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ISSN 2525-7374
Volume 33 – 2o Suplemento

Ganepão 2018

Brazilian Society of Parenteral 
and Enteral Nutrition



Rev Bras Nutr Clin 2014; 29 (2): XX-XX

2

Faintuch J & Ramos O

Presidente:  
Diogo Oliveira Toledo
 
Vice-Presidente:  
Haroldo Falcão Ramos Cunha 
 
Primeiro Secretário:  
Melina Gouveia Castro 
 
Segundo Secretário:  
Gilmária Millere Tavares
 
Primeiro Tesoureiro:  
Ivens Augusto Oliveira de Souza  
 
Segundo Tesoureiro: 
Arnaldo Aires Peixoto Junior 
 
Comitê de Defesa Profissional: 
Maria Isabel T. Davisson Correia
 
Comitê de Farmácia:  
Lívia Maria Gonçalves Barbosa
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IC001 - EFEITO DO ADOÇANTE À BASE DE SUCRALOSE 
EM COMPARAÇÃO AO AÇÚCAR SOB PERFIL GLICÊMICO 
E LIPÍDICO, GORDURA CORPORAL E ÍNDICE DE 
ADIPOSIDADE DE RATOS WISTAR 

Autores: Isabela Alves Nunes, Mariana Januário Lilli, 
 Anderson Seiji Soares Fujimori, Natália Baraldi Cunha, 
Maria Angelica Martins Lourenço 

Instituição: USC - Universidade Sagrado Coração 

Introdução: A sucralose é o adoçante não nutritivo mais 
utilizado na atualidade. Embora considerada segura pelos 
órgãos regulatórios, estudos recentes mostram que a 
sucralose pode alterar vias metabólicas, resultando em 
aumento de peso e resistência insulínica. 

Objetivos:  O objetivo deste trabalho foi comparar o 
efeito do adoçante à base de sucralose em relação ao 
açúcar sob os parâmetros glicêmicos, lipídicos, gordura 
corporal e índice de adiposidade de ratos wistar. 

Materiais e Métodos: Foram analisados 30 ratos wistar 
machos distribuídos em 3 grupos (n=10/grupo): Grupo CO 
(controle + água), Grupo CA (controle + água acrescida de 
açúcar a 4%), CS (controle + água acrescida de adoçante à 
base de sucralose a 100 mg/kg de peso corporal/dia). Os 
animais foram pesados no início e final do experimento e 
a ração padrão foi pesada diariamente, sendo avaliado o 
ganho de peso e consumo de ração. O açúcar e o adoçante 
à base de sucralose foram administrados na mamadeira 
dos animais, sendo feito controle diário do consumo. 
Após 8 semanas de estudo foi realizada eutanásia 
e análise sérica de colesterol total, HDL, LDL, triglicérides 
e glicose, análise morfológica do tecido adiposo e cálculo 
de índice de adiposidade. Os dados passaram pelo teste 
de normalidade e foram apresentados em média ± desvio 
padrão. As comparações entre os grupos foram feitas 
pela análise de variância de uma via (ANOVA). O nível de 
significância adotado foi de 5%. 

Resultados: Ao final do experimento, o consumo de 
ração foi maior no grupo CS em comparação com os 
grupos CO e CA [CO=35,68 ±0,33; CA=33,08± 1,31; 
CS=38,54± 0,06; p=0,01]. Não foi observada diferença 
estatisticamente significante entre os grupos em relação 
ao ganho de peso, gordura corporal (somatória de peso 
da gordura visceral, epididimal e retro-peritoneal) e 
índice de adiposidade (p>0,05). O grupo CS apresentou 
menores valores de colesterol total em comparação 
com CO e CA [CO=77,20±10,97; CA=86,77±11,06; 
CS=66,66±9,24;p=0,0009], como resultado da diminuição 
dos índices de HDL [C0=32,87± 4,006; CA=33,43± 
3,69;CS=27,54 ±3,50;p=0,0025]. Quanto aos valores de 

LDL, triglicérides e glicemia, não foi observada diferença 
estatisticamente significante na comparação entre os 
grupos (p>0,05). 

Conclusão: Desta forma, conclui-se que em comparação 
ao açúcar, o adoçante à base de sucralose induz maior 
consumo de ração, diminui os níveis séricos de colesterol 
total e HDL e não interfere na gordura corporal, índice 
de adiposidade e glicemia dos animais. 

Palavras-chaves:  Adiposidade, Adoçantes não-nutritivos, 
Sucralose 

IC002 - EFEITO HEPATOTÓXICO E METABÓLICO DE 
SHAKE E SUPLEMENTO DE VITAMINAS E MINERAIS NO 
CONTROLE DE PESO EM MODELO EXPERIMENTAL 

Autores: Anderson Seiji Soares Fujimori, Raquel Berto-
laccini Bastos, Adriane Gasparino Dos Santos Martinez 
Uribe, Natália Baraldi Cunha, Maria Angélica Martins 
Lourenço 

Instituição: USC - Universidade Sagrado Coração 

Introdução: O consumo de shakes associados de suple-
mentos de vitaminas e minerais tem se disseminado 
entre os indivíduos que buscam um tratamento para a 
obesidade. Entretanto, estudos apontam que estes po-
dem causar alterações hepáticas e metabólicas impor-
tantes.  
Objetivos: Avaliar o efeito metabólico de shake e 
suplemento de vitaminas e minerais no controle de peso 
em modelo experimental. 

Materiais e Métodos: Foram avaliados 30 ratos wistar 
machos distribuídos em 3 grupos: OB (obesidade+ 
água, via gavagem); SP (obesidade + shake associado 
de suplemento de vitaminas e minerais a 100 mg/kg/
dia, via gavagem) e CO (controle+água via gavagem). Os 
grupos OB e SP foram induzidos ao ganho de peso antes 
do início do tratamento através do consumo de ração 
hipercalórica por 3 meses. Após, iniciou-se o tratamento 
e todos os animais receberam ração padrão.  O peso dos 
animais foi controlado semanalmente e o consumo de 
ração diariamente. Após o período de tratamento foi 
realizada eutanásia e coleta de materiais biológicos para 
a realização e análises bioquímicas (colesterol tota, HDL-c, 
LDL-c, glicemia, TGO e TGP) e histologia hepática. Para as 
variáveis paramétricas, foi realizado o teste ANOVA de 1 
via e para as não paramétricas, teste de Kruskal-Wallis. 
O nível de significância adotado foi de 5%. 

Resultados:  Não foi observado diferença no peso 
corporal entre os grupos OB e CO no início do 
experimento. Já após a indução ao ganho de peso, o 
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grupo OB apresentou maior peso em relação ao grupo 
CO. Após o ínicio do tratamento, todos os grupos 
apresentaram perda de peso, sendo que, o grupo SP 
apresentou menor perda de peso em relação aos grupos 
CO e OB, mesmo não havendo diferença no consumo 
de ração. O grupo SP apresentou maiores níveis de 
colesterol total e LDL-c em relação ao grupo CO e OB. 
Os grupos SP e OB apresentaram níveis glicêmicos mais 
elevados em comparação ao C. Não foram observadas 
alterações significativas nos níveis de HDL-c, TGO e TGP, 
entretanto, o grupo SP apresentou valores significativos 
de infiltrado inflamatório hepático crônico, observado 
pela avaliação histológica.  

Conclusão: Conclui-se que o tratamento com o shake 
e suplemento de vitaminas e minerais, nesse modelo 
experimental, causou alterações significativas no 
metabolismo lipídico e hepático, visto pelo aumento nos 
níveis séricos de colesterol total e LDL-c e presença de 
inflamação hepática crônica, além de não ter se mostrado 
eficaz na perda ponderal.

Palavras-chaves:  Shake, Obesidade, Hepatoxicidade, 
Suplemento de Vitaminas e Minerais 

IC003 - EFEITOS DO CONSUMO DE BEBIDAS À BASE 
DE MURICI (BYRSONIMA CRASSIFOLIA (L.) KUNTH 
E VERBASCIFOLIA (L.) DC) E TAPEREBÁ (SPONDIA 
MOMBIN) SOBRE O TECIDO HEPÁTICO DE RATAS 
ALIMENTADAS COM DIETA HIPERLIPÍDICA 

Autores: Vanessa Rosse de Souza, Teresa Palmisciano 
Bedê, Sabrina Batista Alves Faria, Vilma Blondet de Aze-
redo, Anderson Junger Teodoro 

Instituição: UNIRIO - Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro 
 
Introdução: As frutas murici e taperebá são excelentes 
fontes de compostos bioativos e podem ser explorados 
na fabricação de produtos com interesse comercial, 
podendo ser utilizadas na prevenção de doenças 
hepáticas. 

Objetivos:  O objetivo do presente trabalho é de avaliar 
o efeito do consumo de bebidas de frutas da região 
Amazônica (murici e taperebá) sobre a capacidade 
antioxidante e função e integridade do fígado de ratas 
alimentadas com dieta hiperlipídica. 

Materiais e Métodos: Rattus Novergicus Wistar Albino, 
fêmeas, adultas foram divididas em grupos (n=05): 
controle (GC)- ração balanceada; hiperlipídico (GH)- ração 
hiperlipídica murici (GM) - ração hiperlipídica + bebida 
à base de murici; taperebá (GT) - ração hiperlipídica + 

bebida à base de taperebá; blend (GB) - ração hiperlipídica 
+ blend de murici e taperebá-15mL. Ração e água foram 
ofertados ad libitum. Após 60 dias, os animais foram 
mantidos em jejum e sacrificados. Após o sacrifício o 
fígado dos animais foi extraído, pesado e processado, 
as células hepáticas foram analisadas por citometria 
de fluxo. Amostras de sangue foram coletadas para 
determinar a glicemia, as concentrações de aspartato 
transaminase (AST) e alanina transaminase (ALT). A 
atividade antioxidante (AA) celular (ORAC) também foi 
determinada. Para comparação das médias entre grupos 
foi utilizado Anova one-way e Tukey como pós-teste, 
considerando p<0,05. 

Resultados: Ao final do experimento os grupos do estudo 
apresentaram semelhante peso, ganho de peso, peso do 
fígado e índice hepatossomático (p>0,05). Os grupos que 
consumiram as bebidas apresentaram menor consumo 
de ração (p<0,05). 

Conclusão:  Os grupos que receberam as bebidas 
consumiram menos ração e apresentaram peso e ganho 
de peso semelhante ao GC e GH. As bebidas à base de 
murici e taperebá melhoraram a atividade antioxidante 
celular nas ratas estudadas, além de promover melhora 
na resposta celular através da redução de apoptose, 
sugerindo efeito hepatoprotetor contra modificações 
celulares causadas pela dieta hiperlipídica.

Palavras-chaves:  Murici, Taperebá, Dieta hiperlipídica 

IC004 -NÃO PARTICIPANTE

IC005 - EXTRATOS DAS FRUTAS AMAZÔNICAS MURICI 
(BYRSONIMA CRASSIFOLIA) E TAPEREBÁ (SPONDIA 
MOMBIN) INIBEM A VIABILIDADE CELULAR E MODIFICAM 
O CICLO CELULAR E APOPTOSE EM CÉLULAS DE CÂNCER 
DE OVÁRIO PARENTAL E RESISTENTE À CISPLATINA 

Autores: Vanessa Rosse de Souza, Mariana Concentino 
M. Brum, Isabella dos Santos Guimaraes, Etel Rodrigues 
Pereira Gimba, Anderson Junger Teodoro 

Instituição: INCA - Instituto Nacional do Câncer 
 
Introdução:  A região Amazônica possui uma variedade 
de frutas, incluindo o murici e o taperebá, os quais são 
fontes de compostos bioativos, podendo representar 
novas fontes de novos agentes anticâncer, incluindo o 
carcinoma de ovário. 

Objetivos:  Avaliar a atividade antioxidante e o efeito dos 
extratos de frutas murici e taperebá sobre a viabilidade, 
ciclo celular e apoptose em linhagens celulares humanas 
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de câncer de ovário parental (A2780) e resistentes à 
cisplatina (ACRP). 

Materiais e Métodos: Amostras de polpas congeladas 
de murici e taperebá foram obtidas de Belém do Pará. 
O extrato aquoso de cada amostra foi preparado e 
posteriormente liofilizados. Nos extratos de murici (EM) 
e taperebá (ET) foram avaliados: a atividade antioxidante 
por meio de distintas técnicas (DPPH, ABTS, FRAP e 
ORAC) e compostos fenólicos totais (Folin Ciocalteu). 
As linhagens celulares de câncer de ovário parental 
(A2780) e resistente à cisplatina (ACRP) foram geradas 
por exposição crescente a este quimioterápico e foram 
cultivadas em meio RPMI. A análise de viabilidade celular 
foi realizada por ensaios de MTT. As células foram 
plaqueadas em densidades entre de 2,0-5,0x105 células/
cm² até atingir 80% de confluência. Após 24 horas, o meio 
de cultura foi retirado e as células foram tratadas por 24 
horas em distintas concentrações dos extratos de frutas 
(entre 0,01-20mg/mL). Para comparação das médias 
entre grupos foi utilizado Anova one-way e Tukey como 
pós-teste, considerando p<0,05. 

Resultados: O EM apresentou maior atividade antioxidante 
que o ET nos ensaios de FRAP (10,14±0,20µmolSulfa
toferroso/g), ABTS (162,09±11,46µmolET/g) e ORAC 
(944,85±12,70mmolET/g) (p<0,05). O maior teor de 
compostos fenólicos totais foi observado no EM 
(16,34±2,78mgEAG/g). Após 24 horas de tratamento, o 
ET e o EM apresentaram maior diminuição da viabilidade 
celular na concentração de 20,00mg/mL, em ambas 
linhagens estudadas. O EM promoveu redução de 77,38% 
na viabilidade celular na linhagem A2780 e de 83,94%) 
na linhagem ACRP. O ET promoveu apresentou 69,4% de 
redução da viabilidade celular na linhagem e de 65,54% 
na linhagem ACRP (65,54%). Observou-se aumento do 
percentual de células na fase G0/G1 e diminuição de 
células nas fases S e G2/M, sendo este efeito maior na 
linhagem resistente à cisplatina (p<0,05). As células da 
linhagem parental apresentaram maior percentual de 
apoptose em resposta ao tratamento com os extratos 
(EM-5mg/mL=38,54±7,84 e 20mg/mL=45,11±1,28; 
ET-5mg/mL=46,51±0,13 e 20mg/mL=46.50±0.28) quando 
comparadas à linhagem resistente à cisplatina.

Conclusão: Os EM e ET demonstraram ser potente 
inibidor da viabilidade e da do ciclo celular nas linhagens 
estudadas (A2780 e ACRP), bem como parecem aumentar 
a apoptose em linhagens celulares parentais. Neste 
contexto, a quimioprevenção por meio do uso de EM 
e ET através da sua ação na modulação celular, surgem 
como uma ferramenta importante na prevenção e no 
controle do câncer. 

Palavras-chaves: Câncer, Câncer de ovário, Murici, 
Taperebá, Região Amazonica 

IC006 - INFLUÊNCIA DE EXTRATOS DE CAFÉ SUBMETIDOS 
A DIFERENTES NÍVEIS DE TORRA EM LINHAGEM CELULAR 
HUMANA DE ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA 

Autores: Deborah de Almeida Bauer Guimarães, L’aurent 
dos Santos de Souza, Isabella Porto Carrero Horta, Ot-
niel Freitas Silva, Anderson Junger Teodoro 

Instituição: UNIRIO - Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro 
 
Introdução: O Brasil é um dos maiores produtores e 
exportadores de café, sendo as espécies C. arábica e C. 
robusta fontes de compostos bioativos, os quais podem 
representar novas estratégias terapêuticas eficazes para 
o câncer de próstata. 

Objetivos:  O objetivo do presente estudo foi avaliar a 
atividade antioxidante e selecionar uma espécia para 
o efeito dos extratos de café sobre a viabilidade, ciclo 
celular e apoptose de linhagens humanas de câncer de 
próstata. 

Materiais e Métodos: Os grãos de café verde (CV) 
arábica e robusta foram obtidos dos estados RJ e ES. 
Após processos de seleção, torração (Torra clara-TC, 
média-TM e escura-TE), moagem e peneiração os cafés 
foram infundidos e obtidos os extratos e pulverizados 
em Spray Drier. A atividade antioxidante (AA) dos 
extratos foram realizadas por ORAC, DPPH, FRAP, ABTS 
e Folin Ciocalteu. Análises em linhagem de câncer de 
próstata humana (DU-145) por extratos de café robusta. 
Análise de viabilidade celular foi realizado o ensaio de 
MTT. As células foram plaqueadas na densidade de 
2,0x104céls/cm² em placas de 96 poços. Para os ensaios 
de ciclo celular e apoptose as células foram plaqueadas 
na densidade de 2,0x105céls/cm. 70% de confluência em 
plaqueamento. Após 24h, o meio de cultura foi retirado 
e as células foram tratadas por 24h com diferentes 
concentrações de extratos (25-5000μg/mL para MTT 
e 2500 e 5000μg/mL para ciclo e apoptose). Foram 
utilizadas Anova one-way e Tukey como pós-teste, 
considerando p<0,05. 

Resultados: Os extratos de café robusta apresentaram 
atividade entre 46-123 mmol de Trolox/g de amostra, 
enquanto que o café arábica apresentaram atividade entre 
38-21808 µmol de Trolox/g de amostra. Os extratos de CV e 
TC estudados apresentaram maior teor de fenólicos totais, 
quando comparado aos demais em ambas as espécies. 
Em relação a AA, nos ensaios ORAC, DPPH, FRAP e ABTS 
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o café arábica e o robusta apresentaram maior AA no CV 
e TC, sendo que essa atividade decai com o processo de 
torrefação. Em 24 horas de tratamento, os extratos CV 
e TC do café robusta apresentaram maior diminuição da 
viabilidade celular, os extratos TM e TE se igualam aos 
extratos CV e TC em doses superiores a 500μg/mL (p0/
G1 e uma diminuição de células nas fases S e G2/M após 
a incubação por 24h com extratos TC (G0/G1=65,06%) e 
TE (G0/G1=65,07%)-2500μg/mL e TM (G0/G1=70,37%) e 
TE (G0/G1=82,96%)-5000μg/mL. As células apresentaram 
maior percentual (11%) de apoptose após o tratamento 
utilizando TC (5000μg/mL), quando comparado aos outros 
extratos (p<0,05). 

Conclusão:  Os extratos de café robusta apresentaram 
maior atividade antioxidante comparada com os extratos 
de café arábica. Em ambas as espécies o café verde e o torra 
clara, apresentam uma maior atividade antioxidante, 
sendo diminuída com a continuação do processo de 
torrefação. Neste contexto, a quimioprevenção dos 
extratos de café robusta surgem como uma ferramenta 
na prevenção e no controle do câncer.

Palavras-chaves:  Próstata, Café, Adenocarcinoma de 
próstata 

IC007 - POTENTIAL BENEFITS OF DOCOSAHEXAENOIC 
ACID IN A MOUSE MODEL OF LUNG CANCER-RELATED 
CACHEXIA 

Autores: Raquel Dal Sasso Freitas, Kesiane Mayra da 
Costa, Fernanda Letícia Rost, Maria Eduarda Azambuja 
Amaral, Maria Martha Campos 

Instituição: PUCRS - Pontiícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul 
 
Introdução:  Cancer cachexia (CC) is marked by loss 
of muscle, fat and QoL (Lancet Oncol. 12:489. 2011). 
Eicosapentaenoic acid (EPA) is used for CC care (Cancer 
Metastasis Rev. 34:359. 2015), while docosahexaenoic 
acid (DHA) have not been fully investigated. 

Objetivos:  This study assessed the effects of DHA 
treatment in a mouse model of CC. 

Materiais e Métodos: CC was induced by subcutaneous 
injection of Lewis lung carcinoma (LLC) cells, which 
were cultured under standard conditions. On day 0, the 
cells were resuspended at 5 x 106/100 µl of phosphate-
buffered saline (PBS), and injected into the right flank 
of C57/BL6 male mice (20-25 g; N=8/group) under 
anesthesia. Control animals received the same volume 
of PBS. Mice were divided into 4 experimental groups: 
tumor-free control; LLC + PBS; LLC + DHA 1 µmol/kg; 

tumor-free control + DHA 1 µmol/kg. From day 7 to 21, 
DHA was dosed daily, intraperitoneally. Ambulatory 
movement, traveled distance, rearing numbers, motor 
coordination and grip strength were assessed on day 
0 and on day 21. Following euthanasia, the following 
parameters were recorded: glycemia, muscle and fat 
tissues weight, spleen weight, tumor mass weight, 
and tumor-free carcass weight. Blood was collected 
to analyze hematocrit (Ht) and leucocyte counts. Fat 
tissues were processed for H&E analysis. 

Resultados:  LLC-cachectic mice showed decrease 
of all behavioral parameters: ambulatory movement 
(-52±10%), rearing numbers (-52±12%), speed (-51±8%), 
traveled distance (-52±12%). DHA partially recovered 
these parameters. Motor coordination and grip strength 
were impaired by CC (-18±8%;-18±6%) and DHA reversed 
these impairments (+14± 3;+27±8%). No difference was 
observed in muscle weight among experimental groups, 
while cachectic mice showed significant reduction of 
ingWAT, isWAT and epWAT weight (-54±6%;-33±7%;-
25±6%). DHA partially improved ingWAT (+42±29%) 
and recovered isWAT to control values (+59±28%). Yet, 
it failed to recover epWAT weight loss. CC induced 
decrease of Ht levels and altered leucocyte counts, but 
only Ht was recovered by DHA. Regarding tumor-free 
carcass weight, cachectic mice weighted less and DHA 
recovered this parameter. Concerning H&E analysis, 
LLC-injected mice showed reduced adipocyte area 
of isWAT (-14±5%) and DHA slightly recovered this 
parameter; ingWAT adipocyte area was not impaired. 
Tumor mass weight and glycemia were not altered by 
DHA treatment. 

Conclusão:  Parenteral administration of DHA showed 
beneficial effects in the lung cancer-related cachexia 
mouse model. Further analyses are in progress to 
evaluate biochemical and molecular parameters.

Financial support: CAPES, CNPq, LACOG, PUCRSINFRA 
#01.11.0014-00.

Palavras-chaves:  Cancer cachexia, Docosahexaenoic 
acid, llc, Mice, Omega-3 

IC008 - STATUS DA VITAMINA D E SUA ASSOCIAÇÃO 
COM O POLIMORFISMO DO GENE DO RECEPTOR DA 
VITAMINA D (BSMI) EM IDOSOS NORDESTINOS 

Autores: Ivone Freires de Oliveira Costa Nunes, Fran-
cisco Erasmo de Oliveira, José Lindenberg Rocha Sar-
mento, Lidia Ribeiro de Carvalho, Cecilia Maria Resende 
Gonçalves de Carvalho 

Instituição: UFPI - Universidade Federal do Piaui  
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Introdução:  A saúde do idoso pode ser prejudicada por 
inadequações de vitamina D, que podem se associar com 
variações genéticas, como o polimorfismo de nucleotídeo 
único (SNP) do gene do seu receptor (VDR), BsmI G>A 
(rs1544410) 

Objetivos:  Avaliar o status  da vitamina D e o 
polimor f ismo do gene VDR (BsmI) em idosos. 
Determinar as concentrações séricas de 25(OH)D. 
Genotipar o polimorfismo BsmI. Associar o estado 
nutricional relativo a vitamina D com os três genótipos 
do polimorfismo. 

