). Conclusão: O número de gestantes 

negras desnutridas analfabetas e alfabetizadas foi maior se comparado com o grupo das brancas, 

revelando ainda uma intensa desigualdade social. 
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Código: N-SC07 

Aspectos nutricionais de gestantes brasileiras acompanhadas pelo Sisvan 

Autores: Alycia Roberta da Silva Marinho, Bruna Farias Viana, Lais Ramalho de Luna, Jeovana 

Natália Paulino Silva, Thais melo sales, Wana Macedo Coelho, Thayná Bezerra de Luna, 

Diandra Eusébio de Lemos. 

Instituição: Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN). 

 

Introdução: Várias alterações nutricionais ocorrem durante a gestação assim, a qualidade da 

alimentação e o estado nutricional da mãe são aspectos importantes tanto para a saúde do bebe 

como para gestante. Objetivo: Analisar o estado nutricional e consumo alimentar de gestantes 

brasileiras. Metodologia: Trata-se de um estudo epidemiológico de caráter descritivo, cujo 

público é a população atendida na atenção básica do SUS, disponíveis nas bases de dados do 

SISVAN. As informações foram obtidas a partir dos relatórios. Os Relatórios foram gerados 

através da escolha do estudo sobre estado nutricional e consumo alimentar, por meio das 

combinação das variáveis: Ano de Referência, Região, Meses, Fase da Vida, Raça, Povo e 

comunidade, Escolaridade, Acompanhamentos Registrados. As variáveis dos marcadores de 

alimentação saudável foram: consumo de verduras/legumes e frutas, e dos marcadores de 

alimentação não saudável foram: consumo de guloseimas e bebidas adoçadas. Resultados: De 

acordo com o relatório gerado pelo SISVAN em relação ao Consumo Alimentar, 71% faziam 

Consumo de verduras e legumes, 72% de frutas, 40% de guloseimas e 56% Consumia alguma 

bebidas adoçadas. Em relação ao estado nutricional foram avaliadas 724.305 gestantes nas quais 

através do IMC por semana gestacional obteve: 118.554 (16.37%) Baixo peso, 265.621 

(36.67%) Adequado ou Eutrófico, 198.454 (27.4%) Sobrepeso e 141.676 (19.56%)  Obesidade. 

Os resultados apresentados merecem atenção por parte dos profissionais de saúde. Destaca-se a 

importância de repensar em que contexto o ganho excessivo de peso ocorreu, a problematização 

de mudanças no padrão alimentar e de que forma interferem nas relações e se fazem presentes 

na vida dessas gestantes. Sendo assim, esses fatores precisam ser compreendidos e trabalhados 

com o intuito de melhorar o pré-natal, visando, sobretudo a prevenção de agravos, contribuindo 

com a redução dos índices de morbimortalidade materna, melhoria das condições nutricionais 

dasgestantes. Conclusão: Constatou-se que, apesar dessas gestantes fazerem um bom consumo 

de frutas e verduras observa-se um elevado percentual de sobrepeso e obesidade apesar de bom 

percentual de consumo de alimentos inapropriado. 
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Código: N-SC08 

Comparativo de obesidade e consumo de biscoito recheado, doces e guloseimas por idosos 

no Brasil acompanhados pelo Sisvan 

Autores: Suanam Altair Tavares de Menezes, Ana Clara Lacerda Cervantes de Carvalho, 

Elisângela Gomes Pereira, Janaine Alves de Araujo, Janeily Alves Máximo,  Janeanne 

Nascimento Silva Lopes. 

Instituição: Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN). 

 

Introdução: Biscoitos recheados, doces e guloseimas não devem compor o cardápio de idosos, 

possuem quantidades significativas de sódio, conservantes, carboidratos refinados, gorduras 

hidrogenadas, e seu consumo excessivo pode causar diabetes, obesidade e hipertensão. 

Objetivo: Associar o consumo de biscoito recheado, doces ou guloseimas por idosos com o 

numero de idosos diagnosticados com sobrepeso em 2019 por região brasileira. Metodologia: 

Trata-se de pesquisa documental realizando consultas á relatórios públicos no DabSus® 

SISVAN. Combinação de palavras-chave: Estado Nutricional; Ano de Referência (2019); Mês 

de Referencia: (Todos); Agrupar por: (Região); Região: (Todos); Região de cobertura: (Todas); 

Fases da Vida: (Idosos); Sexo: (Todos); Raça/cor: (Todas); Acompanhamentos Registrados: 

(Todos); Povo e comunidade (Todos); Escolaridade: (Todos). Consumo Alimentar; Ano de 

Referência (2019); Mês de Referencia: (Todos); Agrupar por: (Região); Região: (Todos); Faixa 

Etária: (2 anos ou mais); Fases da Vida: (Idosos): Tipo de Relatório: (Consumo de biscoito 

recheado, doces ou guloseimas); Sexo: (Todos); Raça/Cor: (Todos); Acompanhamentos 

Registrados: (Todos); Povo e Comunidade: (Todos); Escolaridade: (Todos). Resultados: Os 

números observados para o diagnostico do estado nutricional da população idosa brasileira no 

ano de 2019 foram: região Sul maior numero de idosos com excesso de peso sendo 58,63%, 

seguido pela região Centro-Oeste com 52,93%, Sudeste 50,50%, Norte 49,54% e Nordeste 

46,38%. Com relação ao consumo de biscoito recheado, doces ou guloseimas foram avaliados 

259.356 idosos no Brasil. Segundo o SISVAN de 56.621 idosos avaliados na região Sul, 32% 

(18.139) consomem estes carboidratos refinados, no Sudeste que de 99.803 indivíduos 25% 

(24.510) consomem estes alimentos, no Centro-Oeste de 18.925 pessoas 23% (4.388) fazem o 

consumo de guloseimas, 18% de 17.448 pessoas (3.220) na região Norte e no Nordeste de 

66.559 idosos 17% (11.520) alimentam-se com estes tipos de industrializados. Conclusão: As 

regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste são as que mais fazem consumo de refinados. O Sul, 

Centro-Oeste e Sudeste possuem os maiores índices de idosos com sobrepeso. 
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Código: N-SC11 

Avaliação da qualidade de polpa de goiaba comercializada em Belém (PA) 

Autores: Yasmin Parlandin dos Santos, Laurense dos Santos Rodrigues, Anice Lena Santos da 

Conceição Jacob, Antonio Jose Fernandes Neto, Carla Braga Ferreira, Isabela Cristina dos 

Santos Correa, Marlia Barbosa Pires. 

Instituição: Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ). 

 

Introdução: Os valores nutricionais das polpas são tão poderosas para a saúde quanto as 

versões naturais. A goiaba além de ser uma fonte de vitamina C, potássio e ferro, contém fibras. 

Objetivo: Avaliar a qualidade da polpa de goiaba comercializada em feiras livres no Mercado 

municipal de Belém/PA. Metodologia: Analisamos duas amostras de polpa de goiaba 

congeladas de dois pontos comerciais distintos do Ver-o-Peso localizado em Belém/PA. Para 

caracterização das amostras foram feitas analises físico-química, tais como: pH, Acidez e 

Sólidos Solúveis Totais, segundo as normas da AOAC 2002. Resultados: As análises revelaram 

que os valores de pH e acidez total das amostras, apresentaram valores bastante semelhantes 

entre si, variando de 4,5±0,0 a 4,6±0,05 para pH e para acidez 2,8±0,11 a 3,2 ±0,08 para o ponto 

A e B, mesmo sendo de pontos comerciais diferentes. O valor de Sólidos Solúveis Totais para o 

ponto A foi igual a 11,1±0,0 e para o ponto B é 5,1±0,01 que foi a média obtida das duas 

amostras de polpa analisadas. O pH para as amostras encontra-se acima de 4,5 valores estes que 

prezam por cuidados, principalmente com relação à conservação, tendo em vista que são 

alimentos mais perecíveis no qual pode ocorrer contaminação por bactérias, por isso precisam 

de maior atenção no método de conservação e comercialização destas polpas. Os valores de 

sólidos solúveis tiveram uma grande diferença, o que justifica a adição de água à polpa, 

caracterizando indícios de fraude. Conclusão: Observa-se a necessidade de cuidados quantos ao 

métodos de conservação e fiscalização para assegurar a segurança alimentar. 
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Código: N-SC12 

Estado nutricional e ingestão de água e outros líquidos segundo mini-avaliação nutricional 

(MAN) em idosos com necessidade de prótese dentária 

Autores: Messilyana de Oliveira Mesquita, Layla Wynny Aragão Lima Martins, Lucianna Leite 

Pequeno, Ilana Nogueira Bezerra. 

Instituição: Universidade de Fortaleza (UNIFOR). 