Materiais e Métodos: Estudo experimental aprovado 
pelo Comitê de Ética da UFPI (parecer nº 2.216.538), 
realizado de agosto/2017 a janeiro/2018 em Teresina, 
Piaui, com 74 idosos (>60 anos) de ambos os sexos. Para 
os dados sociodemográficos aplicou-se questionário. 
A concentração sérica de 25(OH)D, deu-se por 
quimiluminescência/LIAISON, sendo deficiência® 
e no espectrofotômetro NanoDrop® 2000 houve a 
quantificação. A reação em cadeia da polimerase (PCR) 
ocorreu com 5xFIREPol® Master Mix Solis BioDyne, 100 
ng de DNA e 400 nM de iniciadores e a amplificação 
no termociclador Bioer Gene pro®. Os produtos da PCR 
foram clivados por Mva1269I (BsmI) e a presença do 
polimorfismo foi identificada pelo genótipo bb, que 
obteve 650 e 175 pb. O genótipo BB possuía 825 pb e 
Bb tinha 825, 650 e 175 pb. A presença de associação foi 
avaliada pelo Teste Exato de Fisher no software SPSS 20.0. 

Resultados: Após a análise dos dados, observou-se que 
a idade média dos participantes dessa pesquisa foi 69,0 
(15,0) anos. A amostra tinha 54,5% de pessoas do sexo 
feminino, 87,1% eram não caucasianas, 38,9% eram 
casadas, 66,6% tinham ensino fundamental e 58,8% 
possuíam renda de um salário mínimo. Além disso, o 
valor médio de 25(OH)D foi 32,2 (14,4) ng/mL, sendo, 
portanto, adequado. A categorização dos resultados 
quanto a essa variável bioquímica, revelou que 25,8% 
dos idosos eram deficientes, 29,0% insuficientes 
e 45,2% suficientes. Diante disso, verificou-se que 
54,8% dos indivíduos estavam com status de vitamina 
D inadequado. As proporções dos genótipos do BsmI 
foram, 41,9% para Bb, 38,7% para bb e 19,4% para 
BB. A associação entre o status de vitamina D [25(OH)
D] e os genótipos do SNP estudado, demonstrou 
predomínio de pessoas heterozigotas (42,9%) no 
grupo da suficiência, seguida por recessivas (35,7%) 
e dominantes (21,4%) e de idosos com o genótipo 
de risco (bb), no grupo da insuficiência/deficiência 
(47,1%). Ademais, 29,4% carreavam dominância e 23,5% 
heterozigose (p<0,05). 

Conclusão: O status da vitamina D dos idosos é 
preocupante, pois cerca de 55% tinham insuficiência 
e deficiência. O genótipo considerado de risco (bb) e 
associado com baixas concentrações séricas de 25(OH)
D, foi de fato o mais frequente nos idosos com valores 
inadequados de vitamina D. Essa prerrogativa, reitera a 
hipótese de que a presença do SNP BsmI pode influenciar 
o status da referida vitamina

Palavras-chaves: Vitamina D, Variação genética, 
Envelhecimento, Receptor da vitamina D, Polimorfismo 
de nucleotídeo único 

IC009 - CONCORDÂNCIA ENTRE O GRAZ MALNUTRITION 
SCREENING (GMS) E A MINI AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 
CURTA (MAN-SF®) EM IDOSOS HOSPITALIZADOS 

Autores: Emanuella Mardegani Batista Lima, Lorraine 
Pires Avancini, Lais Freitas da Costa, Thailiny Ricati La-
zzarini, Valdete Regina Guandalini 

Instituição: UFES - Universidade Federal do Espirito Santo 
 
Introdução: A desnutrição hospitalar é um problema 
de saúde pública mundial de expressiva prevalência. 
Diferentes instrumentos subjetivos têm sido utilizados 
para avaliar o estado nutricional de idosos, afim de 
identificar precocemente o risco nutricional. 

Objetivos: Avaliar a concordância entre o Graz Malnutrition 
Screening (GMS) com a Mini Avaliação Nutricional Curta 
(MAN-SF®) em idosos hospitalizados. 

Materiais e Métodos: Estudo descritivo transversal, 
realizado entre março/2017 a outubro/2017, em um 
hospital universitário localizado em Vitória/ES. Foram 
avaliados pacientes admitidos nas enfermarias de Clínica 
Geral e Cirúrgica, nas primeiras 48 horas de internação. 
As variáveis independentes como diagnóstico clínico, 
sexo e idade (anos) foram consultadas nos prontuários 
e posteriormente as informações sobre o estado 
nutricional foram adquiridas a partir da aplicação 
do GMS e da MAN-SF®. Variáveis antropométricas 
como peso (kg) e estatura (m) e da circunferência 
da panturrilha (CP), também foram realizadas. Os 
instrumentos avaliaram simultaneamente 63 pacientes 
idosos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo, sob 
o número CAAE 27954014.0.0000.506. Os dados foram 
analisados pela estatística descritiva, o teste Exato de 
Fisher, Qui-Quadrado, o Coeficiente de Kappa para 
concordância e Correlação de Spearman. Foi adotado 
nível de significância de 5%. 

Resultados: Os 63 idosos avaliados foram agrupados 
em duas categorias, bem nutrido e em risco nutricional/
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desnutrição. A média de idade dos idosos foi de 69,5 ± 7,2 
anos, 60,3% (n=38) eram do sexo masculino e 61,9% (n=39) 
foram diagnosticados com câncer. O risco nutricional 
esteve presente na maioria dos idosos avaliados pelo 
GMS (66,7%) e pela MAN-SF® (68,3%) (Tabela 1). Foi 
encontrada concordância moderada e significativa entre 
ambos os instrumentos (p escores do GMS e da MAN-SF® 
foi inversamente proporcional, demostrando correlação 
moderada entre os instrumentos. (r= -0,674; p<0,001)

Conclusão:  O GMS apresentou concordância e 
sensibilidade em detectar o risco nutricional nos idosos 
hospitalizados, quando comparado a MAN-SF®. Embora 
seja um instrumento que ainda precisa ser traduzido 
e valido no Brasil, a inclusão de ferramentas rápidas e 
práticas de triagem nutricional, que atendam a grande 
maioria dos pacientes em um hospital geral, devem ser 
testadas e avaliadas.

Palavras-chaves:  Avaliação nutricional, Risco nutricional, 
Pacientes hospitalizados, Adultos, idosos 

IC010 - AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PACIENTES IDOSOS 
ONCOLÓGICOS SEGUNDO DIFERENTES MÉTODOS 

Autores: Raísa Vitena da Silva Araújo, Renata Seixas Sil-
va Ribeiro, Paola Vieira da Silva Santos, Maria Lúcia Var-
jão da Costa, Lucivalda Pereira Magalhães de Oliveira 

Instituição: UFBA - Universidade Federal da Bahia 
 
Introdução:  O estado nutricional (EN) em pacientes 
oncológicos, principalmente do idoso, é fragilmente 
modificado e pode interferir no prognóstico do 
câncer. Aproximadamente 20% dos pacientes com 
câncer vão a óbito devido à desnutrição ou por suas 
complicações.  

Objetivos:  Avaliar o EN segundo a Mini Avaliação 
Nutricional (MAN), Índice de Massa Corporal (IMC) e 
Circunferência da Panturrilha (CP), o grau de concordância 
entre os métodos e verificar a associação entre EN com 
os tipos de câncer em pacientes idosos. 

Materiais e Métodos:  Estudo transversal realizado com 
346 idosos oncológicos internados em hospital de 
referência, na cidade de Salvador (BA), entre setembro 
e outubro de 2014. O trabalho faz parte de um estudo 
multicêntrico realizado pelo Instituto Nacional do 
Câncer (INCA) em 50 instituições que atendem pacientes 
oncológicos de algumas cidades do Brasil e Portugal. Na 
coleta dos dados utilizou-se a MAN - versão reduzida, 
questões demográficas, dados clínicos e antropométricos 
(peso, IMC e CP). Realizou-se análise descritiva, teste de 
qui-quadrado (X²) e teste KAPPA. O estudo foi aprovado 

pelo comitê de ética em Pesquisa do Instituto Nacional 
do Câncer / INCA / RJ, cujo nº do parecer é 688.258. 

Resultados:  A maioria dos pacientes era do sexo 
masculino (61%), com predomínio de participantes na 
faixa etária entre 65 a 75 anos (74,6%). Observou-se que 
41%, 54,3% e 74,3% dos idosos apresentavam adequado 
EN obtido pela MAN, IMC e CP, respectivamente. A 
maioria dos pacientes que tinha câncer de cabeça e 
pescoço apresentava inadequado EN em comparação 
com os demais tipos de câncer, segundo a MAN e IMC. 
A concordância do IMC em relação a MAN foi moderada 
(Kappa=0,590), ao mesmo tempo em que a CP apresentou 
concordância leve (Kappa=0,335).

Conclusão: A MAN, quando comparada com o IMC e CP, 
identificou maior número de pacientes com inadequado 
EN; observou-se associação entre EN (MAN e IMC) e 
localização dos tumores. O grau de concordância do 
EN segundo a MAN e IMC foi moderado, mas entre a 
MAN e CP foi leve. Os parâmetros subjetivos da MAN 
podem justificar o diagnóstico de desnutrição mais 
precocemente, favorecendo a intervenção nutricional.

Palavras-chaves:  Idoso, Mini Avaliação Nutricional , 
Índice de Massa Corporal , Circunferência da Panturrilha 

IC011 - METODOLOGIA AVALIATIVA SUBJETIVA: 
ESCORE DA MUDANÇA NUTRICIONAL AN EVALUATIVE 
SUBJECTIVE METHODOLOGY: NUTRITION CHANGE 
SCORE 

Autores: Vilani Figuiredo Dias, Raphael Figuiredo Dias 

Instituição:  SEMENTES - Clinica Médica Sementes 
 
Introdução: Incentivar a alimentação e hábitos de vida 
saudáveis são importantes estratégias de promoção 
da saúde. Entretanto, a mudança no comportamento 
al imentar  é  um desaf io  no aconselhamento 
nutricional. (Machado et al, 2014.;Toral, 2007)

Objetivos: Criar ferramenta de avaliação subjetiva 
participativa para subsidiar o trabalho do nutricionista 
e profissionais da saúde  que promova a reflexão e 
motivação para a mudança de  comportamento alimentar 
e estilo de vida por meio da  Educação Alimentar e 
Nutricional.

Materiais e Métodos: Para a construção da ferramenta 
e definição do modelo utilizou-se como base didática 
o referencial teórico e as recomendações do “Guia 
alimentar para a População Brasileira”. A imagem foi 
criada adaptando-se a metodologia da Roda da Vida, 
assim como a definição dos quesitos relacionados ao 
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comportamento alimentar. Definiu-se uma orientação de 
preenchimento da ferramenta pelo indivíduo, assim como 
uma para o profissional avaliar, discutir e traçar metas 
com o paciente. Foi elaborado o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido como requisito ético de participação.

Resultados: A ferramenta foi denominada de Escore da 
Mudança Nutricional, metodologia avaliativa, subjetiva e 
participativa, para auxiliar o nutricionista e profissionais 
de saúde de forma prática e didática. É uma ferramenta 
de auto avaliação, flexível e dinâmica que requer uma 
pontuação de 0 a 10 para cada quesito definido, entre 
eles o hábito de preparo das refeições, fracionamento 
da dieta, consumo de produtos ultraprocessados, prática 
de atividades físicas. Possibilita avaliar graficamente os 
aspectos, discutir e traçar metas alcançáveis a curto, 
médio e a longo prazos que impactem na qualidade 
de vida, direcionando-o e motivando-o na tomada de 
decisão para a mudanças e melhorar o nível de satisfação 
utilizando estratégias de comunicação assertivas e de 
persuasão.

Conclusão: Foi possível desenvolver uma ferramenta 
avaliativa, subjetiva, participativa, flexível e dinâmica  
para ser aplicada na prática clínica. O Escore apresenta 
elementos como criatividade interatividade que 
alinham ações educativas para subsidiar o trabalho do 
nutricionista. Uma abordagem holística é imprescindível 
para motivar os indivíduos a adoção de uma alimentação 
e estilo de vida saudável.

Palavras-chaves: Nutrição, Comportamento alimentar, 
Educação alimentar e Nutricional, metodologia 
participativa, Nutrição clínica 

IC012 - RELAÇÃO ENTRE NUTRIC SCORE E DESFECHO EM 
PACIENTES CRÍTICOS 

Autores: Letícia Sabino Santos, Miriam Farias da Silva, 
Nathalya Julianny de Macêdo Olimpio, Karina Marques 
Vermeulen, Márcia Marília Gomes Dantas Lopes  

Instituição: UFRN - Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte 
 
Introdução: A ferramenta de rastreamento do Risco 
Nutricional (NUTRIC Score) foi a primeira desenvolvida e 
validada para pacientes críticos. As pontuações NUTRIC 
mais elevadas estão significativamente associadas à 
maior mortalidade em seis meses.

Objetivos: Avaliar a relação entre o NUTRIC Score e 
desfecho em pacientes críticos em uma unidade de 
terapia intensiva (UTI)

Materiais e Métodos: O presente trabalho foi aprovado 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (UFRN) (CAAE: 61106116.5.0000.5292), e 
realizado por meio de um estudo prospectivo, do tipo 
coorte, entre janeiro de 2017 e março de 2018, com 
pacientes adultos e idosos críticos admitidos na UTI do 
HUOL da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Foram coletados dados para o cálculo do NUTRIC Score 
e acompanhado o desfecho (óbito ou alta da UTI). Para o 
NUTRIC Score, foi utilizada a versão modificada e validada 
sem o parâmetro IL-6. Pacientes com pontuação entre 
0-4 foram classificados em baixo risco de desnutrição 
e entre 5-9 pontos foram classificados em alto risco de 
desnutrição. Para a tabulação dos dados e estatística 
descritiva foi utilizado o programa Excel® 2016. As 
análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o 
teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov o teste t 
de Student através do GraphPad Prism 6.0.

Resultados: A amostra total foi composta de 75 
pacientes, com idade média de 57 (16,9) anos, sendo a 
faixa etária de idosos mais frequente (62%). No que se 
refere ao desfecho, 67 pacientes tiveram alta e oito foram 
à óbito. A média [6,25 (1,91)] de pontuação do NUTRIC 
Score dos pacientes que foram à óbito foi superior a 
pontuação [2,68 (1,48)] dos pacientes que tiveram alta 
da UTI (p < 0,001). Entre os pacientes que foram à óbito, 
12,5% tinham baixo risco e 87,5% tinham alto risco de 
desnutrição. Em relação aos pacientes que tiveram alta 
da UTI, 85% tinham baixo risco e 15% tinham alto risco de 
desnutrição.

Conclusão: Um maior risco nutricional, identificado 
por meio do NUTRIC Score, foi associado a uma maior 
mortalidade em pacientes internados em UTI. Este 
sistema de pontuação é útil na identificação de pacientes 
que podem se beneficiar de um cuidado nutricional 
especializado.

Palavras-chaves: Desfecho, Paciente crítico, Risco 
nutricional 

IC013 - WHAT IS THE RELATION BETWEEN PHASE ANGLE, 
BODY FAT PERCENTAGE AND FUNCTIONAL CAPACITY 
DURING ENDOCRINE THERAPY WITH AROMATASE 
INHIBITORS IN BREAST CANCER WOMEN? 

Autores: Isis Danyelle Dias Custódio, Fernanda Silva Ma-
zzutti, Mariana Tavares Miranda Lima, Kamila Pires de 
Carvalho, Yara Cristina de Paiva Maia 

Instituição: UFU - Universidade Federal de Uberlândia 
 
Introdução: Lower phase angle and overweight are 
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related to worst breast cancer women survival. Functional 
incapacity negatively impacts the quality of life, being 
important to understand the relation between these 
variables during endocrine therapy.

Objetivos: To verify the relation between phage angle 
(PA), body fat percentage (BFP) and functional capacity 
in breast cancer (BC) women during endocrine therapy 
with aromatase inhibitors (AI).

Materiais e Métodos: In this prospective and longitudinal 
study (Protocol number: 1.331.949/15), conducted in a 
university hospital, in 2016-2017, 65 BC surviving women 
were evaluated in two moments (T0 and T1) during 
endocrine therapy with AI. Anthropometric evaluation 
and electrical bioimpedance test were performed to 
evaluate PA and BFP. Functional capacity was assessed by 
the Health Assessment Questionnaire (HAQ). Generalized 
Estimated Equations Models (GEE) were used to analyze 
the relation of the HAQ classification and time on the PA 
and BFP. The influence of the time and BFP classification 
on the HAQ classification was also verified. All three 
models were controlled by confounding factors (age, 
smoking, alcoholism, previous chemotherapy and 
physical activity). Estimated marginal means and 95% 
confidence intervals were compared pairwise by applying 
Sequential Sidak for multiple tests.

Resultados: The mean age of women were 63.9±7.04 
years. The analysis of the GEE showed an isolated effect 
of time on the PA [X2 Wald (df) = 7.69 (1); p=0.006] and 
on the BFP [X2 Wald (df) = 8.18 (1); p=0.004]. An increase 
of the PA values over the time was found in the evaluated 
women (T0: 5.4º±0.16; T1: 6.0º ±0.24), whereas the values 
of BFP decreased (T0: 39.8%±1.05; T1: 35.6%±1.70), 
i.e. the longer the time, the lower the BFP. An effect of 
HAQ classification on the BFP was also observed [X2 
Wald (df) = 9.55 (2); p=0.008), showing that women 
classified as functional incapacity presented greater BFP 
(39.65%±1.55) than those classified with mild to moderate 
difficulty in performing their activities (34.13%±1.19). 
In a third GEE model, the BFP classification showed an 
effect on the HAQ classification [X2 Wald (df) = 50.54 (3); 
p<0.001], showing that the higher the BFP, the greater 
the functional incapacity.

Conclusão: Temporal influence on the PA and BFP 
is suggested, with significant improvement of these 
variables of body composition evaluation. We found an 
significant effect between BFP and functional capacity. 
These results attest the improvement of the importance 
health parameters in BC patients during endocrine 
therapy with AI, which knowingly impact their survival.

Financial support: CNPq and FAPEMIG

Palavras- chaves:  Aromatase Inhibitors,  Body 
Composition, Breast Neoplasms, Nutritional Status 

IC014 - ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E HIPOVITAMINOSE 
D EM INDIVÍDUOS COM DOENÇA INFLAMATÓRIA 
INTESTINAL 

Autores: Drielly Rodrigues Viudes, Orlando Ambrogini 
Junior, Sender Jankiel Miszputen 

Instituição: Unifesp - Universidade Federal de São Paulo 
 
Introdução: Observa-se aumento de obesidade e 
influência dos extremos de peso corporal nos níveis de 
vitamina D na doença inflamatória intestinal, podendo 
relacionar-se a prevalência de hipovitaminose D por 
influenciar na sua síntese e biodisponibilidade.

Objetivos: Verificar e correlacionar os níveis séricos de 
vitamina D e índice de massa corporal em indivíduos em 
acompanhamento ambulatorial de doença de Crohn e 
retocolite ulcerativa.

Materiais e Métodos:  A pesquisa ocorreu no 
Ambulatório de Intestino da Unifesp, com inclusão 
de pacientes com Doença de Crohn (DC) e Retocolite 
Ulcerativa (RCU). Avaliou-se a dosagem recente de 
vitamina D (≤3 meses) e na inexistência de registro 
em prontuário a mesma era solicitada. As análises 
ocorreram no Laboratório Central da Unifesp. 
Considerou-se deficiência quando insuficiência de 
20 a 30 ng/ml e suficiência >30 ng/ml. A avaliação 
antropométrica foi realizada no dia da consulta 
por meio da aferição do peso em quilos e da altura 
em metros. O peso habitual foi obtido por meio de 
entrevista. Calculou-se o Índice de Massa Corporal 
(IMC) foi classificado para adultos como baixo peso 
se2, 18,5kg/m2 a 24,9 kg/m2 eutrofia; 25 kg/m2 a 29,9 
kg/m2 sobrepeso e ≥30 kg/m2 obesidade. Para o IMC 
dos idosos, considerou-se2 baixo peso; 22 kg/m2 a 27 
kg/m2 eutrofia, e >27 kg/m2 sobrepeso. Procedeu-se a 
análise estatística pelo Teste T de Student e Correlação 
de Pearson (p<0,05).

Resultados: Contou-se com 111 indivíduos com doença 
inflamatória intestinal. Destes 44,1% (n=49) com RCU e 
55,9% (n=62) DC predominante em íleo e cólon. A idade 
variou entre 18 e 75 anos, com prevalência de mulheres 
(63,1%). Verificou-se altura média de 1,63±0,8 metros, 
pouca variação entre o peso habitual e atual (65,3±16 
kg e 65,1±16,2 kg). A classificação dos indivíduos por 
IMC na DC e RCU foi, respectivamente, 51,6% (n=32) 
e 51% (n=25) eutróficos, 24,2% (n=15) e 32,7% (n=16) 
sobrepeso, 9,7% (n=6) e 6,1% (n=3) obesos, 14,5 (n=9) 
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e 10,2% (n=5) com baixo peso. Analisando-se os níveis 
séricos de vitamina D na casuística total e subdividida 
por DC e RCU, obteve-se valores médios, consecutivos, 
de 21,8±11,0, 19,7±11,0 e 24,5±10,5 ng/mL. Nos pacientes 
com RCU os níveis séricos de vitamina D foram maiores 
(p=0,02). Não houve correlação significativa entre IMC 
atual e nível sérico de vitamina D (r=0,116; p=0,224). Na 
análise categorizada e gráfica dos dados pode-se notar 
que os estados nutricionais obesidade, sobrepeso e 
baixo peso apresentaram níveis médios idênticos dessa 
vitamina (19 ng/mL).

Conclusão: Destaca-se a pequena variação de peso, 
provavelmente por serem pacientes com controle 
da atividade de doença e estarem em seguimento 
ambulatorial; e a frequência importante de sobrepeso e 
obesidade. Não houve correlação entre o IMC e o status 
de vitamina D, mesmo notando-se a sua insuficiência, 
pela análise individual e categorizada dos dados, em 
extremos de IMC.

Palavras-chaves: Avaliação nutricional, Vitamina D, 
Indicadores antropométricos, Doença de Crohn, Colite 
ulcerativa 

IC015 - PERFIL INFLAMATÓRIO E INDICADORES 
ANTROPOMÉTRICOS DE INDIVÍDUOS COM OBESIDADE 
MÓRBIDA 

Autores: Arthur Thives Mello, Ricardo Fernandes, Lote 
Miguel Manuel, Emerson Leonildo Marques, Erasmo Be-
nício Santos de Moraes Trindade 

Instituição: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
 
Introdução: A obesidade é caracterizada por um 
componente inf lamatório crônico importante, 
evidenciado pela secreção aumentada de adipocinas e 
de mediadores pró-inflamatórios, além da ativação de 
vias de sinalização inflamatórias.