 

Introdução: O idoso apresenta maior risco de ingestão hídrica insuficiente devido à redução da 

concentração urinária e percepção da sede. Recomenda-se 6-8 copos de água/dia, beneficiando 

melhora intestinal, hidratação, dentre outros. Para avaliar o perfil nutricional tem-se a Mini-

Avaliação Nutricional (MAN). Objetivo: Descrever os achados do estado nutricional e 

consumo de água e outros líquidos (suco, café, chá, leite) obtidos pela aplicação da MAN em 

idosos e sua relação ou não com a prótese dentária. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa 

transversal, realizada em dois Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) de Fortaleza-CE, 

em novembro de 2016 a março de 2017. Foram utilizados questionários, contemplando dados 

sociodemográficos e a MAN, que inclui informações referentes ao estado nutricional (EN) e à 

ingestão de líquidos. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 

Fortaleza, com número de parecer 1.699.965, por meio da Plataforma Brasil, conforme dita a 

Norma da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Resultados: Estudo realizado 

com 244 idosos, maioria 60-69 anos (62,3%), mulheres (74,2%), aposentados (75,4%), e destes, 

76,2% possuíam renda de até um salário mínimo. Pela avaliação global da MAN, 73,4% 

encontravam-se em EN normal e 26,6% estavam sob risco de desnutrição. Quanto à quantidade 

de copos de líquidos diários, 3,3% bebiam dois ou menos copos, 31,5% de três a cinco, e a 

maioria consumia mais de cinco copos por dia (65,2%). Além disso, 170 pacientes faziam uso 

de prótese (69,7%), desses, 41,2% tinham o consumo inadequado de água, e daqueles que não 

usavam prótese (30,3%), a inadequação estava em 47,3% (p = 0,375).  Conclusão: Maioria 

apresentou EN normal e ingestão adequada de líquidos. A MAN é um ótimo instrumento, 

porém, não verifica obesidade ou define quantidade consumida por cada líquido, questionando 

de modo geral. 
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Código: N-SC13 

Consumo alimentar e estado nutricional de idosos com necessidade de prótese dentária 

Autores: Messilyana de Oliveira Mesquita, Ilana Nogueira Bezerra, Layla Wynny Aragão Lima 

Martins, Lucianna Leite Pequeno. 

Instituição: Universidade de Fortaleza (UNIFOR). 

 

Introdução: No Brasil, o crescimento da população idosa está caracterizado pelo aumento da 

expectativa de vida e redução da natalidade. Para promover qualidade de vida no processo de 

envelhecimento, a alimentação adequada e balanceada está entre os fatores para a longevidade. 

Objetivo: Analisar o consumo alimentar e o estado nutricional de pessoas idosas em processo 

de reabilitação oral com necessidade de prótese dentária. Metodologia: Trata-se de uma 

pesquisa transversal do tipo quantitativa, em dois Centros de Especialidades Odontológicas 

(CEO) – Joaquim Távora e Centro, no município de Fortaleza-CE, em novembro de 2016 a 

março de 2017. Aplicação de questionário socioeconômico, Mini-Avaliação Nutricional (MAN) 

para avaliação do estado nutricional e Recordatório Alimentar 24h para consumo alimentar, em 

idosos (idade igual ou superior a 60 anos) de ambos os gêneros, com necessidade de prótese 

dentária. Estudo provado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Fortaleza, com 

número de parecer 1.699.965, por meio da Plataforma Brasil, conforme Resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. Resultados: Em relação ao consumo alimentar dos idosos, por 

grupos alimentares, segundo o que é recomendado pela pirâmide alimentar brasileira para uma 

alimentação saudável, observou-se que dos 244 idosos que participaram do estudo, 62,3% com 

idade entre 60-69 anos, 74,2% mulheres e 75,4% aposentados, com uso de prótese ou não, 

apenas 6,55% possuem o consumo adequado de pães e cereais; 2,87% de vegetais; 61,07% de 

leguminosas; 32,38% de frutas; 6,15% de leites e derivados; 29,92% de carnes, aves e peixe; 

78,28% de gorduras e 57,79% de doces. Verificou-se que 73,4% dos idosos encontravam-se em 

estado nutricional normal e 26,6% estavam sob risco de desnutrição. Conclusão: Destaca-se a 

constante necessidade de acompanhamento dos padrões dietéticos e práticas de alimentação 

saudável, com o objetivo de fomentar uma alimentação equilibrada e uma melhor qualidade de 

vida ao idoso. 
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Código: S-NCE01 

Análise do perfil lipídico e antropométrico de mulheres suplementadas com farinha de 

linhaça 

Autores: Anamaria Araujo da Silva, Andréia Nathalli Spiess, Camila Daniele Pereira. 

Instituição: Universidade Regional de Blumenau (FURB). 

 

Introdução: A linhaça pode ser considerada um alimento funcional, onde sua ingestão em 

pequenas quantidades ao dia é capaz de reduzir fatores de risco para doenças crônicas, em 

especial as doenças cardiovasculares. Objetivo: Verificar os efeitos da suplementação da 

farinha de linhaça sobre o perfil lipídico e antropométrico de mulheres com dislipidemia. 

Metodologia: A amostra foi composta por oito mulheres que consumiram vinte gramas de 

farinha de linhaça diariamente, durante quarenta dias. Os valores de Índice de Massa Corporal, 

Circunferência da Cintura, Colesterol total, Lipoproteína de baixa densidade, Lipoproteína de 

alta densidade e Triglicerídeos foram verificados antes e após a suplementação de linhaça. 

Foram aplicadas duas entrevistas estruturadas, uma para coletar dados sociodemográficos e 

outra para avaliar o índice de aceitação das participantes quanto á utilização da linhaça. Este 

estudo foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Regional de Blumenau - FURB, e 

aprovado através do parecer 3.082.098. Resultados: Para os parâmetros antropométricos 

avaliados, observou-se mudanças pouco significativas durante o período estabelecido para o uso 

da suplementação. No entanto, mudanças mais significativas foram encontradas ao analisar o 

perfil lipídico, principalmente nos níveis plasmáticos de colesterol total e lipoproteína de baixa 

densidade. Quando foram questionadas sobre atribuir uma nota de 1 a 10 referente a como se 

sentiram ao participar da pesquisa, a grande maioria atribuiu nota 8. De modo geral, a 

suplementação com farinha de linhaça teve uma boa aceitação pelas participantes do estudo. 

Conclusão: O consumo da farinha de linhaça pode ter efeito positivo na redução das doenças 

cardiovasculares, principalmente por modular o perfil lipídico. 
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Código: S-NCE02 

Associação entre vitamina D e o quadro clínico e estado nutricional de  crianças e 

adolescentes com fibrose cística 

Autores: Bruna Becker da Silva, Eleuza Paulina Juliatto, Monica Ribeiro de Moraes, Norberto 

Ludwig Neto, Aline Daiane Schlindwein. 

Instituição: Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), Hospital Infantil Joana de 

Gusmão (HIJG). 

 

Introdução: A fibrose cística (FC) é uma doença genética, que está associada a doença 

pulmonar crônica, insuficiência pancreática, desnutrição e a má absorção de vitaminas 

lipossolúveis, como a vitamina D. Objetivo: Avaliar a associação entre os níveis de vitamina D 

de e o quadro clínico e estado nutricional de crianças e adolescentes com fibrose cística. 

Metodologia: Trata-se de um estudo transversal com crianças e adolescentes com FC em 

acompanhamento no Hospital Infantil Joana de Gusmão, no período de maio de 2019 a 

fevereiro de 2020. Incluiu-se todos os pacientes que tinham dosagens de 25(OH)D disponíveis, 

sendo considerada para análise a dosagem mais recente. Foram coletados dados 

sociodemográficos, clínicos, antropométrico e uso de suplemento vitamínico. Os pacientes 

foram divididos em dois grupos: suficiente (>=30ng/mL) e hipovitaminose (<30ng/mL). O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Sul de Santa 

Catarina sob CAAE 00189418.6.0000.5369, e do Hospital Infantil Joana de Gusmão sob CAAE 

00189418.6.3001.5361. Resultados: Dos 93 pacientes avaliados, 52,7% eram do sexo 

masculino, 87,1% brancos e com média de idade 6,49±4,46 anos. 94,4% pacientes 

apresentavam insuficiência pancreática, apenas 7,5% dos pacientes tinham diabetes, 6,5% 

possuem gastrostomia, e 84,1% tiveram infecções respiratórias no último ano. Em relação ao 

estado nutricional, 76,3% pacientes utilizavam suplemento polivitamínico e 23,7% dos 

pacientes encontravam-se com baixo peso, sendo 55,9% abaixo do percentil 50. A 

hipovitaminose foi observada em 61,3% dos pacientes e o nível médio de 25 (OH)D foi de 

28,23±12,97 ng/mL. Ao comparamos os grupos com as variáveis analisadas, àqueles com 

hipovitaminose D apresentaram o F508del homozigoto (p=0,036) como genótipo mais 

prevalente, tiveram menos infecções respiratórias no último ano (p=0,035) e o nível médio de 

25 (OH)D foi maior nos pacientes do grupo suficiente (p=0,000). Porém observou-se menos uso 

de suplemento polivitamínico e maior frequência de pacientes acima do percentil 50 no grupo 

de hipovitaminose D (p>0,05). Conclusão: A hipovitaminose D esteve associada ao genótipo 

F508del homozigoto, ter menos infecções respiratórias e ao menor nível de 25 (OH) D nesta 

amostra de crianças e adolescentes com FC.   
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Código: S-NCE03 

Triagem do risco nutricional de pacientes internados no Hospital Municipal São José de 

Joinville (SC) 

Autores: Maitê Roeder Reimer, Caroliny dos Santos Chaves, Luciane Voltolini, Camila Tomio. 