Objetivos: Avaliar o perfil inflamatório e indicadores 
antropométricos do estado nutricional em indivíduos 
com obesidade mórbida. 

Materiais e Métodos: Estudo transversal a partir de 
dados basais de um ensaio clínico randomizado, placebo-
controlado, triplo cego, em andamento no HU/UFSC, que 
busca avaliar o efeito da suplementação de prebiótico 
ou simbiótico sobre o perfil inflamatório e indicadores 
do estado nutricional em indivíduos adultos de ambos 
os sexos com idade de 19 a 60 anos com obesidade 
mórbida (Índice de Massa Corporal (IMC) ≥40 kg/m2). 
No perfil inflamatório foram avaliadas as citocinas IL-1β, 

IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70 e TNF-α pelo método CBA e a 
proteína C-reativa (PCR) pelo método de nefelometria. 
Os indicadores antropométricos foram: peso, IMC 
e circunferência da cintura (CC). As variáveis foram 
descritas como média e desvio padrão ou mediana e 
intervalo interquartil, de acordo com a sua distribuição. 
Para a correlação entre as variáveis foi utilizado o teste de 
Pearson. As variáveis não paramétricas foram convertidas 
em logaritmo natural antes de realizar as análises. 
Considerou-se significante p<0,05.

Resultados: A amostra foi constituída por 25 indivíduos, 
sendo 64% (n=16) do sexo feminino. A média de idade 
encontrada foi 41,5 ± 9,5 anos. Em relação ao peso, 
a média foi 132,7 ± 25,6 kg, enquanto o IMC médio 
foi 48,3 ± 0,7 kg/m2. A CC média foi 134,9 ± 12,6 cm. 
As comorbidades mais frequentes foram: 56% (n=14) 
hipertensão arterial sistêmica; 32% (n=8) depressão e/
ou transtorno de ansiedade; 28% (n=7) diabetes; e 16% 
(n=4) dislipidemia. Quanto ao perfil inflamatório avaliado, 
a amostra apresentou concentrações séricas de PCR de 
9,9 mg/L (7,3 – 13,1 mg/L), concentrações plasmáticas de 
IL-1β de 4,1 pg/mL (2,2 – 5,9 pg/mL), IL-6 de 7,5 ± 2,5 pg/
mL, IL-8 de 7,8 pg/mL (5,3 – 9,5 pg/mL), IL-10 de 0,4 pg/mL 
(0,0 – 1,0 pg/mL), IL-12p70 de 76,2 ± 18,8 pg/mL e TNF-α 
de 5,6 pg/mL (3,6 – 7,6 pg/mL). Correlações negativas 
moderadas e significativas foram encontradas entre os 
concentrações de PCR e IL-10 (r= -0,56); e de PCR e IL-12 
(r= -0,44). Além disso, verificou-se correlações positivas 
moderadas e significativas entre as concentrações de 
IL-1β e IL-12p70 (r=0,62) e de IL-1β e TNF-α (r=0,52).

Conclusão: Os indivíduos com obesidade mórbida 
apresentaram per f i l  inf lamatório aumentado, 
possivelmente, em decorrência das concentrações 
aumentadas de PCR e da correlação negativa encontrada 
entre as concentrações de PCR e de IL-10, além da 
correlação positiva de IL-1β e IL-12, e de IL-1β e TNF-α.

Palavras-chaves:  Indicadores antropométricos, 
Inflamação, Obesidade 

IC016 - PERÍMETRO DE PESCOÇO E ESCORE DE FRAMINGHAM 
NA AVALIAÇÃO DE RISCO CARDIOVASCULAR

Autores: Franciane Silvana Formentini, Fernanda San-
tos Fortes, Lannay Ferreira da Silva, Thaina Feliciano de 
Souza, Francisca Eugenia Zaina Nagano 

Instituição: CHC-UFPR - Complexo Hospital de Clinicas 
da Universidade Federal do Paraná 
 
Introdução: As doenças cardiovasculares são a principal 
causa de morte. O risco cardiovascular (RCV) pode ser 
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medido pelo perímetro do pescoço (PP), pelo Índice de 
Massa Corporal (IMC) ou por escalas clinicas como o 
Escore de Framingham (EF).

Objetivos: Correlacionar o RCV obtido por medidas 
antropométricas (PP e IMC) com o Escore de Framingham 
em cardiopatas.

Materiais e Métodos: Subestudo observacional e 
transversal de estudo aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da CHC-UFPR. Foi realizada a coleta de dados 
antropométricos, clínicos e epidemiológicos nas anamneses 
nutricionais e nos prontuários de pacientes adultos (>18 
anos), que assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, internados na Enfermaria Cardiológica e na 
Unidade de Terapia Intensiva Coronariana de um Hospital 
Publico Universitário do Paraná, entre agosto de 2017 
a março de 2018. Foram excluídos do estudo pacientes 
que não apresentavam perfil lipídico, PP, peso e altura. 
O método clínico utilizado para avaliar o risco de evento 
cardiovascular (ECV) foi o Escore de Framingham (BRASIL, 
2006). O IMC foi obtido segundo Ministério da Saúde-
BRASIL, 2011 e o PP conforme BEN-NOUM et al, 2006. 
Para a análise estatística foram utilizados os testes de 
Kruskal-Wallis, ANOVA e a correlação de Pearson.O nível 
de significância adotado foi de p<0,05.

Resultados: Foram analisados 194 pacientes, sendo 
57% (n=111) homens e 43% (n=83) mulheres. As 
médias encontradas foram: idade (homens=63 anos 
e mulheres=64 anos), IMC (homens= 26,7Kg/m² e 
mulheres=27,8kg/m²). O risco de ECV pelo EF para 
mulheres foi de 47% (risco médio) e 19% (risco alto) e 
para homens foi de 41% (risco médio) e 30% (risco alto). 
Quanto ao PP, 105 homens (95%) e 65 mulheres (78%) 
classificaram-se com RCV. Ao serem comparados os 
diferentes graus de risco para ECV, segundo EF com a média 
de IMC e de PP, para ambos os sexos, não houve diferença 
estatística significativa (p=0,302, 0,319, 0,227 e 0,079, 
respectivamente). Quando comparadas as médias de 
IMC para cada gênero (mulheres com e sem RCV=29,9Kg/
m² e 23,3Kg/m²; homens com e sem RCV=27,5Kg/m² e 
21,9Kg/m² nessa ordem) correlacionadas à presença de 
RCV pelo PP, houve diferença significativa (p=0,00 e p= 
0,005). Contudo quando analisadas as médias percentuais 
de risco de EVC segundo EF e a presença ou não de RCV 
pelo PP para homens e mulheres não foram encontradas 
diferenças significativas (p=0,066; 0,402).

Conclusão: O estudo mostrou que, em ambos os sexos, os 
pacientes classificados com risco pelo PP apresentaram 
maiores valores de IMC. O PP tem a vantagem de estimar 
o acúmulo de gordura subcutânea no segmento superior 
do corpo, sendo um bom preditor de depósito de gordura 

carotídea. Trata-se de um marcador de risco adicional, de 
fácil aplicação, não invasivo, para a realização da triagem 
de RCV.

Palavras-chaves:  Escore de Framingham, Índice de Massa 
Corporal, Perímetro do Pescoço, Risco Cardiovascular 

IC017 - ASSOCIAÇÃO DO RISCO NUTRICIONAL PELA 
AVALIAÇÃO SUBJETIVA GLOBAL COM MÉTODOS 
ANTROPOMÉTRICOS E LABORATORIAIS EM PACIENTES 
INTERNADOS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO RIO 
DE JANEIRO 

Autores: Marcelly Ricci Garcez, Ana Carolina Rabello da 
Silva Mazzoli, Fabricia Junqueira das Neves, Thaís da Sil-
va Ferreira 

Instituição: UNIRIO - Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro
 
Introdução: A avaliação subjetiva global (ASG) destina-se 
à avaliação e triagem nutricional de pacientes internados. 
É descrita como de baixo custo, rápida, simples e não 
invasiva, constituindo uma ferramenta promissora para 
aplicação em hospitais brasileiros.

Objetivos: Investigar a correlação do risco nutricional 
identificado pela ASG com métodos antropométricos 
e laboratoriais de avaliação do estado nutricional em 
pacientes admitidos no Hospital Universitário Gaffrée e 
Guinle (HUGG).

Materiais e Métodos: Até 48h após admissão foram 
aferidas medidas antropométricas, calculada contagem 
total de linfócitos (CTL) e aplicada ASG. A associação entre 
os métodos foi testada pela correlação de Spearman 
(SPSS 10.0, significativo p<0,05).

Resultados: Foram incluídos no estudo 89 pacientes 
admitidos nas clínicas médicas do HUGG, que ficaram 
internados 9,0 (6,0-15,5) dias.  A mediana de idade 
foi de 56,9 (41,94-69,01) anos e 52,81% eram do sexo 
masculino. Foi observada perd de peso de 10,0 (4,5-
18,0) %. A frequência de desnutrição foi de 19,3% 
segundo IMC, 40,0% pelo perímetro do braço (PB), 
28,38% pela dobra cutânea triciptal (DCT), 40,8% pelo 
perímetro muscular do braço (PMB) e 17,8% pelo % de 
gordura corporal. A CTL evidenciou depleção leve em 
47,06% dos avaliados. De acordo com a ASG, 34,1% dos 
avaliados eram moderadamente desnutridos e 3,4% 
gravemente desnutridos.Considerando as análises de 
correlação entre a ASG e os métodos antropométricos 
e laboratoriais estudados, foi observada correlação 
positiva e significativa com IMC (r=0,8), DCT (r=0,8), 
PMB (r=0,37), % de gordura corporal (r=0,49) e 
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albumina (0,43). ASG apresentou correlação negativa 
e significativa com tempo de internação (r=-0,26) e % 
perda ponderal (-0,42). Não houve correlação da ASG 
com idade e CTL.

Conclusão: Os resultados sugerem que na referida 
amostra há associação entre ASGe métodos comumente 
utilizados para avaliação nutricional no HUGG, sugerindo 
que sua adoção apresenta-se bastante promissora como 
substituta dessas ferramentas quando não for possível 
aplicá-las, ou em conjunto com as mesmas, considerando 
sua facilidade de aplicação e baixo custo.

Palavras- chaves:  Aval iação subjet iva global, 
Antropometria, Desnutrição hospitalar 

IC018 - ASSOCIAÇÃO DO MÚSCULO ADUTOR DO 
POLEGAR E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES 
SOBREVIVENTES DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

Autores: Alini Carvalho Tonetti, Fernanda Gonçalves 
Guidetti Homelis, Nara Aline Costa, Vânia Bentes de Mi-
randa, Natália Baraldi Cunha 

Instituição: USC - Universidade do Sagrado Coração
 
Introdução: Cerca de 90% dos sobreviventes de 
Acidente Vascular Cerebral (AVC) desenvolvem algum 
tipo de deficiência muscular, causando diminuição das 
atividades diárias, comprometendo sua qualidade de vida 
e necessitando de acompanhamento funcional.

Objetivos: Analisar a associação do músculo adutor do 
polegar com a qualidade de vida em sobreviventes de 
AVC.

Materiais e Métodos: Pesquisa transversal, com 2 grupos: 
G1 com indivíduos sem episódio de AVC e G2 com  indivíduos 
sobreviventes de AVC. Foram incluídos participantes de 
ambos os sexos, maiores de 18 anos, atendidos em uma 
UBS no interior de São Paulo. Excluídos: indivíduos com 
angina instável, ICC, doença arterial periférica grave, 
doença de órgão de fase, depressão importante pós-AVC, 
demência, afasia receptiva grave, condições de dor 
ortopédica/ crônica.A qualidade de vida (QV) foi avaliada 
através da Versão Brasileira do Questionário SF36, com 
36 itens, subdivididos em 8 domínios, com objetivo de 
avaliar o comprometimento da QV em relação ao estado 
geral.A Espessura do Músculo Adutor do Polegar (EMAP) 
foi aferida na mão não dominante, classificada através da 
adequação padronizada por LAMEU (2004). Pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 
do Sagrado Coração e pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa do 
Hospital.O nível de significância adotado foi de 5% (p<0.05).

Resultados: Foram avaliados 28 indivíduos no total, sendo 
G1: 14 indivíduos, com média de idade de 62,2 ± 13,5 anos 
e 78,5% sexo feminino; G2: 14 indivíduos com 68,6 ± 15,5 
anos, com 50% de indivíduos de cada sexo. No G1, 12 
indivíduos apresentavam alguma doença associada como 
HAS e DM, no G2 foram 13.Em relação à classificação da 
EMAP, o G1 apresentou depleção muscular grave (7,14%), 
moderada (7,14%), leve (21,43%) e ausência de depleção 
(64,29%); o G2 demonstrou depleção muscular grave 
(7,14%), moderada (21,43%), leve (14,29%) e ausência 
de depleção(57,14%), não apresentando diferença 
significativa entre eles.

Relacionando as variáveis do questionário SF36 do G1 
com EMAP, observou-se uma associação positiva par 
acapacidade funcional, limitação física e limitações 
emocionais, demonstrando que quanto maior a EMAP, 
melhor a resposta dos pacientes frente a capacidade 
funcional e as limitações física e emocional. Avaliando 
o G2, observou associação positiva apenas para dor, 
representando que quanto maior a EMAP, melhor a 
resposta dos pacientes relacionada às dores.

Conclusão: Por fim, foi possível concluir que a EMAP 
apresenta relação com aspectos físicos e emocionais, 
afetando a qualidade de vida em pacientes com doenças 
crônicas não transmissíveis, sobretudo em pacientes com 
AVC em que mostrou maior associação com a dor.

Palavras-chaves: Acidente Vascular Cerebral, Avaliação 
nutricional, Músculo Adutor do Polegar, Qualidade de vida

 

IC019 - ANÁLISE COMPARATIVA DA ESTIMATIVA DE 
PESO E ALTURA UTILIZANDO DIFERENTES EQUAÇÕES 
PREDITIVAS EM INDIVÍDUOS HOSPITALIZADOS 

Autores: Jéssica Rodrigues dos Santos, Fernanda Gon-
çalves Guidetti Homelis, Tânia Reinaldo Marins, Marcela 
Domingues Froio, Natália Baraldi Cunha 

Instituição: USC - Universidade do Sagrado Coração
 
Introdução: Para avaliações nutricionais frequentes com 
grande demanda de indivíduos acamados, precisa-se de 
técnicas precisas, de aplicação rápida e de baixo custo, 
por meio de equações preditivas, que estimam estatura 
e peso a partir de medidas.

Objetivos: Comparar diferentes equações preditivas 
que estimam altura e peso entre elas e verificar se 
há diferença com os valores aferidos em indivíduos 
internados no Hospital de Base de Bauru.

Materiais e Métodos: Estudo analítico, quantitativo e 
transversal. 
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Amostra composta por indivíduos internados, exceto 
da UTI, de ambos os sexos, maiores de 18 anos, sem 
membros amputados, não gestantes, sem ascite/edema, 
com capacidade de deambular para aferição de peso e 
altura em balança digital e estadiômetro acoplado na 
balança. Os dados foram coletados em 40 dias, 1 vez por 
semana, aleatoriamente. As medidas de peso e altura, 
circunferências braquial e panturrilha, dobra cutânea 
subescapular e altura do joelho seguiram protocolo de 
aferição determinados pelo SISVAN (2010).As fórmulas 
para estimativa de peso foram as de CHUMLEA (1988) de 
4 e 2 variáveis; e para estimativa de altura as de CHUMLEA 
(1985) e CEREDA (2010). Todos os cálculos levaram em 
consideração, idade, sexo e etnia, quando necessário. 
Projeto aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 
Universidade do Sagrado Coração e pelo Núcleo de Ensino 
e Pesquisa do Hospital.O nível de significância adotado 
foi de 5%.

Resultados: Foram avaliados 105 indivíduos de 18 a 99 
anos, com mediana de 50 anos, sendo a maior parte 
adultos (76,19%), com prevalência do sexo masculino 
(60,95%).A média geral de IMC foi de 26,63Kg/m². A 
maior porcentagem de mulheres adultas apresentaram 
classificação de IMC de sobrepeso (28,68Kg/m²), e idosas 
prevaleceu baixo peso; em relação aos homens adultos, 
houve prevalência de eutrofia (25,30Kg/m²), e homens 
idosos a eutrofia e baixo peso foram equivalentes.Em 
relação ao peso aferido e estimado pelas 2 fórmulas, 
observou-se que não houve diferença estatística entre os 
resultados desta variável, nem em relação ao sexo, nem 
a idade, para ambas as fórmulas. Não houve diferença 
estatística também em relação à altura aferida e estimada 
pelas 2 fórmulas para idosos de ambos os sexos e 
homens adultos, porém a fórmula de Cereda (2010) 
tendenciou a superestimar a altura feminina adulta. Desta 
forma Chumlea (1985) apresentou fórmulas com maior 
correlação entre estimativa e realidade.

Conclusão: Tratando-se da altura, sugere-se que 
Chumlea (1985) é mais confiável em relação à altura 
real. Observou-se que a estimativa de peso com ambas 
fórmulas em relação ao peso real são seguras para a 
prática clínica, no entanto, vale ressaltar que a fórmula 
com 2 variáveis exige menos recursos e menor tempo 
para aferição, além de uma praticidade.

Palavras-chaves:  Antropometria, Altura Estimada, 
Equações Preditivas, Peso Estimado 

IC020 - ANÁLISE DA CONCORDÂNCIA DE DUAS 
CLASSIFICAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA DA PANTURRILHA 
NO DIAGNÓSTICO DE DESNUTRIÇÃO EM IDOSOS 

Autores: Maria Luiza Freitas Annes, Renata Breda Mar-
tins, Valéria Baccarin Ianiski, Melissa Cortês da Rosa, 
Carla Helena Augustin Schwanke

Instituição: PUCRS - Pontificia Universidade Catolica do 
Rio Grande do Sul
 
Introdução: O estado nutricional é um fator determinante 
na morbidade e mortalidade de idosos.Dentre os 
indicadores antropométricos para avaliação do estado 
nutricional, a circunferência da panturrilha (CP) é uma 
medida sensível da massa muscular nos idosos.

Objetivos: Analisar a concordância de duas classificações 
da circunferência da panturrilha no diagnóstico de 
desnutrição em idosos.

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo transversal, 
com análise retrospectiva de dados coletados no 
período de janeiro a setembro de 2017 em um hospital 
universitário e em uma instituição de longa permanência 
para idosos do Sul do Brasil. Foram excluídos os indivíduos 
que reinternaram no período do estudo. As seguintes 
variáveis foram coletadas: sexo, idade, peso corporal, 
altura e CP. O Índice de Massa Corporal (IMC) foi 
classificado como magreza de acordo com os pontos de 
corte de Lipschitz (k).

Resultados: Foram avaliados 191 idosos dos quais 81 
encontravam-se hospitalizados e 110 institucionalizados. 
A maioria dos idosos eram do sexo feminino (59,16%; 
n=113). A média de idade foi de 75,80±8,57 anos (60-98 
anos), a média da CP 33,5±4,29 cm (24-46 cm) e do IMC 
25,14±4,74kg/m² (14,34-40,51 kg/m²). Em relação ao IMC, 
27,74% (n=53) dos indivíduos foram classificados como 
magros. Quando classificados pela CP1, 26,70% (n=51) 
dos idosos foram considerados inadequados pela CP1 
e 48,16% (n=92) pela CP2. Observou-se uma correlação 
positiva e forte entre CP e IMC (r= 0,757; PPPk=0,524; 
P=0,000) quanto entre CP2 e IMC (k=0,457 P=0,000).

Conclusão: Em idosos hospitalizados e institucionalizados, 
observou-se que as duas classificações da circunferência 
da panturrilha apresentaram concordância moderada 
com o diagnóstico de desnutrição realizado pelo índice 
de massa corporal, sendo úteis na prática clínica.

Palavras-chaves:  Idoso, Estado nutricional, Circunferência 
da panturrilha, Índice de massa corporal 

IC021 - AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR E DO 
ESTADO NUTRICIONAL DE IDOSOS EM TRATAMENTO 
RADIOTERÁPICO DE NEOPLASIA DE PRÓSTATA 

Autores: Erica Line Oliveira Pedron 
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Instituição: USJT - Universidade São Judas Tadeu
 
Introdução: O processo de envelhecimento impactou 
no aumento da prevalência das doenças crônicas não 
transmissíveis em idosos, sendo uma delas o câncer. 
O tratamento radioterápico do câncer de próstata 
pode impactar no consumo alimentar e na composição 
corporal.

Objetivos: Avaliar o consumo alimentar e a composição 
corporal de idosos com neoplasia de próstata em 
radioterapia.

Materiais e Métodos: Estudo observacional, prospectivo 
e transversal, realizado no Ambulatório de Nutrição do 
Centro Oncológico Antônio Ermírio de Moraes (COAEM), 
pertencente ao Hospital Beneficência Portuguesa de São 
Paulo (BPSP). O levantamento ocorreu de dezembro de 
2016 a julho de 2017, após a aprovação do comitê de 
Ética e Pesquisa da Universidade São Judas Tadeu (USJT) 
e da BPSP, sob o número 119636/2016. A amostra foi 
constituída por 45 idosos com idade igual ou maior de 
60 anos, que realizaram radioterapia para o tratamento 
de câncer de próstata.  Foi aplicado uma anamnese 
nutricional, avaliação antropométrica, dados de consumo 
alimentar e composição corporal. O idoso foi avaliado em 
quatro momentos do tratamento: antes do início (Tpré), 
entre o décimo primeiro ao décimo sexto dia (T1), entre 
o vigésimo quarto e vigésimo oitavo dia (T2) e no último 
dia de radioterapia (TF).

Resultados: O consumo alimentar foi menor e as 
diferenças foram estatisticamente significante para 
energia, fibras alimentares, macro e micronutrientes 
nutrientes. A ingestão de vitaminas E, B1, B2 e folato, dos 
minerais cálcio, magnésio, potássio, sódio e fósforo e do 
aminoácido leucina reduziu de forma estatisticamente 
significante quando comparada nos quatro momentos de 
avaliação. Em relação a composição corporal observou-se 
o impacto no final do tratamento radioterápico e 
foram encontrados valores menores e diferenças 
estatisticamente significantes nas variáveis peso, 
circunferência do braço, dobra cutânea subescapular, 
ângulo de fase e reactância em todos os idosos e no grupo 
que realizava o tratamento hormonal.

Conclusão: Durante as avaliações realizadas no tratamento 
radioterápico de idosos com neoplasia de próstata, 
com a prescrição e uso de dieta antifermentativa, 
observaram-se alterações no consumo alimentar, que 
reduziram a ingestão de energia e nutrientes, e mudanças 
na composição corporal.