Instituição: Centro Universitário Católica de Santa Catarina. 

 

Introdução: O estado nutricional de pacientes hospitalizados influência na evolução clínica, no 

tempo de internação e número de complicações. O IBRANUTRI relatou que 48,1% dos 

pacientes hospitalizados, apresentam desnutrição, na região Norte, a prevalência atinge 78,8% e 

na região Sul, 38,9%. Objetivo: Identificar o risco nutricional por meio da triagem nutricional 

de pacientes internados no serviço de emergência do Hospital Municipal São José de 

Joinville/SC. Metodologia: Estudo transversal, observacional, realizado com pacientes 

internados na emergência do Hospital Municipal São José de Joinville/SC no ano de 2019. 

Foram incluídos pacientes admitidos em até 48 horas no serviço de emergência e excluídos 

gestantes, menores de 18 anos e/ou que estivessem impossibilitados de se comunicar e sem 

acompanhante. Realizou-se a triagem nutricional NRS-2002 além de, um questionário contendo 

dados de identificação, motivo da internação, dieta prescrita e dados antropométricos. Foi 

utilizado teste Qui-quadrado, com nível de significância de 95%. O estudo foi aprovado pelo 

comitê de ética do Hospital Municipal São José de Joinville/SC sob o número 3.563.647.  

Resultados: 155 pacientes participaram do estudo, 53,6% representando sexo masculino com 

idade média de 41 anos. O sexo feminino apresentou maior porcentagem (27,8%) de risco 

nutricional em relação ao sexo masculino (14,4%). A Diabetes Mellitus foi a comorbidade mais 

prevalente (34,2%) nos pacientes com risco. Nos pacientes sem risco nutricional 79,5% 

apresentavam hipertensão arterial. Doze pacientes com idade entre 18 e 59 anos foram 

classificados com risco nutricional conforme a NRS 2002, desses, 58,3% encontravam-se com 

baixo peso, seguidos por obesidade, 33,3% e eutrofia, 8,3%. Os pacientes sem risco (n=76), 

57,9% encontravam-se obesos, seguidos de 40,8% eutróficos e 1,3% com baixo peso, sem 

associações estatísticas. Em relação aos idosos, seis pacientes apresentaram risco e trinta cinco 

não apresentaram risco nutricional. Conclusão: Houve maior prevalência de pacientes sem risco 

nutricional. No entanto, a NRS-2002, apresenta limitações, comprometendo a instalação de uma 

terapia nutricional adequada, levando à prejuízos no estado nutricional desses pacientes. 
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Código: S-NE01 

Efeito do consumo agudo do suco de juçara (Euterpe edulis Maritus) sobre biomarcadores 

do estresse oxidativo e fadiga em uma sessão de exercício intervalado de alta intensidade: 

um ensaio clínico randomizado e cross-over 

Autores: Cândice Laís Knöner Copetti, Jéssica Ramos Krieguer, Lucas Bet da Rosa Orssatto, 

Fernando Diefenthaeler, Taís Thomsen Silveira, Edson Luiz da Silva, Sheyla de Liz Baptista, 

Bruna Cunha Mendes, Débora Kurrle Rieger, Francilene Gracieli Kunradi Vieira, Patrícia de 

Fragas Hinnig, Mayara Schulz, Roseane Fett, Patricia Faria Di Pietro. 

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

 

Introdução: O fruto juçara provém da palmeira Euterpe edulis Martius, uma espécie da Mata 

Atlântica brasileira. Devido à sua elevada atividade antioxidante, conferida especialmente pela 

presença de antocianinas, o fruto juçara pode oferecer proteção antioxidante durante o exercício.  

Objetivo: Avaliar o efeito do consumo agudo do suco de juçara (Euterpe edulis Martius) sobre 

biomarcadores do estresse oxidativo e fadiga em uma sessão de exercício intervalado de alta 

intensidade. Metodologia: Quinze homens fisicamente ativos foram designados para consumir 

250 mL de suco de juçara ou água (controle) 1h antes do exercício. Amostras sanguíneas foram 

obtidas 1h antes do exercício, imediatamente após e 1h após o exercício. Os parâmetros 

avaliados foram: fenóis totais, ácido úrico, glutationa reduzida, glutationa oxidada, GSH:GSSG, 

capacidade antioxidante total, estado oxidante total, índice de estresse oxidativo, proteínas 

carboniladas e as enzimas antioxidantes: glutationa peroxidase, superóxido dismutase e catalase. 