Palavras-chaves:  Consumo alimentar, Idosos, Estado 
nutricional , Câncer de próstata 

IC022 - ESTADO NUTRICIONAL E CONSUMO ALIMENTAR 
DE PACIENTES IDOSOS DE UM HOSPITAL PARTICULAR 
NA SERRA-ES 

Autores: Tatiana Soares dos Santos Lessa

Instituição: HM - Hospital Metropolitano
 
Introdução: A população idosa vem crescendo nos 
últimos anos e, a prevalência de doenças ligadas à idade 
avançada predispõe a alimentação inadequada, visto que, 
esses indivíduos fazem uso diário de vários medicamentos 
que podem acarretar na falta de apetite.

Objetivos: Analisar em prontuário o estado nutricional 
de idosos internados em um hospital e relacionar com a 
sua ingesta alimentar de acordo com suas necessidades 
calóricas e protéicas diárias.

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, 
transversal de abordagem quantitativa, a partir de dados 
coletados em prontuário no setor de internação geriátrico 
do Hospital Metropolitano situado na cidade de Serra-ES 
no período de Novembro de 2017. Participaram do 
estudo 87 pacientes idosos com idade igual ou superior 
a 60 anos, de ambos os sexos, recebendo alimentação 
por via oral apenas. Definiu-se como critério de não 
inclusão indivíduos em nutrição enteral e parenteral. 
Foram analisados a ferramenta de avaliação nutricional 
MINIMAN (Mini Avaliação Nutricional do Idoso) 
onde obteve-se informações dos pacientes sobre o 
diagnóstico nutricional. Para o cálculo quantitativo da 
ingesta alimentar dos idosos analisou-se no prontuário 
a ferramenta “recordatório 24 horas”, esse método foi 
aplicado pela nutricionista durante três dias da semana 
onde, o idoso e seu acompanhante descreveram o tipo 
das refeições e bebidas ingeridas nas últimas 24 horas, 
expressas em medidas caseiras.

Resultados: Foram avaliados 87 pacientes idosos e, 85% 
apresentaram risco nutricional em seu estado nutricional, 
e 63 indivíduos não atingem suas necessidades calóricas 
e protéicas quando avaliado sua ingesta alimentar diária 
por meio do recordatório 24 horas. No grupo avaliado 
sem risco nutricional conforme a MINIMAN, 11 idosos 
conseguem atingir suas necessidades diárias calóricas e 
protéicas. Observou-se que, a maioria dos idosos com 
risco nutricional apresentava consumo alimentar não 
satisfatório. O número de indivíduos com risco nutricional 
foi alto em relação à quantidade estudada.

Conclusão: A importância de tais ferramentas dentro da 
avaliação nutricional para visar aspectos de desnutrição 
e inapetência entre idosos, estimando que, o consumo 
alimentar, principalmente em pacientes internados é 
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bastante irregular. Ressalta-se que outros estudos se 
fazem necessários para avaliação do idoso no que se diz a 
sua ingesta alimentar visando o seu período de internação 
e recuperação da saúde. 

Palavras-chaves:  Geriatria, Estado nutricional, Ingesta 
alimentar, Hospitalização, Nutrição 

IC023 - AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO PROTÉICA E 
DESFECHO CLÍNICO DE PACIENTES EM TERAPIA 
NUTRICIONAL ENTERAL EM UMA REDE HOSPITALAR 
DO RIO DE JANEIRO 

Autores: Aline Bernalda Pereira da Silva, Lorena Akemi 
de Macedo Wojitani, Katia Coelho Gomes, Andrea Alves 
de Souza, Pedro Aniceto Nunes Neto 

Instituição: Grupo Carmo
 
Introdução: Vários fatores podem estar envolvidos na 
inadequação proteica de pacientes em uso de terapia 
nutricional enteral sendo importante a monitorização 
destes para a criação de novas estratégias afim de 
aumentar a eficiência da terapia nutricional.

Objetivos: Avaliar a adequação da proteína infundida nos 
pacientes em terapia nutricional enteral, as principais 
causas correlacionadas à baixa infusão e o impacto no 
desfecho clínico dos pacientes hospitalizados.

Materiais e Métodos: Estudo observacional retrospectivo 
de fevereiro de 2017 a fevereiro de 2018 composto por 
353 pacientes em Terapia Nutricional Enteral (TNE). Foram 
coletados os seguintes dados: data de internação, idade, 
desfecho clínico, data de início da TNE, número de dias do 
paciente em TNE, necessidade proteica, volume prescrito 
e infundido, quantidade diária de proteína infundida e 
causas de não atingimento. Foram excluídos pacientes 
que ficaram em TNE por menos de 7 dias. Para o cálculo 
da proteína utilizou-se 1,2g a 2,0g/kg/dia e 0,8g a 1,0g/
kg/dia para pacientes com lesão renal em tratamento 
conservador. Para avaliar a adequação proteica usamos 
a fórmula: cálculo da necessidade proteica/quantidade 
de proteínas (em g) infundida x 100. O % de adequação 
proteica foi dividido em faixas: > 80%, 79 - 60%, 59 - 30% 
e 80%. Utilizou-se a análise de variância (ANOVA) e teste 
T de Student através do programa Prisma, versão 5.0.

Resultados: A maioria dos pacientes atendidos são 
idosos, estando na faixa de 61 a 89 anos. Um número 
significativo dos pacientes conseguiram atingir a meta 
proteica, ficando acima de 80% do total de dias da 
Terapia Nutricional Enteral (TNE) com a infusão proteica 
adequada para as suas necessidades. Para os pacientes 
que não atingiram a meta proteica, as principais causas 

para o não atingimento foram a redução do fluxo e as 
escórias limítrofes, ocorrendo em média 36% e 27% em 
relação ao total de eventos ocorridos nesse período, 
respectivamente. Em relação ao desfecho clínico, um 
número significativamente maior de pacientes que estava 
em TNE foram a óbitos, representando 43% do total de 
pacientes. Uma parte dos pacientes teve alta da TNE e 
passaram a se alimentar por via oral (26%) e outra teve 
alta hospitalar ainda em TNE com home care (27%), não 
havendo diferença significativa. Um número reduzido do 
total de pacientes ainda continuaram internados (4%).

Conclusão: A conduta da Equipe Multidisciplinar da 
Terapia Nutricional Enteral garantiu que o paciente 
recebesse um aporte proteico adequado pois o volume 
prescrito foi devidamente infundido de acordo com a 
meta estabelecida. Não foi possível observar o impacto 
disso no desfecho clínico pois o número de óbitos ainda 
foi elevado, possivelmente diante da faixa etária elevada 
e complicações clínicas inerentes.

Palavras-chaves:  Meta proteica, Desfecho clínico, 
Terapia Nutricional Enteral, Proteína infundida, Idoso 

IC024 - ADEQUAÇÃO DE APORTE PROTEICO NOS 
PACIENTES COM USO DE TERAPIA NUTRICIONAL 
ENTERAL 

Autores: Fernanda Ines Oldoni, Jessica Menin Néia dos 
Santos, Thais Cristina da Silva Frank, Michelle Varaschim 

Instituição: HPC - Hospital Policlinica Cascavel 
 
Introdução: A proteína é o macronutriente mais 
importante para a cicatrização, manutenção da função 
imunológica e preservação da massa magra, porém 
dificilmente o aporte é atingido por formulações enterais 
(McCLAVE et al, 2009; WEIS et al, 2014). 

Objetivos: Identificar o percentual de pacientes, em 
terapia nutricional enteral, que alcançaram o aporte 
proteico adequado conforme protocolo clínico interno.

Materiais e Métodos: Estudo prospectivo realizado 
em instituição privada de Cascavel – PR, no período de 
novembro de 2017 à março de 2018. Estavam incluídos 
no estudo todos os pacientes com dieta enteral via sonda 
nasoenteral, gastrostomia e jejunostomia internados 
na instituição. Os demais, alimentados por via oral ou 
parenteral foram excluídos do estudo. Dados relacionados 
à dieta (prescrição, volume infundido, tipo de dieta) foram 
coletados através do prontuário eletrônico no sistema 
Tasy. O valor protéico das dietas industrializadas utilizadas 
no hospital varia de 0,04 e 1g/ml e, conforme protocolo 
interno, paciente em terapia nutricional enteral precisa 
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de 1g ou mais de proteína por quilo de peso por dia e a 
meta estipulada é de que pelo menos 80% dos pacientes 
recebam este aporte protéico. Os cálculos dos valores 
prescritos e infundidos foram realizados individualmente, 
considerando o tipo de dieta e modulação utilizados. 
Todos os dados foram tabulados e analisados em planilha 
eletrônica do Excel.

Resultados: Durante o período do estudo, 7.180 pacientes 
foram internados e 88 pacientes fizeram uso de dieta 
enteral e destes. Na análise, nenhum mês alcançou a meta 
estipulada de 80%. O mês de janeiro foi o que mais se 
aproximou do intento, com 75% dos pacientes recebendo 
acima de 1g de proteína por kg/dia, seguido de março 
com 65% fevereiro com 61%. Nos meses de novembro e 
dezembro apenas 44% e 49% dos pacientes receberam 
aporte adequado de proteína, respectivamente. Segundo 
Iglesias et al (2007), os principais problemas para 
atingir o volume de dieta prescrita estão relacionados 
à instabilidade clínica do paciente, procedimentos 
cirúrgicos, complicações gastrointestinais e remoção 
da sonda sem a recolocação imediata, tais situações 
são frequentemente relatadas no hospital em estudo, 
justificando a dificuldade em se atingir o volume de dieta 
adequada aos pacientes. Apenas em janeiro todas as 
prescrições foram feitas pela Equipe Multidisciplinar de 
Terapia Nutricional (EMTN), nos demais meses houveram 
também prescrições realizadas pelos médicos assistentes.

Conclusão: Intercorrências que suspendem a dieta 
podem agravar o quadro levando à piora na evolução 
clínica dos indivíduos. As falhas na terapia nutricional 
dos pacientes internados ocorrem, e a EMTN pode 
reduzir as deficiências nutricionais e os danos causados 
aos pacientes. Importante ressaltar que a atuação direta 
da EMTN é recente nesta instituição e requer tempo de 
adaptação do corpo clínico envolvido.

Palavras-chaves:  Aporte proteico, Dieta enteral, Terapia 
nutricional enteral 

IC025 - ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO CLÍNICO NA 
UTILIZAÇÃO DE FORMAS FARMACÊUTICAS ADEQUADAS 
PARA PACIENTES EM USO DE CATETERES ENTERAIS: O 
PAPEL DA FARMÁCIA MAGISTRAL 

Autores: Bianca Mendrot, Maria Fernanda Bernardi, 
 Lívia Maria Barbosa

Instituição: HSL - Hospital Sírio Libanês 
 
Introdução: O farmacêutico vem desempenhando papel 
importante na escolha da forma farmacêutica adequada 
para uso em cateteres enterais, garantindo segurança e 

eficácia do tratamento farmacoterapêutico. 

Objetivos: Analisar o número de alternativas 
farmacêuticas encontradas para a utilização adequada 
das formas farmacêuticas em cateteres enterais e avaliar 
a disponibilidade no mercado.

Materiais e Métodos: Foram levantados dados sobre 
o consumo de medicamentos não padronizados e 
as intervenções farmacêuticas realizadas no ano de 
2017. Esses dados foram obtidos através de relatórios 
internos no sistema Tasy® e tratados com Excel®. Os 
aspectos analisados foram:  número de medicamento 
não padronizados, formas farmacêuticas adequadas 
a utilização de cateteres enterais e disponibilidade no 
mercado. Quando o medicamento não é disponível 
no mercado utilizamos a manipulação por farmácias 
magistrais.

Resultados: No ano de 2017 foram solicitados 1921 
medicamentos não padronizados na instituição, dos 
quais 233 (12,3%) eram medicamentos em formas 
farmacêuticas de solução, gotas, sachê, flaconete e 
efervescente, geralmente a forma farmacêutica de 
escolha para administração por cateteres enterais. Dos 
233 medicamentos solicitados, 90 (38,6%) possuíam 
apresentações disponíveis no mercado para uso 
adequado por essa via, enquanto 143 (61,4%)  precisaram 
ser manipulados em farmácias magistrais para garantir 
eficácia farmacoterapêutica e uso seguro. Entre os 
medicamentos com necessidade de manipulação 
de uma forma farmacêutica mais adequada para 
utilização em cateteres enterais encontram-se 
alguns Antidepressivos de liberação controlada como 
Duloxetina e Venlafaxina, Imunossupressores como 
Tacrolimo e Sirolimo, Antiretrovirais como Rifampicina 
e Etambutol, Antimicrobianos como Valaciclovir, além 
de quimioterápicos.

Conclusão: Concluímos que o farmacêutico tem papel 
fundamental na adequação das formas farmacêuticas para 
utilização em cateteres enterais. Apesar de haver opções 
disponíveis no mercado, a maioria dos medicamentos 
prescritos para uso nessa via não são adequados, sendo 
necessário a manipulação em farmácias magistrais de 
uma forma farmacêutica mais adequada para evitar 
obstruções e garantir eficácia.

Palavras-chaves: Sonda nasoenteral, Obstrução de 
sonda, Farmacêutico 

IC026 - ADEQUAÇÃO DA TERAPIA NUTRICIONAL 
ENTERAL DE PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA (UTI) DE HOSPITAL CARDIOLÓGICO 
DE CURITIBA 
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Autores: Camila Prim

Instituição: HCC - Hospital Cardiológico Costantini
 
Introdução: Pacientes em unidade de terapia intensiva, a 
depleção nutricional é frequente pelo hipermetabolismo, 
independentemente do estado nutricional. A TNE é uma 
forma de prover nutrição essencial, avaliar a eficácia 
desse tratamento é fundamental.

Objetivos: Analisar a adequação energético-proteica 
ofertada aos pacientes em terapia nutricional enteral da 
Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Cardiológico 
Costantini.

Materiais e Métodos: Estudo de caráter analítico, 
retrospectivo e longitudinal da adequação da infusão 
das necessidades energético-proteicas via enteral de 
pacientes admitidos na unidade de terapia intensiva do 
Hospital Cardiológico Costantini, no período de janeiro 
a dezembro de 2017. A coleta de dados será através 
dos registros do sistema Phillis Tasy. Foram incluídos os 
pacientes que receberam nutrição enteral exclusiva e 
excluídos os pacientes que possuíam contraindicação 
de TNE ou que receberam dieta parenteral e/ou oral 
concomitante. Os dados são do inicio da nutrição enteral 
até o momento da suspensão da dieta, óbito ou alta 
hospitalar. As intercorrências gastrointestinais mais 
frequentes serão analisadas, bem como as necessidades 
diárias e a oferta calórico-proteica. As IGI foram definidas 
de acordo com a literatura atual: diarreia (3 ou mais 
evacuações líquidas/24h), resíduo gástrico (>250ml/12h). 
Será considerado como dieta adequadamente ofertada, 
quando o volume for maior que 80% do prescrito.

Resultados: A amostra do estudo foi composta por 92 
pacientes, sendo 48 (52%) homens e 44 (48%) mulheres. 
Dos pacientes avaliados 100% apresentaram Risco 
Nutricional segundo a escala NRS-2002. Do volume de 
dieta prescrita foi de 113.759ml e infundido 97.290ml, 
com adequação de 85,5% de infusão. A Caloria média 
ofertada calculada pelas fórmulas preditiva foi de 
1.897,30kcal/kg e a caloria média recebida foi de 
1.287,80kcal/kg, com adequação calórica recebida 
de 67,8%. A proteína média ofertada calculada pelas 
fórmulas preditiva foi de 97,3g/kg, a proteína média 
recebida 65,4g/kg, com adequação proteica recebida de 
62,7%. Os motivos de inadequação de dieta observados 
são: diarréia 34 (36,9%), estase gástrica 9 (9,7%), saída 
inadvertida da SNE 39 (42%), obstrução de sonda 8 (8,9%), 
Jejum >48h intra-TN 7 (7%) e falha da rotina 20 (21%) dos 
pacientes. A baixa oferta calórica e proteica deu-se pelo 
uso de fórmula normocalórica e inicio da nutrição enteral. 
Os indicadores de diarreia, saída inadvertida e falha de 

rotina estão acima do preconizado pela literatura.

Conclusão:  Apesar da impor tância da ofer ta 
adequada de nutrientes, os pacientes internados em 
UTI, frequentemente, recebem um valor energético 
inferior as necessidades. Algumas intercorrências 
causam a suspensão temporária da nutrição enteral, 
impossibilitando que as metas sejam atingidas. Faz-se 
necessárias a revisão dos protocolos assistenciais e 
educação continuada para a qualidade do serviço 
prestado.

Palavras-chaves:  Terapia Nutricional, UTI, Cardiológicos, 
Adequação, Calórico Proteica 

IC027 - ADEQUAÇÃO DE NECESSIDADES CALÓRICAS 
NAS PRIMEIRAS 72 HORAS DE TERAPIA NUTRICIONAL 
ENTERAL EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

Autores: Larissa de Azevedo Cáceres Cáceres, Silvia 
Yoko Hayashi, Eliza Arakaki Kawanami, Lídia Viegas Te-
nório da Silva, Carolina Cabral Zampieri Gonçalves

Instituição: HUMAP/UFMS - Hospital Universitário Ma-
ria Aparecida
 
Introdução: A Terapia Nutricional Enteral na Terapia 
Intensiva frequentemente apresenta inadequações 
no suporte nutricional, seja sub ou superestimação as 
necessidades energéticas diárias, quanto pela introdução 
tardia e interrupções para procedimentos.

Objetivos: Avaliar a adequação das necessidades calóricas 
nas 72 horas iniciais da Terapia Nutricional Enteral em um 
Hospital Universitário em Campo Grande (MS). 

Materiais e Métodos: Foi realizada a coleta retrospectiva 
de fichas padronizadas para acompanhamento de 
pacientes em Suporte Nutricional Enteral exclusivo de 
Janeiro de 2017 a Março de 2018 que contemplavam as 72 
horas de início da Nutrição Enteral no Pronto Atendimento 
Médico - Adulto e Centro de Terapia Intensiva. Foram 
excluídas fichas de pacientes que já estavam em Suporte 
Nutricional Enteral antes da internação Hospitalar, com 
dieta via oral ou parenteral associada, fichas incompletas 
da evolução dietética, sem avaliação nutricional. Foram 
coletadas as seguintes variáveis: sexo, idade, data de 
início da Terapia Nutricional Enteral, peso estimado, 
valor calórico prescrito ao completar 72horas de início 
da nutrição enteral. Foram analisadas a adequação de 
calorias em 72 horas após o início da dieta conforme 
o preconizado que visa atingir acima de 80% da meta 
calórica neste período. As necessidades calóricas foram 
calculadas conforme recomendações para paciente 
crítico: 20 kcal/kg/dia e 25 kcal/kg/dia. 



BRASPEN J 2018; 33 (Supl 2): 1-188

18

Resumos do Ganepão/2018

Resultados: Foram coletados dados de 290 pacientes, 
destes 40% (n=116) do sexo feminino, e 60% (n=174) do 
sexo masculino, com idade média de 63,3 ± 17,6 anos, 
sendo 40% adultos e 60% idosos. Observou-se que 59% 
(n=171) apresentou adequação calórica maior ou igual a 
80% das necessidades considerando as necessidades de 20 
Kcal/Kg/dia, e 33,8% (n=98) considerando 25Kcal/Kg/dia.

Conclusão: O aporte calórico nas primeiras 72 horas 
majoritariamente não atingem as necessidades 
preconizadas pela literatura. Ressalta-se a necessidade 
de revisão e atualização do protocolo de evolução 
de dieta enteral do Serviço de Nutrição Dietética, e a 
importância do acompanhamento diário pela profissional 
Nutricionista monitorando a evolução da dieta.  

Palavras-chaves:  Necessidades Calóricas, Nutrição 
Enteral Precoce, Paciente Crítico 

IC028 - O IMPACTO DE DUAS ESTRATÉGIAS DE 
INFUSÃO DE PROTEÍNA INTRAVENOSA NA MASSA E 
FUNCIONALIDADE MUSCULAR 

Autores: Sílvia Maria Fraga Piovacari, Diogo Oliveira To-
ledo, Mirna Maria Dourado Gomes da Silva, Ana Lúcia 
Salgado Potenza, João Manuel Silva Junior 

Instituição: HIAE - Hospital israelita Albert Einstein
 
Introdução: Estudos avaliando o tempo de estímulo da 
síntese protéica durante uma infusão intravenosa contínua 
de aminoácidos em humanos, mostraram um aumento 
na taxa de síntese muscular, nos primeiros 30 minutos, 
atingindo uma estimulação máxima após 2 horas.

Objetivos: Avaliar a evolução da massa muscular e 
funcionalidade de duas estratégias de oferta de proteínas 
endovenosas: contínua versus contínua associada a 
intermitente.

Materiais e Métodos: A estratégia de infusão proteica 
continua (IPC) foi avaliada por 28 dias e infusão proteica 
continua e intermitente (IPCI) por 28 dias, ambas aplicadas 
em paciente desnutrido de 14 anos com síndrome do 
intestino ultra curto pesando inicialmente 31,5 kg. A IPC 
foi caracterizada pela oferta proteica continua de proteína 
na Nutrição Parenteral Total (NPT) e a IPCI pela oferta de 
parte da proteína diária em infusão intermitente 125 ml 
(10% de aa) em 3 horas, uma vez ao dia após reabilitação 
fisioterápica, mantendo o restante da oferta proteica por 
infusão continua na NPT. As necessidades calóricas foram 
avaliadas por calorimetria indireta e a oferta proteica 
modificada semanalmente para manter 2,5g de proteína/
Kg/dia. Durante todo o período foi acompanhado 
semanalmente peso, circunferência da coxa, medida da 

espessura do quadríceps por ultrassonografia (MEQ), 
Medical Research Council (MRC), força de preensão 
palmar (FPP) e balanço nitrogenado.

Resultados: Foram comparadas duas estratégias IPC e 
IPCI, quando verificado o peso encontramos mediana 31,6 
(30,8-32,65)Kg versus 36,5 (34,5-39,3)Kg, P= 0,04 no IPC 
e IPCI respectivamente. Houve também um aumento na 
circunferência da coxa 31(30-32) cm versus 36,3 (33-39) 
cm P=0,04, MEQ mediana 1,33(1,1-1,73) cm versus 2,63 
(2,14-3,33) cm p= 0,04, MRC mediana 36(36-46) versus 
48 (47-50) P= 0,04 e FPP mediana 18 (8-19) Kg versus 21 
(19-23) Kg P=0,04 no IPC e IPCI respectivamente.  Além 
disso, o BN encontrou no IPC mediana -0,02(-5 a+0,33) e 
no IPCI 4,74 (1,26 a 9,58) P=0,02.

Conclusão: A intervenção com a estratégia IPCI 
mostrou diferença significativa em todos os parâmetros 
contribuindo para o desfecho positivo e a qualidade 
de vida do paciente. Portanto, os dados sugerem 
que a infusão intravenosa de proteína intermitente 
pós-reabilitação pode aumentar o ganho e a funcionalidade 
muscular. Novos estudos clínicos são importantes uma 
vez que estudos sobre o tema são limitados.

Palavras-chaves:  Funcionalidade muscular, Proteína 
intravenosa, Síntese proteica, Síndrome do intestino ultra 
curto , Terapia nutricional parenteral 

IC029 - ESTADO NUTRICIONAL E MORTALIDADE DE 
PACIENTES CRÍTICOS COM NUTRIÇÃO PARENTERAL EM 
UM HOSPITAL PRIVADO 

Autores: Emanuelli Godoy Behne Thayse, Wesley Santa-
na Correa-Arruda, Diana Borges Dock-Nascimento 

Instituição: UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso
 
Introdução: O hipercatabolismo presente em pacientes 
críticos pode contribuir para diversas complicações, 
como a desnutrição e a mortalidade hospitalar. Nesta 
população a nutrição parenteral é vista em algumas 
situações como alternativa, apesar de seus riscos.

Objetivos: Neste cenário, o presente estudo teve por 
objetivo avaliar a frequência da prescrição de nutrição 
parenteral para os pacientes críticos, bem como conhecer 
o seu estado nutricional e a ocorrência de mortalidade 
na unidade de terapia intensiva (UTI). 

Materiais e Métodos: Estudo clínico retrospectivo de 
corte transversal, com pacientes críticos adultos, de 
ambos os sexos, internados em UTI entre os anos de 
2014 e 2016. A pesquisa foi previamente aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital da ficha de 
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acompanhamento nutricional da equipe de nutrição do 
hospital e agrupados em planilha própria. As variáveis 
principais de resultado foram a frequência de pacientes 
que necessitaram de terapia parenteral entre os anos 
de 2014 a 2016, estado nutricional na internação e no 
desfecho, avaliado através da avaliação subjetiva global 
(ASG), e a mortalidade na UTI. As variáveis secundárias 
envolveram dados demográficos, nutricionais e exames 
bioquímicos. Utilizou-se o pacote SPSS 20.0 (Statistical 
Package for Social Sciencies) para a análise estatística de 
todos os dados investigados, estabelecendo-se um limite 
de significância estatística de 5% (p<0,05).

Resultados: Do total de pacientes críticos internados 
(n=3366) apenas 143 (4,2%) receberam nutrição parenteral 
em qualquer momento da internação, tendo estes uma 
idade média de 57,5 anos, e ser em sua maioria do sexo 
masculino (54,5%). Para 44,8% (n=64) dos pacientes a 
nutrição parenteral foi iniciada precocemente (primeiras 
24 horas da internação), atingindo uma população de 
81,8% (n=117) até o sétimo dia. Os desnutridos graves 
compreenderam 31,5% (n=45) dos pacientes que 
internaram e 49,7% (n=71) encontravam-se com esse 
diagnóstico no desfecho, um aumento de quase 60% 
nos desnutridos graves. O tempo de internação na UTI 
foi de 18,5±16 [14 (1-107)] dias e a mortalidade ocorreu 
em 62 (43%) pacientes críticos com terapia nutricional 
parenteral. Quando foi comparada a ocorrência ou não 
de óbito, foi encontrado que os pacientes que foram a 
óbito eram mais velhos (61,5±16,2 vs 54,5±18,3 anos; 
p=0,01), demoraram mais tempo para iniciar a nutrição 
parenteral (6,6±8,7 vs 3,5±5,1 dias; p=0,01) e ficaram mais 
tempo internados (22,4±19,2 vs 15,5±12,3 dias; p=0,01) 
que os pacientes que não foram a óbito.

Conclusão: Os dados do presente estudo permitem 
concluir que apenas uma pequena parcela da população 
crítica recebeu nutrição parenteral em algum momento da 
internação (4,2%), sendo esses mais graves clinicamente, 
onde mais de 1/3 já internaram desnutridos graves, 
número que aumentou em aproximadamente 60% no 
desfecho e a mortalidade ocorreu em quase 45% dos casos.

Palavras-chaves:  Desnutrição, Estado nutricional, 
Mortalidade, Nutrição parenteral, Paciente crítico 

IC030 - INDICADORES DE QUALIDADE EM TERAPIA 
NUTRICIONAL ENTERAL EM UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA PEDIÁTRICA 

Autores: Letícia Guersoni Silveira Alves, Marina Campos 
Russo, Laura Fantazzini Grandisoli, Andrea Maria Cor-
deiro Ventura, Nágila Raquel Teixeira Damasceno

Instituição: HU - USP - Hospital Universitário da Univer-
sidade de São Paulo
 
Introdução: A oferta adequada de nutrientes em 
crianças graves está relacionada à diminuição da 
morbidade nutricional, infecções, tempo de internação 
e mortalidade. Indicadores de Qualidade são aliados na 
padronização e qualidade da assistência nutricional.

Objetivos: Implementar e analisar Indicadores de 
Qualidade em Terapia Nutricional Enteral (TNE) em uma 
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) de um 
Hospital Universitário (HU) da cidade de São Paulo.

Materiais e Métodos: Estudo transversal realizado na 
UTIP do HU da Universidade de São Paulo, incluindo 
crianças de 1 mês a 14 anos e 11 meses de ambos os 
sexos e em TNE exclusiva por ≥ 72 horas, de agosto 
a dezembro de 2017. As necessidades energéticas 
foram estimadas utilizando-se equações preditivas e as 
proteicas de acordo com as recomendações ASPEN (2009) 
para crianças graves. Foram aplicados 7 Indicadores de 
Qualidade em TNE: Frequência de pacientes em jejum > 
48h antes da TNE (meta < 20%); Taxa de adequação do 
volume de dieta infundido em relação ao prescrito (meta 
≥ 80%); Taxa de jejum > 24h durante a TNE (meta ≤ 10%); 
Taxa de pacientes que atingiram ≥ 70% das necessidades 
energéticas em 72h (meta 100%); Taxa de pacientes 
que atingiram ≥ 75% das necessidades proteicas em 
72h (meta 100%); Frequência de dias de administração 
adequada de energia (meta ≥ 80%); Frequência de dias 
de administração adequada de proteína (meta ≥ 80%). 
Para análise estatística utilizou-se o programa SPSS 20.0 
(p ≤ 0,05).

Resultados: Foram incluídos 47 pacientes (74,5% sexo 
masculino), com mediana de idade de 6 (3 - 21) meses e 
predomínio de doenças respiratórias (85,1%). Dos 7 IQs, 4 
atingiram a meta: Taxa de adequação do volume de dieta 
infundido/prescrito (87,2%); Frequência de pacientes 
em jejum > 48h antes do início da TNE (0%); Frequência 
de pacientes em jejum > 24h durante o período de TNE 
(1,0%); e Frequência de pacientes com administração 
adequada (≥ 70% da necessidade) de energia (83,5%). 
Os IQs de progressão da dieta (Taxa de pacientes que 
atingiram as necessidades nutricionais em 72h) atingiram 
89,4% para energia e 60,4% para proteínas. O indicador de 
frequência de pacientes com administração adequada (≥ 
75% da necessidade) de proteínas foi de 60,81% e também 
não atingiu a meta, isso ocorreu principalmente na faixa 
etária de 1 a 6 meses e teve relação com a composição 
do leite materno e fórmulas lácteas de partida. Dentre 
as pausas durante a TNE, 35,5% ocorreram por causas 



BRASPEN J 2018; 33 (Supl 2): 1-188

20

Resumos do Ganepão/2018

respiratórias, 28,9% gastrointestinais, 28,9% para 
procedimentos e 6,6% por outros motivos (56,6% foram 
consideradas evitáveis).

Conclusão: Dos 7 IQs aplicados, 4 atingiram a meta 
estipulada. Os resultados obtidos evidenciam a relevância 
do engajamento da Equipe Multidisciplinar de Terapia 
Nutricional para agilizar a progressão da dieta até a meta 
proposta, assim como otimizar a introdução precoce 
de módulos proteicos e avaliar de forma criteriosa as 
pausas na administração, minimizado interrupções 
desnecessárias da TNE.

Palavras-chaves: Indicadores de Qualidade, Terapia 
Nutricional Enteral, Terapia Nutricional Pediátrica, 
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica 

IC031 - NUTRIÇÃO PARENTERAL E ALTERAÇÕES 
HEPÁTICAS: MONITORAÇÃO E ASSOCIAÇÃO COM 
DESFECHOS

Autores: Cintia Lopes Castro Lucho, Ana Paula Corrêa 
Meira, Flávia Moraes Silva, Rosa Maria Levandovski

Instituição: HNSC - Hospital Nossa Senhora da  Conceição
 
Introdução: Indicadores de Qualidade (IQ) são ferramentas 
úteis o monitoramento da assistência nutricional. Embora 
a frequência de hipertrigliceridemia, para pacientes em 
Nutrição Parenteral (NP), não seja um IQ proposto pelo 
ISLI, a sua avaliação é importante.

Objetivos: Avaliar a qualidade da Terapia Nutricional 
Parenteral (TNP) pelo IQ de alterações hepáticas e pela 
frequência de hipertrigliceridemia e a possível associação 
destas inadequações com desfechos clínicos em pacientes 
hospitalizados.

Materiais e Métodos: Coorte histórica, com amostra 
de conveniência de pacientes com prescrição de TNP 
acompanhados pela equipe de Suporte Nutricional 
entre outubro de 2011 e setembro de 2016. Foram 
coletados do prontuário dados de bilirrubinas, 
fosfatase alcalina e transaminases para cálculo 
do IQ de Frequência de disfunção hepática, e os 
valores de triglicerídeos para avaliar frequência de 
hipertrigliceridemia. Dados clínicos e gerais dos 
pacientes e da TNP foram coletados do prontuário 
eletrônico, assim como os desfechos de interesse: 
tempo de internação hospitalar (TIH) e mortalidade. 
Análise dos dados foi realizada no SPSS versão 18.0. 
Esse estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição sob 
o protocolo de pesquisa de número 16.317.

Resultados: Foram avaliados 503 pacientes, com 
idade média igual a 57,2 anos, 61,4% homens, sendo 
72,4% com prescrição de NP devido a complicações 
de pós-operatório de laparatomia. Mais da metade da 
amostra (65,7%) apresentaram alteração de função 
hepática (inadequação em relação à meta < 18%) e 
59,3% apresentaram hipertrigliceridemia. Foi observada 
associação significativa positiva entre a presença de 
alteração hepática e de hipertrigliceridemia e duração 
da TNP e TIH. Esses IQ da TNP não foram associados à 
mortalidade.

Conclusão: O IQ alterações hepáticas não apresentou 
conformidade à meta estabelecida, sendo associado 
à duração da TNP e TIH. Elevada frequência de 
hipertrigliceridemia foi observada e esta foi positivamente 
associada aos mesmos desfechos clínicos. Sugere-se, pois, 
a avaliação da mesma como um IQ da TNP em pacientes 
hospitalizados.

Palavras-chaves: Indicadores de Qualidade em Assistência 
, Terapia Nutricional, Nutrição Parenteral, Avaliação em 
Saúde 

IC032 - PROPOSTA DE TÉCNICA DE PREPARO DE 
MEDICAMENTOS DE FORMA FARMACÊUTICA SÓLIDA 
PARA ADMINISTRAÇÃO VIA SONDA DE NUTRIÇÃO 
ENTERAL 

Autores: Suellen Sibuya, Márcia Lúcia de Mário Marin, 
Tatiana da Cunha Rana, Maria Carolina Gonçalves Dias, 
Vanusa Barbosa Pinto

Instituição: ICHCFMUSP - Instituto Central do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP 
 
Introdução: Medicamentos administrados por sonda 
de nutrição enteral (SNE) necessitam de transformação 
prévia de suas características físicas originais, como no 
caso de formas farmacêuticas sólidas que são trituradas 
e submetidas à dissolução ou suspensão. 

Objetivos: Avaliar a viabilidade da utilização de um 
instrumento na administração de medicamentos na 
forma farmacêutica de comprimidos, cápsulas e tabletes 
por via SNE.

Materiais e Métodos: Estudo de caráter experimental, 
aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo (FMUSP), realizado em 
2017. Avaliou-se a viabilidade da utilização do dosador 
oral de 10 mL da marca BD para administração de 
medicamentos via SNE, realizado no Laboratório de 
Controle de Qualidade da Farmácia do Hospital das 
Clínicas da FMUSP. Selecionou-se 02 unidades de 
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cada medicamento na apresentação de comprimidos, 
cápsulas de gelatina dura e mole e tabletes padronizados 
pela instituição. Classificaram-se os comprimidos quanto 
ao método direto (triturados no dosador oral), indireto 
(partidos em fragmentos e triturados no dosador 
oral) e suspendidos em água filtrada. A cápsula de 
gelatina dura foi aberta e seu conteúdo inserido no 
dosador, a de gelatina mole foi rompida pelo dosador, 
sendo adicionadas de água filtrada. Para o tablete 
utilizou-se o método indireto para comprimidos. 
Foram administrados medicamentos na SNE, registrado 
compatibilidade e tempo de preparo.

Resultados: Foramtestados 213 medicamentos, sendo 
que os comprimidos representaram 88,3% (188), as 
cápsulas de gelatina dura 10,8% (23), a cápsula de 
gelatina mole 0,47% (01) e o tablete efervescente 
0,47% (01). Em relação aos comprimidos 72,9% 
(137) das amostras foram testadas pelo método 
direto, com tempo médio de preparo de 1min50seg; 
18,6% (35) pelo método indireto e tempo médio de 
preparo de 04min15seg e 8,5% (16) não se aplicaram 
a nenhum dos dois métodos. Verificou-se em relação 
à compatibilidade com a SNE, que dos comprimidos 
testados 91% (172) eram compatíveis com a SNE e 9% 
(16) incompatíveis, causando obstrução na sonda. Das 
cápsulas de gelatina dura 91% (21) foram compatíveis 
e 9% (02) apresentaram-se incompatíveis com o 
dispositivo, com tempo médio de preparo de 1min. 
A cápsula de gelatina mole e o tablete efervescente 
apresentaram-se compatíveis com a sonda e o tempo 
de preparo da técnica foi de 3min19seg e 3min36seg, 
respectivamente.

Conclusão: Foi demonstrado no presente estudo que 
é viável a utilização do dosador oral de 10 mL, como 
instrumento na administração de medicamentos 
na forma farmacêutica sólida, via SNE. Dos 213 
medicamentos testados 91% (195) foram compatíveis com 
a administração via SNE. A proposta de administração 
de medicamentos via SNE, por meio do dosador oral 
proporciona rapidez e segurança no procedimento.

Palavras-chaves:  Administração de medicamentos por 
sonda, Nutrição enteral, Sonda de nutrição enteral 

IC033 - TERAPIA NUTRICIONAL EM ADOLESCENTE COM 
FASCIÍTE NECROSANTE: RELATO DE CASO 

Autores: Livia Oliveira, Isabella Oliveira, Carolina Venan-
cio, Mauricio Granato 

Instituição: HMMRC - Hospital Municipal Dr Moacyr Ro-
drigues do Carmo

Introdução: A fasciíte necrosante (FN) é uma infecção 
bacteriana do tecido subcutâneo e fáscia superficial. A 
Terapia Nutricional (TN), somada a ações terapêuticas 
específicas articuladas, pode proporcionar resultados 
satisfatórios no tratamento desta doença. 

Objetivos: Relatar um caso de um adolescente de 13 
anos com FN, enfatizando a intervenção nutricional 
realizada pela Equipe Multidisciplinar de Terapia 
Nutricional (EMTN) com a utilização da Nutrição 
Parenteral Suplementar. 

Materiais e Métodos: Os dados foram obtidos, no 
ano de 2016, por meio da extração e revisão do 
prontuário médico, protocolos de TN, entrevista com 
o paciente e seus cuidadores, registro fotográfico 
da lesão e revisão da literatura, durante o período 
de internação no Hospital Municipal Drº Moacyr 
Rodrigues do Carmo (HMMRC), localizado na cidade 
de Duque de Caxias, RJ.

Resultados: Foram realizados procedimentos cirúrgicos 
de limpeza e debridamento da ferida, curativos 
regulares e antibioticoterapia de largo espectro, além 
de intervenção nutricional com uma abordagem mais 
agressiva pela EMTN. A TN envolveu a prescrição/
administração progressiva de dieta hipercalórica e 
hiperproteica por meio das três vias alimentares (oral, 
enteral e parenteral) concomitantes, com o objetivo de 
suprir a demanda nutricional exacerbada, auxiliando 
na recuperação do estado nutricional e reversão 
da lesão gerada pela FN. Mediante dados clínicos e 
laboratoriais para monitoramento do surgimento 
de sinais e sintomas de superalimentação, não foi 
verificada intolerância a TN instituída. Com o estado 
clínico controlado, aceitação plena da alimentação 
por via oral, acrescida de suplementação nutricional, 
e a ferida de melhor aspecto, em fase de cicatrização, 
o paciente recebeu alta hospitalar para residência, 
após 39 dias de internação, com programação de 
acompanhamento ambulatorial pela EMTN e pela 
Cirurgia Plástica.

Conclusão: Embora a importância da nutrição como 
parte do plano de tratamento da FN seja reconhecida, 
recomendações específ icas para adolescentes 
não estão elucidadas. No entanto, o planejamento 
adequado da TN, iniciada de forma precoce e 
progressiva, pode ser considerado um elemento 
essencial para o tratamento da FN em adolescente 
devido ao grave estresse metabólico a que esses 
pacientes são submetidos. 

Palavras-chaves:  Nutrição, Terapia Nutricional, 
Adolescente, Fasciíte Necrosante, Nutrição Parenteral 
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IC034 - NÃO PARTICIPANTE

IC035 - AVALIAÇÃO DA CIRCUNFERÊNCIA DO PESCOÇO 
(CP) EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIABETES 
MELLITUS TIPO 1 (DM1) 

Autores: Marina Barros, Lizelda Araújo, Catharina Costa, 
Rosaura Almeida

Instituição: HBL - Hospital Barão de Lucena
 
Introdução: Nos últimos anos, novos indicadores 
antropométricos têm sido propostos para avaliar a 
adiposidade corporal. O aumento da circunferência do 
pescoço (CP) associa-se a riscos cardiometabólicos, tanto 
quanto a gordura visceral abdominal.

Objetivos: Traçar o perfil clínico-nutricional e correlacionar 
a medida da CP com o controle glicêmico e com o 
consumo alimentar de crianças e adolescentes com DM1.

Materiais e Métodos: Trata-se de estudo descritivo, 
transversal, realizado com crianças e adolescentes 
diabéticos tipo 1 atendidos de março a setembro de 
2015 em ambulatório de uma instituição pública de 
Recife – PE. Foram coletados os seguintes dados: CP, 
hemoglobina glicada (HbA1c) e recordatório alimentar 
de 24 horas. O ponto de corte utilizado para classificação 
da CP foi de acordo com as tabelas de Nafiu et al, 2010. 
A HbA1c foi coletada a partir de resultados de exames 
bioquímicos atuais de rotina e levados à consulta.  Os 
registros alimentares foram calculados no software 
Nutwin® e a ade quação do consumo de macronutrientes 
e da HbA1c foi avaliada com base nas recomendações 
da American Diabetes Association (ADA,2011). Os dados 
foram analisados estatisticamente pelo programa 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), através 
da correlação de Pearson. O nível de significância 
considerado foi de 5%.

Resultados: Foram estudados 51 indivíduos, sendo 17 
crianças e 34 adolescentes, dos quais a maioria (64,7%) era 
do sexo feminino. A maioria da população apresentou CP 
dentro da faixa normal, enquanto 12,8% estavam acima 
dos valores de referência para a idade. Observou-se 
HbA1c média de 10,2±2,3%, inadequada em 83% dos 
jovens. Quanto ao consumo alimentar, os macronutrientes 
apresentaram-se adequados segundo recomendação da 
ADA na maioria dos recordatórios, porém o consumo de 
colesterol (62,7%) e de ácidos graxos saturados (76,5%) 
ultrapassou o limite superior recomendado. Houve 
correlação positiva e significativa entre a CP e a HbA1c 
(r=0,289; p=0,049), calorias diárias (r=0,359; p=0,010) e 
consumo de sódio (r=0,408; p=0,003).

Conclusão: O fato de a CP ter se correlacionado com a 
HbA1c denota que a população com maior adiposidade 
nesta região apresenta pior controle glicêmico. Além 
disso, o maior consumo calórico e de alimentos ricos 
em sódio se correlacionou a maiores valores de CP. 
Isso mostra que a medida da CP pode ser usada na 
identificação de excesso peso, decorrente da ingestão 
energética excessiva em jovens com DM1.

Palavras-chaves: Circunferência do pescoço, Controle 
glicêmico, Diabetes, Risco cardiovascular 

I C 0 36  -  A S S O C IAÇ ÃO EN T RE A S  VA RIÁV EI S 
SOCIODEMOGRÁFICAS E ANTROPOMÉTRICA MATERNA 
SOBRE A CONCENTRAÇÃO DE VITAMINA A NO LEITE 
MADURO E RESERVA HEPÁTICA NO PRIMEIRO MÊS DE 
VIDA DA CRIANÇA 

Autores: Luciana Rodrigues, Valterlinda Alvez de  Oliveira 
Queiroz, Elizabete de Jesus Pinto, Ana Marlúcia Oliveira 

Instituição: ENUFBA - Escola de Nutrição da Universida-
de Federal da Bahia

 
Introdução: A deficiência de vitamina A (DVA) é conside-
rada um problema de saúde pública mundial e acomete 
principalmente crianças menores que cinco anos, ges-
tantes e lactantes residentes, sobretudo, de países em 
desenvolvimento.
Objetivos: Avaliar associação entre as variáveis 
sociodemográficas e antropométrica materna sobre a 
concentração de vitamina A no leite maduro e reserva 
hepática no primeiro mês de vida da criança.

Materiais e Métodos: Estudo transversal aninhado a 
uma coorte prospectiva realizado em dois municípios do 
Recôncavo da Bahia. A concentração do retinol no leite 
materno foi determinada pelo método de Cromatografia 
Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Os pontos de corte 
utilizados para determinar a deficiência de vitamina 
A e a concentração de vitamina A no leite materno 
suficiente para suprir a necessidade para constituição 
da reserva hepática foram ≤1.05 µmol/L e ≥2,3 µmol/L, 
respectivamente. As diferenças entre as médias foram 
obtidas por meio do teste t de Student e ANOVA. Foi 
utilizado o qui quadrado para identificar associação 
entre as variáveis investigadas. Adotou-se o p<0,05 para 
identificar associação estatisticamente significante.

Resultados: Participaram do estudo 228 nutrizes. A 
concentração média de vitamina A no leite maduro 
foi de 2,91±2,11 µmol/L, com prevalência de 18% de 
deficiência de vitamina A nas nutrizes. Observou-se que 



Resumos do Ganepão/2018

BRASPEN J 2018; 33 (Supl 2): 1-188

23

a concentração de vitamina A contida no leite materno 
das mães foi capaz de construir uma reserva hepática 
satisfatória de vitamina A em 53,9% dos lactentes. Não 
se observou diferenças estatisticamente significantes das 
variáveis sociodemográficas e antropométrica materna 
sobre a concentração de vitamina A no leite materno e 
a constituição da reserva hepática no lactente.