A fadiga foi medida com base nas reduções percentuais de pico de potência durante o sprint de 

5 s imediatamente após a sessão de exercício o em relação ao início. Resultados: A partir das 

mudanças relativas médias foi possível observar uma diminuição do índice de estresse oxidativo 

imediatamente após o exercício (p=0,020) e um aumento de glutationa reduzida 1h após o 

exercício (p=0,040) após o consumo do suco de juçara em relação ao controle. Também foi 

observado um aumento nos níveis de fenóis totais de 3% imediatamente após o exercício e 9% 

1h após o exercício (p=0,020) e de ácido úrico de 2% imediatamente após o exercício e 55% 1h 

após o exercício (p<0,001) após a ingestão de suco de juçara. Além disso, foi observada redução 

da fadiga (p<0,001) no grupo que consumiu o suco de juçara. Conclusão: Os resultados 

indicam que o suco de juçara pode contribuir para as respostas antioxidantes e redução da fadiga 

após uma sessão de exercício intervalado de alta intensidade. 
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Código: S-SC01 

Perfil nutricional e ingestão alimentar de crianças e adolescentes com fibrose cística em 

um hospital de referência em Florianópolis (SC) 

Autores: Bruna Becker da Silva, Eleuza Paulina Juliatto, Monica Ribeiro de Moraes, Norberto 

Ludwig Neto, Aline Daiane Schlindwein. 

Instituição: Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), Hospital Infantil Joana de 

Gusmão (HIJG). 

 

Introdução: A fibrose cística (FC) é uma doença genética caracterizada pela insuficiência 

pancreática, doença pulmonar e desnutrição e um bom estado nutricional está associado ao 

melhor quadro clínico e maior expectativa de vida desses pacientes.  Objetivo: Caracterizar o 

perfil nutricional e a ingestão alimentar de crianças e adolescentes com FC. Metodologia: 

Trata-se de um estudo transversal com pacientes com FC em acompanhamento no Hospital 

Infantil Joana de Gusmão, no período de maio de 2019 a fevereiro de 2020. Foram coletados 

dados como: idade, gênero, insuficiência pancreática, diabetes mellitus, gastrostomia, uso de 

suplemento nutricional e consumo alimentar. Para a avaliação antropométrica coletou-se dados 

de peso, estatura, índice de massa corporal, circunferência muscular do braço e prega cutânea 

tricipital. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do 

Sul de Santa Catarina sob CAAE número 00189418.6.0000.5369, e do Hospital Infantil Joana 

de Gusmão sob CAAE 00189418.6.3001.5361. Resultados: Foram avaliados 97 pacientes, 

sendo 51,5% do sexo masculino, 86,6% de etnia branca, com média de idade de 6,19±4,56 anos, 

94,8% apresentam insuficiência pancreática, 7,2% diabetes mellitus, 6,2% gastrostomia e 64,9% 

utilizam suplemento nutricional. A prevalência de eutrofia foi de 69,1% e 43,3% encontravam-

se acima do IMC percentil 50. Observou-se ainda que 2% dos pacientes apresentaram depleção 

significativa do tecido adiposo e 76,5% do tecido muscular. Quanto à ingestão alimentar, 22,7% 

atingiram a recomendação de energia e 82,5% atingiram a recomendação de proteína. Em 

relação à ingestão alimentar de vitaminas (A, E e D), atingiram as necessidades nutricionais 

com o acréscimo de 50%, apenas 26,8%, 39,2% e 46,4%, respectivamente.  Conclusão: 

Observou-se que as crianças e adolescentes encontram-se em bom estado nutricional. Entretanto 

ao avaliarmos a dieta dos pacientes, apenas a ingesta de proteína estava adequada.   
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Código: S-NC02 

Perfil nutricional e alimentar de pacientes com doença renal crônica em hemodiálise em 

um hospital de referência de Florianópolis (SC) 

Autores: Bruna Becker da Silva, Anelize Juriatti, Eleuza Paulina Juliatto, Aline Daiane 

Schlindwein. 

Instituição: Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), Hospital Infantil Joana de 

Gusmão (HIJG). 