Conclusão:  As condições sociodemográf icas e 
antropométrica materna não inf luenciaram a 
concentração de vitamina A no leite materno e a 
reserva hepática no primeiro mês de vida da criança. 
Mas é necessário investimento público na promoção de 
orientações, no que diz respeito às fontes alimentares 
de vitamina A, a fim de evitar problemas de saúde, 
especialmente naqueles mais vulneráveis a esse tipo de 
carência

Palavras-chaves:  Leite materno, Vitamina A, Lactente, 
Deficiência de vitamina A 

IC037 - INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS EM 
CRIANÇAS COM MICROCEFALIA ATENDIDAS EM UM 
CENTRO DE REFERÊNCIA SÃO LUÍS-MA

Autores: Sarah Serra de Azevedo, Silvania Silva Bezerra, 
Larrisa Islayne Frota dos Reis, Luciana Pereira Pinto Dias, 
Alexandro Ferreira dos Santos

Instituição: CEUMA – Universidade Ceuma
 
Introdução: Microcefalia é uma má formação congênita 
em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada, 
podendo causar epilepsia, paralisia cerebral, retardo de 
crescimento e de desenvolvimento neurocognitivo dos 
indivíduos afetados.

Objetivos: Analisar os indicadores Antropométricos de 
crianças com microcefalia.

Materiais e Métodos: Estudo transversal descritivo 
realizado no Centro de Referência em Neuro-
desenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças 
(Casa NINAR) em São Luís, Maranhão, no período de 
janeiro e fevereiro de 2018. Foram incluídas crianças, 
de 0 a 2 anos de idade, com diagnóstico médico de 
microcefalia e cujos pais e/ou responsáveis assinaram 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os 
dados, sociodemográficos, foram coletados através 
da aplicação do Inquérito Nutricional do SISVAN, 
com os pais e/ou responsáveis das crianças, já os 
antropométricos foram obtidos na sala de triagem da 
Casa NINAR. Foram utilizados os índices antropométricos 
de Peso/Idade (P/I), Estatura/Idade (E/I) e Peso/Estatura 
(P/E) e o estado nutricional classificado por meio das 

curvas de crescimento da OMS (2006). Os dados foram 
organizados e analisados no Programa Excel® (versão 
2010). Esta pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética 
e Pesquisa da Universidade Ceuma sob protocolo de 
nº 2.363.32.

Resultados: A amostra foi constituída por 19 crianças, 
sendo a maioria do sexo feminino (73,7%), nascida no 
ano de 2015 (52,6%), que tinham portanto, idade maior 
que 1 ano (63,2%), a maioria procedentes da capital São 
Luís (26,3%). Todas as crianças estavam acompanhadas 
pelas mães, sendo que 63,2% eram solteiras, 57,9% se 
consideravam responsáveis pelo domicílio onde mora 
a criança, 42,1% possuíam o ensino médio completo e 
78,9% consideravam-se do lar e se auto declararam de cor 
parda. Quanto aos indicadores antropométricos, 31,6% 
das crianças estavam com peso adequado para idade e 
31,6% com muito baixo P/I. Grande parte dos dados de 
E/I estavam adequados (57,9%). Quanto ao P/E, 42,1% 
das crianças estavam eutróficas, 26,3% apresentaram 
magreza, 15,8% magreza acentuada, 10,5% risco de 
sobrepeso e 5,3% sobrepeso.

Conclusão: Observou-se resultados semelhantes 
para peso adequado e peso muito baixo quanto aos 
indicadores de P/I, enquanto que nos outros indicadores 
antropométricos notou-se prevalência de eutrofia.
Este achado demonstra a necessidade da realização 
de intervenções que visem a recuperação do estado 
nutricional das crianças.

Palavras-chaves:  Indicadores, Antropometricos, 
Crianças, Microcefalia 

IC038 - ALIMENTOS PROTETORES E DE RISCO 
PARA DESENVOLVIMENTO DA DISLIPIDEMIA EM 
ADOLESCENTES DE ESCOLAS PÚBLICAS PERNAMBUCO 

Autores: Pedrita Mirella Queiroz, Ilma Arruda, Alcides 
Diniz, Isis Araujo, Bruna Silva 

Instituição: UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
 
Introdução: A ascendência das dislipidemias em 
adolescentes ocorre concomitante ao advento da 
obesidade, estudos têm sido conduzidos para avaliar 
os fatores associados à dislipidemia, entre os quais 
se destacam os comportamentais, como o padrão 
alimentar.

Objetivos: Avaliar o consumo de alimentos de risco e os 
protetores para o desenvolvimento de dislipidemia e sua 
associação com indicadores antropométricos, de estilo 
de vida e socioeconômicos.
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Materiais e Métodos: Estudo transversal com 411 
adolescentes, recrutados de escolas públicas da cidade 
de Recife, no período de março a abril de 2013. Foram 
coletadas variáveis sociodemográficas, antropométricas, 
comportamentais e bioquímicas. Os adolescente foram 
dividos em grupos para comparação dos resultados. Os 
dados foram descritos na forma de mediana e seus 
respectivos intervalos interquartílicos, na compração 
dos grupos foram utilizados os testes de Man – Whitney 
e de Kruskal – Wallis. A análise estatística foi realizada 
pelo Epi-info 6.04 e SPSS 13.0.

Resultados: A mediana de escore de consumo mensal de 
alimentos de risco (Grupo I) foi maior (0,13; IQ=0,08-0,27) 
que a dos protetores (Grupo II) (0,00; IQ = 0,00 a 0,08) 
(p=0,001). A mediana de escore do Grupo I teve uma 
tendência superior para a CC normal em comparação a 
CC aumentada (p=0,055). Observou-se uma tendência 
da mediana do Grupo II mais elevada para os ativos que 
pouco ativos (p=0,056). As medianas do Grupo II foram 
maiores para os que praticaram exercício no último 
ano daqueles que não (p=0,019). Os dislipidêmicos 
apresentaram medianas de escore do grupo I maiores 
que os sem (p=0,005). Houve correlação positiva entre 
as horas de atividades sedentárias e a mediana do grupo 
I (p= 0,013), e do tempo de atividade física semanal com 
a mediana do grupo II (p= 0,047).

Conclusão: Os resultados demonstraram elevada 
frequência no consumo de alimentos de risco, associado 
à baixa escolaridade materna, dislipidemia e às variáveis 
comportamentais, que apontam para a necessidade de 
adoção de medidas para o controle do consumo excessivo 
desse grupo de alimentos, somado ao estímulo para 
mudanças do estilo de vida.

Palavras-chaves:  Adolescente, Antropometria, Consumo 
Alimentar, Estilo de Vida, Dislipidemia 

IC039 - EFETIVIDADE NO ATENDIMENTO NUTRICIONAL 
DE PACIENTES CIRÚRGICOS PEDIÁTRICOS 

Autores: Maria Aparecida Carlos Bonfim, Adriana Servi-
lha Gandolfo

Instituição: ICR - HCFMUSP - Instituto da Criança - HCF-
MUSP
Introdução: A desnutrição pode afetar adversamente a 
evolução clínica de pacientes hospitalizados, prolongando 
o tempo de permanência e os custos hospitalares. 
Avaliar o estado nutricional é importante para adoção 
de medidas para prevenir e tratar a desnutrição.

Objetivos: Avaliar a efetividade no atendimento 
nutricional em uma enfermaria pediátrica cirúrgica.

Materiais e Métodos: Estudo retrospectivo,realizado 
em hospital pediátrico terciário na capital de São Paulo, 
no período de Janeiro a Dezembro de 2017. O indicador 
de qualidade (IQ) taxa da efetividade do atendimento 
nutricional foi obtido a partir da relação entre o número 
de pacientes com melhora ou manutenção do estado 
nutricional dividido pelo número total de pacientes em 
acompanhamento nutricional multiplicado por 100, 
para a inclusão no cálculo o paciente deveria ter sido 
avaliado no mínimo duas vezes no período de um mês. 
Os pacientes de cirurgia ambulatorial foram excluídos. 
O parâmetro considerado para manutenção ou melhora 
no estado nutricional foi alteração na faixa de percentil 
da circunferência do braço (Frisancho, 1999). Os valores 
foram tabulados em planilha Excel® e expressos em 
porcentagem. A meta pré-estabelecida foi de 80%.

Resultados: Foram avaliados 151 pacientes, 52,3% eram 
do gênero feminino. A meta foi atingida nos meses 
de Janeiro (88%), Fevereiro (100%) e Julho (92%). O 
menor valor obtido foi em Abril (44%), dos 9 pacientes 
avaliados: 4 tinham síndrome do intestino curto, 4 
estavam em pós-operatório de transplante hepático e 1 
havia sido submetido a abaixamento de colón, casos de 
difícil manejo nutricional, impactando negativamente 
na manutenção ou melhora do estado nutricional.  Em 
Agosto e Outubro, os valores foram respectivamente 
de 59 e 60%, nestes meses a maioria dos pacientes 
estavam em pós-operatório de cirurgias no trato 
gastrointestinal, acarretando em um maior tempo de 
jejum no pós-operatório e internação prolongada. Nos 
demais meses, o valor do indicador de qualidade esteve 
acima de 70%. Salienta-se o grande número de pacientes 
em pós-operatório de transplante hepático, sendo este 
um procedimento de grande porte, com a necessidade de 
reabordagens cirúrgicas, períodos recorrentes de jejum 
para a realização de exames e biópsias, assim, 50,3% dos 
pacientes avaliados apresentavam esta condição.

Conclusão: A efetivamente do atendimento nutricional 
de pacientes cirúrgicos pediátricos é difícil de ser atingida, 
principalmente nas cirurgias no trato gastrointestinal. 
Este indicador é eficiente e capaz de identificar fatores 
que precisam ser melhorados em beneficio do paciente.

Palavras-chaves:  Indicador de qualidade, Avaliação do 
Estado Nutricional, Cirurgia 

IC040 - INTRODUÇÃO PRECOCE DA ALIMENTAÇÃO 
SUPLEMENTAR E CRESCIMENTO DE RECÉM-NASCIDOS 
PRÉ-TERMO DE MUITO BAIXO PESO EGRESSOS DE UTI 
NEONATAL
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Autores: Marianne de Carvalho Rodrigues, Fernando 
Lamy Filho, Lilian Fernanda Pereira Cavalcante, Luciana 
Pereira Pinto Dias

Instituição: PGSC UFMA - Programa de Pós-graduação 
em Saúde coletiva da Universidade Federal do Mara-
nhão 
 
Introdução: A nutrição no recém-nascido pré-termo 
(RNPT) possui particularidades, pois este passa por 
longos períodos de internação e sua alimentação sofre 
muitas mudanças até a alta hospitalar, podendo ir do 
aleitamento materno exclusivo (AME), aleitamento misto, 
à alimentação somente por fórmula infantil.

Objetivos: Comparar indicadores antropométricos de 
crescimento de RNPT de muito baixo peso (MBP) de acordo 
com a alimentação recebida após a alta hospitalar, até os 
seis primeiros meses de idade gestacional corrigida (IGC).

Materiais e Métodos: Estudo analítico do tipo coorte, 
realizado no Hospital Universitário da Universidade 
Federal do Maranhão, utilizando prontuários de RNPT 
de MBP, nascidos de 2009 a 2015, acompanhados no 
ambulatório de seguimento do Serviço de Neonatologia. 
Foram selecionados todos os RNPT (idade gestacional < 
37 semanas) e de muito baixo peso (peso de nascimento 
< 1.500g) nascidos no Hospital Materno Infantil do ano de 
2009 até o primeiro semestre do ano de 2015, que fizeram 
acompanhamento no Follow-up pelo menos até os seis 
meses de idade gestacional corrigida. Não foram incluídos 
indivíduos portadores de condições que alterassem o 
crescimento fetal ou com situações que interferissem nas 
medidas antropométricas a serem estudadas e crianças 
que tiveram três ou mais faltas consecutivas às consultas 
mensais, nos seis primeiros meses de IGC. Para analisar 
a relação de causalidade entre o tipo de alimentação 
recebida pelas crianças e seu crescimento aos seis meses 
de IGC foi realizada análise de inferência causal.

Resultados: A amostra final foi composta por 174 
indivíduos que foram distribuídos em dois grupos 
alimentares, AME e não aleitamento materno exclusivo 
(Não AME). Foi encontrada relação causal entre 
alimentação durante os seis primeiros meses de IGC e 
medidas de crescimento verificadas no sexto mês de IGC. 
Crianças em do grupo “Não AME” apresentaram maior 
peso em relação às crianças do grupo alimentar “AME”. 
Não houve efeitos significantes quanto ao comprimento 
e perímetro cefálico.

Conclusão: Os achados confirmaram uma relação causal 
entre a introdução precoce de suplementação e aumento 
de peso aos seis meses de IGC em lactentes nascidos 
prematuros e de MBP. Apesar de muitas referências 

na literatura quanto aos efeitos da alimentação no 
crescimento dos RNPT, observam-se ainda muitas 
controvérsias em relação à alimentação desta população 
após a alta hospitalar.

Palavras-chaves:  Prematuro, alimentação, alta hospitalar, 
crescimento 

IC041 - TESTE DE RESPONSIVIDADE A TETRA HIDRO-
BIOPTERINA (BH4) EM PACIENTES COM FENILCETONÚRIA 
ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM 
TRIAGEM NEONATAL DA BAHIA 

Autores: Luciana Rodrigues dos Santos, Tatiana Régia 
Suzana Amorim Boa Sorte, Maria Efigênia Queiroz Leite 

Instituição: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais
 
Introdução: Fenilcetonúria(PKU) é uma doença genética 
que causa incapacidade da conversão da fenilalanina(fal) 
em tirosina devido a uma deficiência enzimática. O 
tratamento é a exclusão da fal da dieta. Nova opção é o 
uso do cofator tetrahidrobiopterina(BH4). 

Objetivos: Identificar responsividade ao BH4, avaliar 
o estado antropométrico, prevalência de anemia e 
hipovitaminose D em pacientes com fenilcetonúria 
acompanhados pelo Serviço de Referência em Triagem 
Neonatal da Bahia.

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo experi-
mental de intervenção. Os testes foram realizados no 
período compreendido entre abril de 2017 e março 
de 2018. Foram incluídos pacientes com PKU leve ou 
clássica, em acompanhamento regular, > de 5 anos, 
não grávida/planejando gravidez, que assinaram TCLE 
e foram excluídos pacientes com comorbidades graves 
não associadas à PKU. Foi realizada sobrecarga com 
100mg/Kg/dia de Fal manipulada, três dias antes da 
administração do BH4 e mantida durante o teste para 
garantir níveis elevados de Fal. Foi oferecida 20mg/
kg/dia de BH4 por 02 dias e foram considerados 
potencialmente responsivos aqueles com redução 
≥30% nos níveis de Fal. Aferiu-se peso e altura e foi 
feita avaliação antropométrica através do índice de 
massa corporal(IMC) e dos indicadores IMC/I e estatura/
idade(E/I), para a classificação do estado nutricional 
utilizou-se as referências da OMS, 2007 e OMS, 
1997. Para avaliar anemia e deficiência de vitamina D 
utilizou-se referências para idade e sexo.

Resultados: A maioria dos pacientes testados é do 
sexo feminino (63,2%), com diagnóstico de PKU clássica 
(94,7%), a mediana(p25-p75) foi de 12(8-16) anos. No 
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teste de 48 horas, 20 dos 57 (35,1%) pacientes são 
potencialmente responsivos ao BH4, 3 dos 3 pacientes 
com PKU leve é responsivo e 50% respondeu em 48 horas 
após a primeira dose do fármaco. Dos avaliados apenas 
01 (3,3%) apresentou baixa estatura para a idade. A 
maioria(68,4%) é eutrófico e 24,6% com excesso de peso. 
Apenas dois pacientes apresentaram anemia (3,5%). A 
mediana (p25-p75) de níveis de vitamina D foi de 34,5 
(27,8-40,4) ng/mL, variando de 18,8 a 82,6. Nenhum 
paciente apresentou hipovitaminose D e apenas 1,8% 
níveis insuficientes.

Conclusão: A maioria dos pacientes tem o estado 
antropometrico adequado, não tem anemia ou deficiência 
de vitamina D. O tratamento dietético da PKU é um 
êxito da medicina preventiva, mas a dieta tende a ser 
monótona, a qual associada a baixa palatabilidade do 
substituto protéico, dificulta a adesão ao tratamento. 
O uso de BH4 pelos pacientes responsivos pode melhorar 
a qualidade de vida destes. 

Palavras-chaves:  Fenilcetonúrias, Tetrahidrobiopterinas, 
Avaliação antropometrica, Anemia, Vitamina D 

IC042 - NÃO PARTICIPANTE

IC043 - VALOR PROGNÓSTICO DE FERRAMENTA DE 
TRIAGEM DE SARCOPENIA EM IDOSOS 

Autores: Natália Vieira Magalhães, Arielly Ferreira Gon-
çalves, Douglas Cerqueira Ferdinando, Alexandre Leo-
pold Busse, Wilson Jacob Filho 

Instituição: FMUSP - Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo
 
Introdução: A sarcopenia atinge aproximadamente 20% 
dos idosos,e pode levar a risco de quedas. O SARC-F é 
uma ferramenta de triagem da sarcopenia de baixo custo, 
porém, sua capacidade em prever desfechos clínicos 
negativos, como queda, ainda não foi avaliada.

Objetivos: Avaliar a capacidade do SARC-F em diagnosticar 
sarcopenia em comparação a método de referência e seu 
valor prognóstico em prever quedas em pacientes idosos. 

Materiais e Métodos: 333 idosos foram submetidos 
à avaliação de sarcopenia através do SARC-F e por 
método de referência - Consenso Europeu de Definição 
e Diagnóstico de Sarcopenia (EWGSOP) - que indica para 
avaliação de massa, força e desempenho musculares 
a absorciometria radiológica de dupla energia (DXA), 
força do aperto de mão (FAM) e velocidade de marcha, 
respectivamente. Adicionalmente, investigou-se a 

relação do diagnóstico de sarcopenia pelo SARC-F e a 
ocorrência de quedas acompanhadas mensalmente, 
por ligações telefônicas, durante o período de um 
ano do estudo.  Para análise do valor prognóstico 
em prever quedas do SARC-F foi utilizado regressão 
logística múltipla controlada por atividade física e uso 
de suplementação. Através desse modelo foi possível 
estimar o odds ratio (OR).

Resultados: Dos 333 pacientes avaliados a idade média 
foi 68,75 ± 6,96 anos. Destes, 18% eram homens (n= 62) 
e 81% mulheres (n= 272). A prevalência de sarcopenia 
foi de 17% (n=56, sendo 36 mulheres e 20 homens) da 
população total, segundo EWGSOP. De acordo com o 
SARC- F, a prevalência de sarcopenia foi de 16,22% (n=54, 
sendo 50 mulheres 4 homens).Quedas ocorreram com 
maior frequência nos pacientes sarcopênicos identificados 
pelo SARC-F (42.59%, n = 23), do que em indivíduos 
não-sarcopênicos identificados pela mesma ferramenta 
(13.62%, n = 38). Em modelo de risco ajustado por atividade 
física e suplementação, o diagnóstico de sarcopenia pelo 
SARC-F identificou pacientes com maior risco de quedas 
(OR= 4,87; IC 95%= 2,49-9,53, p-valor < 0,001).

Conclusão: O diagnóstico de sarcopenia pela ferramenta 
SARC-F foi associado a maior risco para ocorrências de 
quedas. 

Palavras-chaves:  Sarcopenia, Sarc-f, Desfechos clínicos, 
Queda , Idoso 

IC044 - AVALIAÇÃO DOS FATORES PREDITIVOS DE 
MORTALIDADE DE PACIENTES ACIMA DE 90 ANOS EM 
USO DE TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL INTERNADOS 
EM UM HOSPITAL PARTICULAR DO RIO DE JANEIRO

Autores: Lorena Akemi de Macedo Wojitani, Pedro Ani-
ceto Nunes Neto, Katia Coelho Gomes, Andressa Alves 
de Oliveira, Simone lemos Alevato Cesareo 

Instituição: Grupo Carmo
 
Introdução: Idosos com idade acima de 90 anos admitidos 
em unidades hospitalares, vem despertando uma 
preocupação maior quanto às decisões relacionadas à 
terapia nutricional enteral, sendo importante identificar 
os fatores de risco nutricionais desses pacientes.

Objetivos:  Avaliar quais fatores preditivos de 
mortalidade podem estar relacionados ao óbito em 
pacientes com idade acima de 90 anos.

Materiais e Métodos: Estudo observacional retrospectivo 
no período de janeiro de 2016 a junho de 2017, composto por 
87 pacientes com idade superior a 90 anos. Considerou-se 
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como critério de exclusão pacientes com com menos de 
72 horas de internação. Foram coletados dados como: 
sexo, frequências de hiperglicemia e uremia, IMC, Triagem 
Nutricional por NRS-2002 e desfecho clínico. Protocolos 
utilizados: Hiperglicemia - 2 medições de glicemia capilar 
acima de 200mg/dL e Uremia - 2 medições de ureia acima 
de 120mg/dL. Na análise estatística utilizou-se os testes 
de variância (ANOVA) e teste T de Student através do 
programa Prisma, versão 5.0.

Resultados: 85%dos pacientes do sexo masculino 
evoluíram a óbito e esse número foi significativamente 
maior nos pacientes do sexo feminino (73,1%). Em 
relação ao IMC, não houve diferença significativa 
entre as faixas, porém existe uma tendência há 
maior mortalidade na faixa de sobrepeso (> 27 kg/
m²). Não houve diferença na taxa de mortalidade 
entre as classificações de NRS-2002. Um número 
expressivo de pacientes apresentou hiperglicemia 
(72,3%), no entanto não influenciou estatisticamente 
a mortalidade dos pacientes mas demonstrando que 
é necessário um monitoramento diário. Em relação a 
uremia esta também não influenciou a mortalidade 
dos pacientes.

Conclusão: Observou-se que somente a variação de sexo 
foi um fator preditivo de mortalidade para os pacientes 
acima de 90 anos. Uma tendência de maior mortalidade, 
embora não significativa foi maior nas faixas de IMC para 
sobrepeso. Quanto a Hiperglicemia e uremia, apesar de 
não ter mostrado influência na mortalidade, devem ser 
diariamente monitorados principalmente em virtude da 
faixa etária analisada. 

Palavras-chaves:  Risco nutricional, Nutrição enteral, 
Idosos, Hiperglicemia, Mortalidade 

IC045 - SARCOPENIA, FRAGILIDADE E QUALIDADE DE 
VIDA EM IDOSOS E SUA RELAÇÃO COM O CONSUMO 
ALIMENTAR 

Autores: Natália Vieira Magalhães, Arielly Ferreira Gon-
çalves, Douglas Cerqueira Ferdinando, Alexandre Leo-
pold Busse, Wilson Jacob Filho 

Instituição: FMUSP - Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo
 
Introdução: A nutrição é um determinante importante na 
qualidade do envelhecimento. Em vista disso, há interesse 
na avaliação do consumo alimentar e sua relação 
com a massa muscular (MM), já que há modificações 
morfológicas e fisiológicas em todo o organismo. 