 

Introdução: Pacientes com doença renal crônica em hemodiálise (HD) são vulneráveis a vários 

distúrbios metabólicos e nutricionais, levando a alterações na composição corporal. Objetivo: 

Avaliar o estado nutricional e consumo alimentar de pacientes com doença renal crônica em 

hemodiálise. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal com pacientes em hemodiálise 

submetidos à sessões de quatro horas, realizadas três vezes por semana, atendidos em um 

hospital público localizado em Florianópolis-SC, no período de maio a junho de 2019. Foram 

coletados dados como: idade, gênero, tempo de doença, alteração no apetite no dia da diálise, 

uso de suplemento nutricional e consumo alimentar. Para obtenção do estado nutricional foi 

aferido o peso, altura, circunferência do braço (CB) e prega cutânea tricipital (PCT), 

circunferência da cintura (CC) e calculou-se o índice de massa corporal (IMC).  Resultados: 

Foram avaliados 44 pacientes, sendo 32 do sexo masculino, 59,1% de etnia branca, com média 

de idade de 52,36±11,19 anos, média de diagnóstico de 4,95±6,09 anos. Cinquenta por cento 

dos pacientes apresentam alteração no apetite no dia da hemodiálise e 77,3% relataram sentir 

mais fome e apenas 29,5% utilizam suplemento nutricional. Dentre os pacientes 59,2% deles 

encontravam-se com o IMC de eutrofia. No entanto, com relação as dobras cutâneas e 

circunferências, 90 (59,1%) pacientes apresentaram desnutrição da PCT, 34% da CB e 47,7% da 

CMB. 56,8% dos pacientes encontravam-se com a CC elevada. Em relação ao consumo 

alimentar, a média de energia foi de 1028,79±472,12 kcal/dia, de proteína 46,39±23,40 g/dia, 

carboidrato 143,56±74,29 g/dia e lipídeos 28,52±18,44 g/dia. Observou-se que 97,7% estavam 

consumindo calorias abaixo do recomendado e dos demais macronutrientes a maioria dos 

pacientes consumia abaixo do recomendo de proteínas (90,9%), carboidratos (97,7%) e lipídeos 

(93,2%).  Conclusão: O tratamento nutricional nos pacientes renais crônicos em diálise é de 

extrema importância para reverter o quadro de desnutrição e amenizar os sintomas recorrentes. 
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Código: S-NC03 

Desafios diários relacionados aos hábitos alimentares de crianças autistas 

Autores: Anamaria Araújo da Silva, Graciele da Silva Viana, Marina André. 

Instituição: Universidade Regional de Blumenau (FURB). 

 

Introdução: Crianças autistas são muito seletivas e persistentes ao novo, dificultando a inserção 

de novas experiências com alimentos. Comportamentos repetitivos e interesses restritos podem 

ter papel importante na seletividade dietética dessas crianças. Objetivo: Analisar os hábitos 

alimentares de crianças autistas através da aplicação de dois questionários com os pais e/ou 

responsáveis. Metodologia: Participaram desta pesquisa 11 pais e/ou responsáveis de crianças 

diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de 2 a 10 anos. Os pais e/ou 

responsáveis das crianças selecionadas da pesquisa responderam a um questionário 

desenvolvido pelas autoras por meio de perguntas abertas e fechadas referente a dados pessoais, 

costumes, rotinas, dificuldades e desafios sobre a alimentação e também um Questionário de 

Frequência de Consumo Alimentar (QFCA). Os dados foram organizados em tabelas e gráfico e 

realizada uma análise comparativa descritiva em porcentagem.  Estudo submetido e aprovado 

pelo comitê de ética da FURB parecer número 3.082.093. Resultados: A maior parte dos 

autistas foram meninos e a maior severidade do grau parece estar ligado ao gênero masculino. 

Observou-se a seletividade alimentar das crianças com possíveis problemas gastrointestinais 

consequentes, podendo estar relacionado à baixa adesão ao aleitamento materno exclusivo até 

os seis meses de idade. Algumas crianças apresentaram preferências em relação à textura, cor, 

consistência dos alimentos, além de possuírem hábitos característicos na hora das refeições. 

Quanto ao QFCA observou-se alto consumo de leite e derivados diariamente e baixo consumo 

de frutos do mar com a opção de frequência “nunca”.  Conclusão: Importante reforçar os 

benefícios do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade para com isso evitar 

alterações no paladar, e incentivar a diversidade de alimentos na introdução alimentar. 
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Código: S-NC04 

Relação entre a composição corporal e o consumo de alimentos ultra processados na 

adolescência 

Autores: Micaela Rabelo Quadra, Antônio Augusto Schäfer, Fernanda de Bittencourt da Silva 

Cascaes, Fernanda de Oliveira Meller. 

Instituição: Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). 