Objetivos: Avaliar a relação do consumo alimentar 

com massa muscular, força muscular, desempenho 
físico, fragilidade e qualidade de vida de idosos não 
institucionalizados.

Materiais e Métodos: 39 idosos foram submetidos à 
avaliação do consumo alimentar por registro alimentar de 
sete dias, MM através da Absorciometria Radiológica de 
Dupla Energia (DXA), força muscular através da força do 
aperto de mão (FAM), desempenho físico por velocidade 
de marcha de 4m , teste de fragilidade por Fried e 
questionário WHOQOL-bref da OMS para classificar a 
qualidade de vida. Análise de cluster foi realizada, a fim de 
identificar os grupos homogêneos com base nas variáveis: 
MM, força muscular, desempenho físico, fragilidade e 
qualidade de vida e a partir da identificação desses grupos 
foi realizada a relação com as variáveis citadas com o 
propósito de conhecer as características dos grupos. A 
comparação entre os clusters foi realizada através do 
teste estatístico Anova.

Resultados: Idosos apresentaram idade média de 
71,15±6,55 anos (7 homens e 32 mulheres). A análise 
de cluster identificou 3 grupos, 1,2 e 3, com idades 
médias de 77,15±4,93 anos, 72,67±5,22 anos, 65,76 ±2,93 
anos, respectivamente. O grupo 1 foi caracterizado 
pela semelhança de baixa força muscular, fragilidade, 
qualidade de vida regular e pior desempenho  físico 
quando comparado ao grupo 2 e 3, dessa forma 
classificado como ruim, o grupo 2 foi chamado de regular 
por apresentar força muscular e desempenho físico 
adequados, maior número de pré–frágeis e boa qualidade 
de vida. O grupo 3 apresentou os melhores resultados: 
força muscular adequada, não frágeis em sua maioria, 
boa qualidade de vida e desempenho físico adequado. 
Os grupos 1,2,3 apresentaram MM adequada na maioria 
dos indivíduos. O grupo 3 (bom) apresentou maior média 
no consumo de vitamina B1,magnésio,niacina, ácido pant
otênico,folato,sódio,fósforo em comparação ao grupo 
1(ruim) (p0,05). 

Conclusão: Com base em nossos resultados, concluímos 
que houve relação significativa entre consumo alimentar 
e força muscular, desempenho físico, fragilidade e 
qualidade de vida.

Palavras-chaves:  Consumo alimentar, Fragilidade, Idosos, 
Qualidade de vida, Sarcopenia 

IC046 - FORÇA DE PREENSÃO PALMAR E ESTADO 
NUTRICIONAL EM IDOSOS HOSPITALIZADOS 

Autores: Hanna Barbosa Gomes, Janine Alexandre 
 Borges Bartochevis, Mariana Souza Vieira, Lais da Silva 
Penha, Valdete Regina Guandalini
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Instituição: UFES - Universidade Federal do Espirito Santo 
 
Introdução: A redução da força de preensão palmar 
(FPP) em pacientes hospitalizados tem se associado ao 
comprometimento do estado nutricional na admissão 
hospitalar, o que sugere que seu uso possa ser utilizado 
como um indicador precoce do risco nutricional.

Objetivos: Investigar a associação da FPP com o estado 
nutricional, obtido pela Mini Avaliação Nutricional Curta 
(MAN-SF), como indicador precoce de risco nutricional 
de idosos hospitalizados.

Materiais e Métodos: Estudo transversal, realizado de 
março a outubro de 2017, em um hospital universitário 
localizado em Vitória/ES/Brasil. Foram avaliados idosos 
(>60 anos), admitidos na Clínica médica e na Unidade de 
Cirurgia Geral e Reparatória, nas primeiras 48 horas de 
internação. O estado nutricional foi avaliado pela Mini 
Avaliação Nutricional Curta (MAN-SF), classificado em 3 
categorias: Bem nutrido (≥ 12 pontos), Risco Nutricional 
(8 e 11 pontos) e desnutrido (≤7 pontos) (KAISER et 
al.,2009). A força de preensão palmar (FPP) foi avaliada 
a partir da média de 3 aferições, intercaladas da mão 
dominante (FPPD) e não dominante (FPPND). A posição 
do teste segue as recomendações da Sociedade 
Americana de Terapeutas de Mão e o ponto de corte 
utilizado foi proposto pelo European Working Group 
Sarcopenia in Older People (EWGSO): homens: O 
trabalho foi aprovado pelo CEP da Universidade Federal 
do Espírito Santo, CAAE: 27954014.0.0000.5060. 
Adotou-se o nível de significância de 5%.

Resultados:  Dos  86 idosos  aval iados,  55, 8% 
apresentaram idade entre 60 e 69 anos e 57,0% 
eram do sexo masculino. O diagnóstico predominante 
foi câncer acomentendo 48,8% dos pacientes, e em 
67,4% dos casos o tempo de internação foi menor 
que 10 dias. O risco nutricional e a desnutrição, 
foram observadas em 52,3% e 19,8% dos idosos, 
respectivamente. A FPPD e FPPND associaram-se com 
a idade, sexo e estado nutricional segundo a MAN-SF. 
O tempo de internação foi associado apenas com a 
FPPND. Entre as mulheres foi possível observar que 
a FPPD (p=0,016) e a FPPND (p=0,041) são menores 
na categoria desnutrição, embora se obser ve 
valores abaixo do recomendado, mesmo naquelas 
classificadas como bem nutridos. Nos homens a FPPD 
esteve abaixo do preconizado nos idosos classificados 
em desnutrição (p=0,034). A FPPND nos homens, não 
apresentou diferença segundo o estado nutricional 
indicado pela MAN-SF (p=0,093).

Conclusão: Os resultados obtidos sugerem que a FPP 

pode ser utilizada como um indicador precoce de risco 
nutricional em idosos hospitalizados uma vez que 
mostrou associação positiva com o estado nutricional 
de idosos definidos pela MAN-SF e deve ser incluído na 
avaliação nutricional inicial. 

Palavras-chaves:  Força de preensão palmar, estado 
nutricional, Mini Avaliação Nutricional, idosos 
hospitalizados 

IC047 - ESPESSURA DO MUSCULO ADUTOR DO POLEGAR 
EM IDOSOS: RELAÇÃO COM CIRCUNFERÊNCIA DA 
PANTURILHA, INDICE DE MASSA CORPORAL E MAN 

Autores: Luiza Maria Pinheiro Cipriano, Glaucia Rodri-
gues Lazo, Marisa Bailer, Fernanda Rodrigues Alves, La-
rissa Lins Magalhães

Instituição: HSSP - Hospital Samaritano de São Paulo
 
Introdução: A desnutrição no idoso Hospitalizado é 
freqüente e está relacionada a uma maior incidência de 
complicações. A aferição da EMAP pode expressar de 
forma direta a redução da massa magra no idoso quando 
adicionada a avaliação nutricional.

Objetivos: Verificar a relação do músculo adutor do 
polegar (EMAP) com os resultados da MAN (mini avaliação 
nutricional - versão reduzida), IMC (índice de massa 
corporal) e CP (circunferência da panturrilha).

Materiais e Métodos: Estudo transversal, realizado no 
período de janeiro a Março de 2018, avaliou 33 idosos 
de ambos os sexos a partir de 65 anos internados em 
um hospital privado, inseridos no protocolo institucional 
denominado Idoso Frágil. A pontuação da MAN e o valores 
de IMC foram coletados em prontuário eletrônico, sendo 
IMC classificado segundo OPAS 2002. A CP foi aferida por 
meio de fita inelástica, no ponto médio da perna direita, 
sendo o ponto de corte 31 cm classificado como perda de 
massa muscular quando abaixo deste valor. O EMAP foi 
aferido na mão dominante e a medida foi realizada com o 
paciente sentado com o braço flexionado, e o antebraço 
e a mão apoiada sobre o joelho, os valores obtidos foram 
classificados segundo Bragagnollo et al. (2009), sendo 
eutrófico > 13,4mm e desnutrido 

Resultados: A média de idade da população estudada 
foi igual a 80,6 anos. 66% da amostra foi composta por 
idosos do sexo feminino. Com relação aos resultados 
da MANobservou-se que 23 (69,7%) pacientes estavam 
desnutridos e sob risco de nutrição.Em relação ao IMC, 
observou-se somente 9 (27,3%) foram classificados como 
baixo peso.Em relação a CP e EMAP 9 (27,3%) pacientes 
possuem risco nutricional em ambos o resultado foi 
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semelhante a avaliação do IMC neste estudo. No estudo 
de Margutti et al (2017),os pesquisadores relacionam que 
a maior frequência de desnutrição pela EMAP ocorreu 
em indivíduos com baixo peso, neste estudo apenas 2 
(6%) foram classificados como desnutridos por meio do 
EMAP foram classificados como Baixo Peso pelo IMC,e 
7 (21%) idosos considerados eutróficos apresentaram 
IMC com risco nutricional conforme referência da EMAP. 
A análise do estado nutricional classificada entre EMAP 
e MAN observou-se associação significativa,sendo que 
todos os pacientes considerados como desnutridos 
pelo EMAP estavam classificados sob risco nutricional ou 
desnutridos  por meio dos resultados da MNA.

Conclusão: A EMAP pode ser útil para avaliar o risco 
nutricional em idosos podendo ser incluído na avaliação 
do idoso hospitalizado por ser um método não invasivo, 
de fácil manejo e baixo custo. Este estudo observou que 
o valor da EMAP apresentou relação significativa com 
a MAN, sendo necessários mais estudos, para melhor 
estabelecer seu ponto de corte, pois foram encontrados 
distintos valores na literatura

Palavras-chaves:  EMAP, idosos, estado nutricional 

IC048 - ADEQUAÇÃO DA INGESTÃO DIETÉTICA NO PÓS 
OPERATÓRIO DE PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA 
BARIÁTRICA EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO 

Autores: Marcela Pires Serafim, Layane Soares Melo, 
Sonia M.L. de S.S. Trecco, Denise Evazian

Instituição: DND- ICHC-FMUSP - Divisão de Nutrição e 
Dietética do Instituto Central do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
 
Introdução: A cirurgia bariátrica é um método para o 
tratamento da obesidade. Após o procedimento são 
imprescindíveis mudanças no comportamento alimentar. 
Recomenda-se o consumo de líquidos, que devem 
ser ingeridos conforme tolerância e a suplementação 
proteica

Objetivos: Avaliar a adequação da ingestão proteica 
e hídrica em relação à orientação nutricional que é 
dada no momento da alta hospitalar de pacientes no 
pós-operatório de cirurgia bariátrica em um hospital 
terciário de São Paulo

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo de coorte 
prospectivo que foi realizado a partir de dados registrados 
no primeiro atendimento que ocorre após 20 dias de 
cirurgia. Foram coletadas variáveis clínicas através do 
prontuário do paciente como gênero, idade, presença 
de comorbidades, data da cirurgia e técnica cirúrgica, 

e de ingestão de líquidos e de proteínas, através do 
recordatório alimentar de 24 horas obtido no momento 
do atendimento ambulatorial.

Resultados: A amostra foi composta por 34 pacientes, 
predominantemente adultos (idade média de 48 anos) 
e do sexo feminino. A técnica cirúrgica mais utilizada foi 
a derivação gástrica em Y-de- Roux (94,1%). Associada à 
obesidade, as comorbidades mais prevalentes foram 
hipertensão arterial sistêmica (55,9%) e diabetes mellitus 
(32,4%). Com relação ao consumo alimentar, a ingestão 
proteica apresentou-se abaixo do que é recomendado 
(média de 25 g/dia). O consumo de suplementação 
proteica foi referido por 79,4% da população. A 
recomendação de ingestão de proteínas segundo a 
literatura deve ser de 60g ao dia e esta foi observada 
em 22 % dos pacientes que utilizaram a suplementação 
proteica. A ingestão hídrica mostrou-se insuficiente 
(892,6 ml) para manter a hidratação adequada (1,8 litros 
por dia, em média).

Conclusão:  O consumo de proteínas e líquidos 
mostrou-se inferior em relação ao orientado na alta 
hospitalar. A suplementação proteica possui um papel 
importante no seguimento do tratamento de pacientes 
no pós-operatório de cirurgia bariátrica, porém faz-se 
necessário a investigação dos fatores que interferem na 
aceitação desses suplementos. 

Palavras-chaves: Cirurgia bariátrica, Dieta, Ingestão de 
líquidos, Ingestão Proteica, Suplementação proteíca 

IC049 - ALTERAÇÃO BIOQUÍMICA E NÍVEL INFLAMATÓRIO 
DE PACIENTES PRÉ E PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA EM 
UMA CLÍNICA PARTICULAR DE NATAL/RN 

Autores: Juliany Caroline Silva de Sousa, Renata Coelho 
de Morais Aguiar, Saulo Victor e Silva, João Vitor Evan-
gelista da Silva, Alexandre Coelho Serquiz

Instituição: UNP - Universidade Potiguar
 
Introdução: A obesidade é uma epidemia global, 
complexa, de caráter inflamatório e precursor da 
síndrome metabólica. A cirurgia bariátrica é o tratamento 
mais efetivo nesses casos, tendo como finalidade, 
melhora dos aspectos físicos, psicossocial e metabólicos.

Objetivos: Analisar as alterações bioquímicas e níveis 
inflamatórios em pacientes pré e pós cirurgia bariátrica.

Materiais e Métodos: O estudo se caracteriza por 
ser do tipo observacional, analítico e transversal. Foi 
submetido e aceito pelo comitê de ética e pesquisa , com 
63 pacientes de ambos os sexos, acompanhados por 6 
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meses em uma clínica particular de Natal/RN. Aplicou-se 
um questionário no pré operatório da cirurgia bariátrica 
e após 6 meses da intervenção cirúrgica, associado ao 
acompanhamento dietético, foi realizado a coleta de 
sangue para rastreamento das concentrações da glicemia 
em jejum, pressão arterial, colesterol total, colesterol 
de alta densidade (HDL) e triglicerídeos. Para análise do 
perfil inflamatório, verificou-se a concentração sérica 
de interleucina-6 (IL-6), Fator de necrose tumoral alfa 
(TNF-alfa), NADPH oxidase, Catalase (CAT) e Superóxido 
desmutase (SOD). Os dados foram analisados pelo Graph 
Pad Prism, versão 5.0. Para verificação de vinculação 
entre as categorias da variável, utilizou-se o teste “t”. O 
nível de significância  foi de p < 0,05.

Resultados: Todos pacientes eram acometidos pela 
síndrome metabólica, sendo a maior parte composta 
por pacientes do sexo feminino e hipertensos. 
Observou-se diferença signif icativa nos exames 
bioquímicos e marcadores inflamatórios, antes e 
após submissão da cirurgia bariátrica. O excesso 
de tecido adiposo em obeso está associado ao 
aumento das concentrações séricas de adipocitinas 
pró inflamatórias, como IL-6, TNF-alfa e NADPH 
oxidase, visto portanto, um aumento significativo 
pré cirúrgico, em detrimento dos níveis das enzimas 
antioxidantes, como a CAT e SOD.  A produção de 
espécies reativas de oxigênio (ERO) gerada, está 
normalmente associada às alterações metabólicas 
relacionadas à obesidade, como a hiperglicemia 
crônica, dislipidemia e hipertensão, sendo fatores de 
risco para as doenças circulatórias.

Conclusão:  A intervenção para perda de peso, 
foi um fator direto para redução significativa dos 
marcadores inflamatórios, aumento das enzimas 
antioxidantes, redução da glicemia, colesterol total e 
triglicerídeos e aumento dos níveis de HDL.  Sendo então 
a cirurgia bariátrica uma opção relevante em casos de 
pacientes obesos, com síndrome metabólica, alterações 
bioquímicas e níveis inflamatórios inadequados.

Palavras-chaves: Alterações bioquimicas, Cirurgia 
bariatrica, Marcadores inflamatórios, Obesidade, 
Síndrome metabólica 

IC050 - AVALIAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL E 
COMPULSÃO ALIMENTAR ENTRE PACIENTES COM 
EXCESSO DE PESO 

Autores: Priscila Koritar, Emanuele Soares

Instituição: FSP-USP - Faculdade de Saúde Pública - Uni-
versidade de São Paulo 

Introdução: O excesso de peso está associado a diversos 
fatores, podendo, nesse processo, desenvolver e agravar 
patologias preexistentes que podem ter origem física e/
ou emocional como insatisfação corporal, distorção da 
percepção corporal e compulsão alimentar.

Objetivos: Avaliar compulsão alimentar, percepção e 
satisfação corporal em pacientes com excesso de peso 
antes e após a intervenção multiprofissional em grupo 
em uma instituição de saúde ambulatorial pública 
localizada em Franco da Rocha, município situado na 
Região Metropolitana do Estado de São Paulo.

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo 
e qualitativo, realizada com 30 pacientes com idade 
entre 20 e 60 anos. Os pacientes responderam uma 
ficha de anamnese clínica e sociodemográfica, registro 
alimentar de 3 dias, Escala de Figuras e Silhuetas Para 
População Brasileira (EFS) e Escala de Compulsão 
Alimentar Periódica (ECAP). Os dados antropométricos 
foram obtidos do prontuário. As diferenças entre as 
variáveis no início e após o grupo foram avaliadas pelo 
teste Wilcoxon. O projeto foi submetido e aprovado pelo 
comitê de ética em pesquisa da instituição proponente 
(CAAE: 75046417.4.0000.5512) e todos os participantes 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Resultados: A média de índice de massa corporal (IMC) 
e relação cintura e quadril (RCQ) antes e após o grupo 
foram, respectivamente, 33,85 Kg/m2(DP 6,04), 0,91 cm 
(DP 0,12), 32,77 Kg/m2 (DP 5,79), 0,89 cm (DP 0,13), com 
diferença estatística tanto no IMC quanto na RCQ [p=0,000 
e p=0,030]. Os dados da EFS apontaram que 90,00% 
possuem distorção da percepção corporal e insatisfação 
corporal simultaneamente, estando o aumento do IMC 
relacionado ao aumento da insatisfação. Em relação à ECAP 
23,33% apresentou compulsão alimentar moderada, sendo 
predominantes nesses valores os pacientes classificados 
com obesidade grau I e II.

Conclusão: Detectou-se a elevada frequência de 
distorção da percepção corporal e insatisfação corporal, 
além de alta frequência de compulsão alimentar entre os 
pacientes, mesmo após o término do grupo e melhora 
de parâmetros clínicos. Sugere-se que o tratamento 
aborde questões sobre autoestima, aceitação corporal 
e compulsão alimentar.

Palavras-chaves:  Obesidade, Imagem corporal, 
Tratamento, Transtorno alimentar 

IC051 - CATEGORIZAÇÃO DA CIRCUNFERENCIA DO 
PESCOÇO DE PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA 
BARIATRIACA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
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Autores: Eliakim do Nascimento Mendes, Ana Clau-
dia Ribeiro Goncalves, Francisca Luzia Soares Macieira 
Araujo, Gutemberg Fernandes Araujo, Silvana Mendes 
Costa 

Instituição: HSD - Hospital São Domingos
 
Introdução: A circunferência do pescoço (CP) tem sido 
utilizada para identificação de sobrepeso e obesidade. 
Esses indicadores estão correlacionados com síndrome 
metabólica. É importante entender se há relação da CP 
na cirurgia bariátrica. 

Objetivos: Identificar associação entre a circunferência 
do pescoço e demais variáveis de pacientes submetidos 
à cirurgia bariátrica no Hospital Universitário da 
Universidade Federal do Maranhão (HUUFMA).

Materiais e Métodos: Estudo realizado em  2017  no 
HUUFMA em São Luís, Maranhão, Brasil. Os resultados 
foram apresentados em média e desvio padrão. 
Quanto a circunferência do pescoço os pacientes foram 
categorizados em A (CP≥40cm). Utilizou-se teste do 
quiquadrado para análise de associações, Shapiro-Wilk 
para normalidade e considerou-se significância p < 
0,05. O estudo foi submetido ao comitê de ética em 
pesquisa do HUUFMA. Estudo realizado em 2017 no 
HUUFMA em São Luís, Maranhão, Brasil. Os resultados 
foram apresentados em média e desvio padrão. 
Quanto a circunferência do pescoço os pacientes foram 
categorizados em A (CP≥40cm). Utilizou-se teste do 
quiquadrado para análise de associações, Shapiro-Wilk 
para normalidade e considerou-se significância p < 0,05. 
O estudo foi submetido ao comitê de ética em pesquisa 
do HUUFMA.

Resultados: Foram incluídos no estudo 99 indivíduos, 
com idade média de 39,4±10,6 anos, 78,8% do sexo 
feminino, 42,3% solteiros e 68,0% se autodeclaravam 
pardos. A média da circunferência do pescoço (CP) foi de 
39,9+8,2cm, sendo que 76,8% dos pacientes apresentou 
circunferência “A” e 23,2% “B”. Após categorização da CP 
avaliou-se a correlação com sexo onde foi evidenciada 
relação significante (p

Conclusão: Ficou confirmada associação direta entre 
a circunferência do pescoço categorizado com sexo e 
a presença de diabetes melitus, no entanto estudos 
específicos são necessários para demonstrar que tipo 
de associação há entre essas variáveis. Ficou confirmada 
associação direta entre a circunferência do pescoço 
categorizado com sexo e a presença de diabetes melitus.

Palavras-chaves: Cirurgia Bariatrica, Nutrição, Avaliação 
Nutricional

IC052 - CORRELAÇÕES DA SÍNDROME DE DUMPING EM 
PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA BARIÁTRICA DE 
UM HOSPITAL DE SÃO LUÍS, MARANHÃO, BRASIL 

Autores: Kelinny Kele Costa Machado Ferreira, Eliakim 
do Nascimento Mendes, Tainara Moraes Ribeiro

Instituição: HSD - Hospital São Domingos 
 
Introdução: A obesidade é uma doença multifatorial 
que vem atingindo proporções epidêmicas, com isso, a 
procura pelas cirurgias bariátricas cresceu. Após a 
cirurgia bariátrica podem surgir diversas complicações 
clínicas e nutricionais, como a síndrome de dumping

Objetivos: Identificar associação entre a presença de 
Síndrome de Dupping (SD) e demais variáveis de pacientes 
submetidos à cirurgia bariátrica em um hospital de São 
Luís, Maranhão, Brasil.