 

Introdução: A transição nutricional vem elevando consideravelmente o consumo de alimentos 

ultraprocessados da população mundial. Os alimentos ultraprocessados são produzidos 

industrialmente, apresentam alta densidade energética e propriedades nutricionais escassas. 

Parecem afetar a composição corporal e estado nutricional, inclusive dos adolescentes.  

Objetivo: Avaliar a associação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e a composição 

corporal de adolescentes de uma instituição filantrópica de ensino de Criciúma-SC. 

Metodologia: Estudo transversal realizado em 2017 com adolescentes de 10 a 19 anos de idade. 

O cálculo amostral totalizou 298 participantes. A composição corporal foi avaliada por pregas 

cutâneas e bioimpedância e o estado nutricional, pelo índice de massa corporal. Foi definido 

como regular o consumo de, no mínimo, 5 dias na semana de, pelo menos, um grupo de 

alimento ultraprocessado segundo a classificação NOVA. Teste Qui-quadrado com significância 

de 5% foi utilizado para as análises. O estudo foi aprovado pelo CEP da Universidade do 

Extremo Sul Catarinense (CAAE:71847617.3.0000.0119). Resultados: Dos 279 adolescentes 

participantes, a maioria era do sexo masculino (70%), possuía cor da pele branca (61,4%), era 

da faixa etária de 13 a 16 anos (53,1%) e pertencia à classe social B (57,7%). Um terço 

apresentava excesso de peso (índice de massa corporal: 27,2%; pregas cutâneas: 33,9%; 

bioimpedância: 29,6%). O consumo regular de alimentos ultraprocessados foi encontrado em 

64,2% dos participantes e não foi associado com as variáveis sociodemográficas. O excesso de 

peso foi associado ao sexo, idade e consumo regular de alimentos ultraprocessados. Aqueles que 

apresentaram maior prevalência de excesso de peso não consumiam regularmente alimentos 

ultraprocessados. A associação negativa entre o consumo regular de alimentos ultraprocessados 

e o excesso de peso, possivelmente foi devido à causalidade reversa. Conclusão: Destaca-se a 

necessidade da realização de novos estudos, principalmente longitudinais, para avaliação e 

melhor compreensão desta associação. 
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Código: S-NC05 

Relação dos hábitos intestinais e consumo de frutas e verduras de crianças e adolescentes 

autistas 

Autores: Katarina Tibes da Silva Bez Fontana, Amanda Rosso dos Santos, Tamy Colonetti, 

Maria Cristina Gonçalves de Souza, Marco Antônio da Silva. 

Instituição: Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). 

 

Introdução: A síndrome do espectro autista caracteriza-se por alterações no comportamento da 

criança, dentre elas, podem apresentar seletividade alimentar, desencadeando carências 

nutricionais. Doenças gastrointestinais e sintomas associados são relatados com frequência, 

embora não sejam incluídos nos critérios de diagnóstico. Objetivo: Este trabalho teve como 

objetivo avaliar os hábitos alimentares de portadores da Síndrome do Espectro Autista e a 

relação com hábitos intestinais. Metodologia: Foi realizado um estudo transversal, com cinco 

instituições de ensino de referência para portadores do espectro autista. A coleta de dados 

ocorreu no período de agosto a setembro do de 2019. Os indivíduos foram submetidos a coleta 

de dados através de questionários, Escala de Bristol, frequência de consumo alimentar, peso e 

altura. A coleta de dados dos 44 indivíduos ocorreu somente após a aprovação do comitê de 

Ética em pesquisa sob número do parecer: 3.603.389. Resultados: Participaram da pesquisa 44 

indivíduos com faixa etária entre 2 a 17 anos.  De acordo com os resultados pode-se observar 

que houve maior prevalência do sexo masculino (77,3%) comparado ao sexo feminino. De 

acordo com o estado nutricional 45,5% (20) estavam eutróficos no momento da avaliação, 

18,2% (8) com magreza acentuada e 13,6 % (6) com obesidade. Em relação aos hábitos 

intestinais obteve-se prevalência de 65% com constipação e 29,7 % com diarreia 29,7%, sendo 

escala de Bristol. Através do questionário de consumo alimentar, foi observado excesso de 

consumo de alimentos ricos em carboidratos refinados e industrializados. Já o consumo de 

alimentos saudáveis como frutas e fibras esteve abaixo da recomendação diária. Conclusão: 

Pode-se concluir o predomínio de uma alimentação pobre em qualidade nutricional, levando a 

carências nutricionais na dieta dos indivíduos que participaram do presente estudo, resultando 

em problemas gastrointestinais. 

 