Materiais e Métodos: Estudo realizado no mês de 
setembro de 2017 em São Luís, Maranhão, Brasil.  Foram 
avaliados 31 pacientes submetidos a cirurgia bariátrica, 
a análise dados sociodemográficos como sexo e 
idade, tipo de procedimento como By pass, Sleeve 
ou metabólica, sintomas da síndrome de Dumping 
(SD), hábito intestinal, atividade física e avaliação 
antropométrica com medidas de peso, altura, índice 
de massa corporal (IMC), circunferência da cintura 
(CC), circunferência do quadril (CQ) e relação cintura-
quadril ( RCQ). Foram excluídos aqueles com recusa a 
participação. Os resultados apresentados em média 
e desvio padrão. Utilizou-se teste do quiquadrado 
para análise de associações, Shapiro-Wilk para 
normalidade e considerou-se significância p < 0,05. O 
estudo foi submetido ao comitê de ética em pesquisa 
do Hospital São Domingos.  Foram incluídos pacientes 
que retornaram ao nutricionista antes do 30º dia após 
a cirurgia. 

Resultados:  Dos 31 pacientes avaliados após a 
cirurgia bariátrica 51,6% era do sexo masculino e 
32,2% apresentaram idade entre 31 e 40 anos. O 
procedimento mais prevalente foi o By-pass em 54,8% 
da amostra. Avaliou-se a presença de sintomas da SD e 
esteve presente em 70,7% dos pacientes. Na avaliação 
antropométrica o peso médio foi de 84,1±16,0kg/m² 
e o IMC médio 30,5±4,4kg/m², já a relação cintura-
quadril 0,88+0,09cm. Quanto a associação da presença 
de SD com demais variáveis comprovou-se relação 
estatisticamente significante entre a SD e o sexo 
(p<0,05)

Conclusão: Ficou confirmada associação direta entre a SD 
e sexo e SD e atividade física, porém estudos específicos 
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são necessários para demonstrar que tipo de associação 
há entre essas variáveis.  

Palavras-chaves: Síndrome de Dumping, Obesidade, 
Pós- cirúrgico 

IC053 - AVERSÕES A ALIMENTOS - AVALIAÇÃO DE 
FATORES QUE AFETAM OS HÁBITOS ALIMENTARES 

Autores: Deivid Raphael Lino Pitas da Silva, Marcela Ju-
liana Avela Batista, Estéfani Crislaine Fontana

Instituição: UNIARA - Universidade de Araraquara 
Introdução: Vários fatores tem estimulado a necessidade 
de compreendermos o que comemos, levando em 
consideração não apenas o tipo de alimento que 
escolhemos, mas também a quantidade, individualidade e 
outros fatores pacíficos a possíveis aversões alimentares.

Objetivos: Este trabalho objetivou verificar os fatores 
que levam a uma possível aversão alimentar e buscar 
possíveis reversões para este quadro através da exposição 
do alimento preterido ao indivíduo através de testes 
sensoriais simples cego.

Materiais e Métodos: O presente estudo foi realizado 
em três etapas com os alunos da Universidade de 
Araraquara - UNIARA. Na primeira etapa 254 voluntários 
responderam a um questionário de Preferência Alimentar 
que contemplou as preferências e aversões alimentares 
através de escala hedônica de 9 pontos. Na segunda 
etapa, através da análise dos questionários, o fígado 
bovino foi o alimento selecionado dentre os alimentos 
mais rejeitados, por ser um alimento com excelente 
aporte nutricional e obter melhor maleabilidade para o 
preparo de diferentes receitas. A partir de tal justificativa, 
foram desenvolvidas três receitas distintas que continham 
como base o fígado bovino. Na terceira etapa, dos 141 
voluntários que indicaram aversão ao alimento, 69 foram 
excluídos da análise sensorial por não terem preenchido 
os critérios para continuidade na pesquisa e 72 foram 
submetidos aos testes sensoriais simples cego e teste de 
aceitação das três preparações.

Resultados: Do total esperado de voluntários para 
participar dos testes sensorais, compareceram 84,7%, 
o que representou um grupo válido e determinante 
para expressar o resultado deste trabalho. Do total de 
voluntários que realizaram os testes sensoriais, em média 
houve 63% de aprovação das três preparações. Junto ao 
teste de escala hedônica foi aplicado teste de aceitação 
a fim de verificar se o voluntário comeria novamente 
as preparações, e o resultado mostrou que do total de 
voluntários participantes, 60% consumiriam novamente 
as preparações. Tais resultados positivos corroboram 

que, alguns alimentos, apesar de sua grande quantidade 
de nutrientes são recusados por grande parte das 
pessoas por diversos fatores que podem ser culturais, 
psicológicos, sociais, organolépticos, por não haver o 
hábito de consumo do prato, associação do consumo 
a patologias ou por neofobia, precisam ser provados 
várias vezes e preparados de diversas formas, para que 
seja percebido então, se há realmente uma aversão ao 
alimento ou simplesmente trata-se da falta do hábito 
de consumo.

Conclusão: As preparações tiveram ótimo índice de 
aceitação pelos voluntários que alegavam aversão 
ao alimento. Tal fato corrobora a teoria de oferecer/
experimentar o mesmo alimento várias vezes preparados 
em diferentes formas, pode indicar se há ou não uma 
aversão alimentar e possível reintrodução do alimento 
na rotina alimentar. Dessa forma, maior consumo de 
alimentos e consequentemente de nutrientes. 

Palavras-chaves:  Aversões Alimentares, Fígado Bovino, 
Análise Sensorial 

IC054 - EFEITOS DO PHYLLANTHUS NIRURI (QUEBRA-
PEDRAS) EM PARÂMETROS METABÓLICOS DE PACIENTES 
COM LITÍASE URINÁRIA 

Autores: Nidia Denise Pucci, Giovanni Marchini Scala, 
Eduardo Mazzucchi, Denise Evazian

Instituição: DND ICHC FMUSP - Divisão de Nutrição e 
Dietética do ICHC
 
Introdução: O Phyllanthus niruri (P. niruri) ou quebra 
pedras é uma planta com  ação antilitogênica. No 
entanto, estudos clínicos nesta área ainda são escassos 
na literatura.

Objetivos: Avaliar prospectivamente os efeitos do P. 
niruri nos parâmetros metabólicos de pacientes com 
litíase urinária e, secundariamente, avaliar o impacto 
da ingestão do chá da planta na eliminação de cálculos 
urinários.

Materiais e Métodos: Foram estudados 56 pacientes 
portadores de cálculos renais P. niruri (infusão de 
500 ml/dia com 9g do extrato seco da planta), após a 
administração deste por 12 semanas e, após 12 semanas 
sem o uso (período de “wash out”). Utilizamos o teste 
ANOVA e o teste de Tukey para comparação entre os 
períodos do estudo. O nível de significância considerado 
foi de 5%.

Resultados: A média de idade dos 56 pacientes foi 
44,1±9,16 anos e o IMC médio foi 27,2±4,4 Kg/m2. Não se 
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observaram alteraçoes nos parâmetros antropométricos, 
séricos, no pH e volume  de urina nas 24h ou efeitos 
adversos significativos. Houve redução da pressão arterial 
diastólica de 76±10,5 para 72,5±10,5 mmHg (p=0,02), 
quando comparado o período de uso do chá e o período 
de “wash out;  aumento do potássio urinário de 50,5±20,4 
para 56,2±21,8 mEq/vol.24h (p=0,017) ao final do período 
de uso do P. niruri. O número de cálculos renais por 
paciente reduziu de 3,2±2,0 para 2,0±2,07 cálculos (P. 
niruri. Na avaliação inicial, 24 pacientes apresentaram 
hipercalciúria e hipocitratúria (42,8%). Após o uso do 
P. niruri, nos pacientes portadores de hiperuricosúria 
houve redução do acido urico urinario de 0,77±0,22 para 
0,54±0,07 mg/vol.24h (p=0,0057) e do oxalato urinário 
de 59,0±11,7 para 28,8±16,0 mg/vol.24h (p=0,0002) e o 
citrato aumentou de 211,8±123,7 para 322,3±145,8 mg/
vol.24h (p=0,0282).  

Conclusão: O consumo do P. niruri se mostrou seguro 
e não provocou efeitos adversos ou alterações séricas 
relevantes, elevando a excreção urinária de potássio. 
Algumas alterações metabólicas urinárias predisponentes 
a formação de cálculos normalizaram. O consumo do P. 
niruri contribuiu na eliminação de cálculos urinários e 
reduziu o numero e medidas dos calculos.

Palavras-chaves:  Efeitos metabolicos, Quebra pedras, 
Litiase urinaria, Phyllanthus niruri, Prevencao 

IC055 - EFEITOS DOS PREBIÓTICOS NA DOENÇA RENAL 
CRÔNICA 

Autores: Ana Luiza Leite de Moraes da Silva, Nara Aline 
Costa, André Luis Balbi, Silvia Justina Papini, Marina No-
gueira Berbel Bufarah

Instituição: UNESP - Universidade Estadual Paulista
 
Introdução: Indivíduos renais crônicos apresentam 
alta prevalência de inflamação e constipação. O uso de 
prebióticos auxilia na redução da inflamação e melhora da 
constipação na população geral, porém os efeitos nestes 
indivíduos não é esclarecido.

Objetivos: Identificar na literatura as ações das fibras 
alimentares (prebióticos) na melhora do hábito intestinal 
e da inflamação em pacientes com Doença Renal Crônica.

Materiais e Métodos:  Trata-se de uma revisão 
integrativa, que permite a prática de pesquisa baseada 
em evidências, com inclusão de estudos de diferentes 
abordagens (quantitativa, qualitativa, experimental ou 
não experimental) a fim de gerar um panorama a respeito 
de um conceito, teoria ou problema de saúde relevante. 
A partir da hipótese de que o uso de prébioticos tem 

ação benéfica no hábito intestinal e na inflamação de 
pacientes com doença renal crônica, optou-se pela 
questão norteadora: De acordo com a literatura, “Quais 
as ações os prebióticos exercem sobre o hábito intestinal 
e a inflamação na DRC?”. O estudo foi realizado por meio 
de busca on-line das produções científicas, utilizando-se 
a base de dados PubMed, Web of Science e Embase e 
incluídos 6 artigos na  revisão. Os artigos selecionados, 
foram agrupados de acordo com os desfechos de 
interesse (melhora da constipação intestinal e redução 
da inflamação).

Resultados: Todos os artigos foram publicados em língua 
inglesa e em periódicos de elevado índice QUALIS. A 
maioria dos estudos apresentou nível de evidência II, 
pois se tratavam de estudos experimentais individuais, 
ensaios clínicos randomizados, estudo cego simples 
e duplo cego, pré e pós teste e caso controle. Para 
avaliar o resultado do uso dos prebióticos na DRC, as 
publicações foram divididas em 3 grupos. O primeiro 
grupo foi formado pelos estudos que avaliaram os 
efeitos dos prebióticos nos pacientes com DRC realizando 
hemodiálise; o segundo avaliou os efeitos dos prebióticos 
nos pacientes em Diálise Peritoneal e os pacientes em 
tratamento conservador formaram o terceiro grupo. 
Diante da variabilidade de cenários de investigação, as 
publicações apresentaram delineamentos diversos, com 
diferentes níveis de evidência e Qualis. A maioria dos 
estudos avaliou os efeitos dos prebióticos na melhora 
da constipação intestinal.

Conclusão: Concluiu-se que a suplementação de 
prebióticos (20g à 30g/dia), auxilia na melhora do 
hábito intestinal e na diminuição da inflamação do 
indivíduo renal crônico em todas as fases da doença. São 
necessários mais estudos para avaliar as demais ações das 
fibras, auxiliando as orientações dos profissionais sobre 
seus benefícios, garantindo uma melhor qualidade de 
vida dos indivíduos.

Palavras-chaves: Doença renal crônica, Prebióticos, 
Fibras dietéticas, Constipação intestinal, Inflamação 

IC056 - EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE 
PACIENTES EN HEMODIÁLISIS DE PANAMÁ: UN ESTUDIO 
TRANSVERSAL 

Autores: Anabel Tejada-Urieta-Roxiris Zurita-Mong, 
Mónica Montenegro, Israel Rios, Rossana Broce 

Instituição: HST - Hospital Santo Tomas Panama
 
Introdução: La malnutrición en pacientes con enfermedad 
renal crónica (ERC) en hemodiálisis representa un serio 
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problema para los sistemas de salud. En Panamá no 
existe evidencia sobre los factores determinantes que 
condicionan la malnutrición en los pacientes. 

Objetivos: Evaluar el estado nutricional en pacientes 
con hemodiálisis en el HST. Determinando el estado 
nutricional en los pacientes con hemodiálisis, según 
parámetros bioquímicos y antropométricos y Registrar 
la ingesta dietética.

Materiais e métodos: Estudio descriptivo, transversal y 
analítico en 121 pacientes (18-72 años) de la sala de HD 
del HST realizado de julio-agosto 2017. Se obtuvieron 
medidas antropométricas posteriores a la sesión de 
HD y se revisaron historias clínicas para obtener datos 
bioquímicos (albúmina, urea, creatinina, paratohormona, 
sodio, potasio, fósforo, calcio, hemoglobina y volumen 
corpuscular medio de la hemoglobina). Se obtuvo el índice 
de masa corporal (IMC) a partir del peso y la talla, además 
se midió pliegue cutáneo tricipital (PCT), circunferencia 
media del brazo (CMB) y la fuerza de agarre de la mano. 
Las variables sociodemográficas incluyeron sexo, edad, 
ingresos y educación. Regresión logística multivariada 
ajustada por sexo, edad y errores estándares robustos 
fue empleada para determinar asociación de variables 
independientes con el exceso y la deficiencia de grasa 
corporal definida por PCT.

Resultados: El promedio y desviación estándar (DE) 
de la edad fue 43.3±13.0 años, 37% femenino; 82.4% 
presentó algún grado de malnutrición tanto por exceso 
(38.8%) como por déficit (43.6%) de grasa corporal, 
siendo en ambas condiciones significativamente 
mayor en hombres que en mujeres (prueba de 
proporciones, p<0.05). Las variables asociadas con 
riesgo de presentar deficiencia de grasa corporal 
fueron el sexo (Masculino vs. Femenino) (OR: 11.1: 
IC95%: 2.03-60.3); CMB (OR: 0.70; IC95%: 0.53-0.93); 
y creatinina (OR: 1.27; IC95%: 1.04-1.57). Las variables 
asociadas con exceso de grasa corporal fueron IMC 
(≥25kg/m2 vs. <25kg/m2) (OR: 4.15; IC95%: 1.16-14.8); 
CMB (OR: 1.75; IC95%: 1.29-2.37); y la albúmina (OR: 
0.31; IC95%: 0.11-0.82).

Conclusão: El promedio-desviación estándar de la edad: 
43.3±13.0 años, 37% femenino; 82.4% presentó algún 
grado de malnutrición tanto por exceso (38.8%) como por 
déficit (43.6%) de grasa corporal.  Las variables asociadas 
con riesgo de presentar deficiencia de grasa corporal:  
sexo (Masculino - Femenino) (OR: 11.1: IC95%: 2.03-60.3); 
CMB (OR: 0.70; IC95%: 0.53-0.93); y creatinina (OR: 1.27; 
IC95%: 1.04-1.57).

Palavras-chaves:  Hemodiálisis, Nutrición, Malnutrición, 
Enfermedad Renal Crónica, Antropometría. 

IC057 - HIPERPARATIREOIDISMO SECUNDÁRIO E 
ANEMIA EM PACIENTES ATENDIDOS EM UM CENTRO 
DE HEMODIÁLISE 

Autores: Jorvana Stanislav Brasil Moreira, Jeane Lorena 
Lima Dias, Andréa Dias Reis, Marianne de Carvalho Ro-
drigues, Isabelle Christine Vieira da Silva Martins

Instituição: UFPA - Universidade Federal do Pará 
 
Introdução: O Hiperparatireoidismo secundário (HPTS) é 
um distúrbio das glândulas paratireoides, tendo como uma 
das causas, a doença renal crônica (DRC). O HPTS pode ter 
uma influência desfavorável em relação à anemia.

Objetivos: Comparar os marcadores referentes à anemia 
de pacientes sem e com hiperparatireoidismo secundário 
em tratamento de hemodiálise.

Materiais e Métodos: Estudo transversal e analítico, 
realizado no Centro de Hemodiálise Monteiro Leite 
em Belém-PA. Os pacientes foram distribuídos em dois 
grupos: grupo sem hiperparatireoidismo (PTH 300 pg/
mL). Foram coletados dados socioeconômicos através de 
entrevista com questionário semiestruturado, abordando 
as variáveis: idade, sexo, escolaridade e renda. Já os 
dados bioquímicos foram obtidos a partir dos prontuários 
dos pacientes. Os dados foram analisados no programa 
Stata.14 com α de 5%. Foi utilizada análise estatística 
descritiva (mediana; 1º e 3º quartil), bem como o teste 
de Mann-Whitney, Teste T de Student e Teste de Welch. 
O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
do Núcleo de Medicina Tropical/NMT – Universidade 
Federal do Pará sob protocolo n° 505.937.

Resultados: Foram avaliados 92 prontuários de pacientes 
com DRC com e sem HPTS com idade média de 
51,17±13,49 anos, em que o maior índice de HPTS 
(77,27%) ocorreu na faixa etária menor que 60 anos, 
59,09% (n=13) eram do sexo feminino, com 54,55% (n=12) 
com até 5 anos de escolaridade e 95,45% (n=21) com 
renda até um salário mínimo. Os pacientes com HPTS 
apresentavam-se eutróficos em 45,45% (n=10), e não 
praticantes de atividade física em 90,91% (n=20). Todos 
os parâmetros relacionados a anemia foram menores no 
grupo com HPTS, sendo que a hemoglobina apresentou 
mediana de 9,8 (9,4-10,5), a transferrina 232 (215-242,5), 
o hematócrito 29,4 (27,9-31,7) (p=0,0457), o ferro sérico 
66 (45-81) e saturação de transferrina 15,30 (8,72-26,47).

Conclusão: Observou-se um quadro anêmico em ambos 
os grupos, e o valor do hematócrito apresentou menor 
frequência no grupo com HPTS.

Palavras-chaves:  Hiperparatireoidismo secundário, 
Anemia, Diálise Renal 
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IC058 - HIPERPARATIREOIDISMO SECUNDÁRIO À 
DOENÇA RENAL CRÔNICA EM PACIENTES ATENDIDOS 
EM UM CENTRO DE HEMODIÁLISE 

Autores: Mariana Santos Correia Rodrigues, Cleonisce 
Alves da Silva, Luciana Pereira Pinto Dias, Marianne de 
Carvalho Rodrigues, Isabelle Christine Vieira da Silva 
Martins

Instituição: UFPA - Universidade Federal do Pará 
 
Introdução:  OHiperparatireoidismo secundário 
(HPTS) leva a deformações ósseas, dores e maior risco 
cardiovascular, o que aumenta a mortalidade desses 
pacientes.  Sendo assim, avaliar os fatores associados 
podem contribuir para a formulação de políticas 
públicas.

Objetivos: Comparar o perfil sociodemográfico, 
clínico, antropométrico e bioquímico de pacientes em 
hemodiálise com e sem HPTS.   

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo transversal 
e analítico, realizado em um centro de hemodiálise 
em Belém,PA. Os pacientes foram distribuídos em: 
grupo sem hiperparatireoidismo (PTH 300 pg/mL). Foi 
aplicado questionário com questões abertas e fechadas 
para verificar as variáveis sociodemográficas e para a 
análise de outras variáveis foi analisado o prontuário dos 
pacientes. Foi utilizado o teste de Qui-Quadrado para a 
correlação das variáveis categóricas e para as numéricas 
utilizou-se T-Student e Mann-Whitney, com significância 
de 5% (p < 0,05). Os dados foram analisados no Programa 
Stata 14.0. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa do Núcleo de Medicina Tropical/UFPA, sob 
protocolo n° 505.937/16.

Resultados: Dos93 pacientes, 23,66% não possuíam HPTS 
e 76,34% possuíam a doença. A maioria dos que possuíam 
HPTS, tinham menos de 60 anos (77,27%). Observou-se 
que 59,09% das mulheres tinham HPTS. Quanto à 
escolaridade o HPTS foi mais elevado na população 
com até cinco anos de estudo (54,55%) e nas pessoas 
que recebem até um salário mínimo (95,45%). Cerca de 
70% dos pacientes que tinham entre um e cinco anos 
de tratamento dialítico apresentaram HPTS, bem como 
81,82% desses com HAS. Em relação ao IMC, destaca-se 
que a maioria dos pacientes com baixo peso (15,49%), 
eutróficos (54,93%) e com excesso de peso e obesidade 
(29,58%) não tinham HPTS. No grupo com HPTS, houve 
maior prevalência da ausência de cardiopatia (68,18%). 
Foi observada significância estatística na variável sexo 
(p=0,017), presença de Diabetes Mellitus (p=0,021), e a 
ausência de tabagismo (p=0,038). Os dados bioquímicos 

mostram valores de normalidade em todas as variáveis 
avaliadas para ambos os grupos.

Conclusão: O gênero feminino, a ausência de diabetes e 
de tabagismo se relacionaram com a presença de HPTS.

Palavras-chaves:  Doença Renal Crônica, Hiper-
paratireoidismo secundário, Diabetes Mellitus, Diálise 
renal 

IC059 - TEMPO DE JEJUM PRÉ-OPERATÓRIO APÓS 
IMPLANTAÇÃO DE PROTOCOLO DE ABREVIAÇÃO DO 
JEJUM EM PACIENTES QUEIMADOS DE UM HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO 

Autores: Aline Barreto, Erica Rossi Augusto Fazan, Thia-
go Camara de Oliveira, Veruska Scabim, Denise Evazian

Instituição: HCFMUSP - Hospital das Clínicas da Faculda-
de de Medicina da Universidade de São Paulo
Introdução: Os pacientes queimados têm resposta 
inflamatória intensa, catabolismo e hipermetabolismo 
prolongado por até um ano, passando por procedimentos 
que requerem jejum. A oferta de nutrientes para 
diminuição dessas repercussões traz benefícios aos 
indivíduos.

Objetivos: Avaliar o tempo de jejum pré-operatório na 
Unidade de Queimados após implantação de um protocolo 
para abreviação do mesmo e comparar os resultados com 
os dados obtidos antes deste período. 

Materiais e Métodos: Foram estudados prospectivamente 
pacientes submetidos a cirurgias ou exames que 
demandam jejum na Unidade de Queimados. Os dados 
foram coletados entre novembro e dezembro de 2015, 
antes da implantação de protocolo multiprofissional 
de abreviação do jejum (pré-protocolo) e entre abril e 
maio de 2017, após implementação das novas condutas 
(pós-protocolo). Foram coletados dos prontuários dos 
pacientes os dados: sexo, idade, tipo de procedimento, 
horário prescrito para início e término do jejum e 
utilização de bebida com maltodextrina (após protocolo 
implantado). Os dados foram tabulados com o programa 
Microsoft Office Excel® 2007, utilizando média, desvio-
padrão e analisados com Instat 2 graphpad® utilizando-se 
Test t de Student, para o qual foi considerado como 
diferença estatisticamente significante valores de 
p<0,05). 

Resultados: A amostra partiu de 44 procedimentos. 
Foram excluídos 17 por cancelamento de cirurgia ou 
bebida com maltodextrina não fornecida, totalizando 
27 procedimentos na amostra final do estudo. Foram 
incluídos 13 pacientes no período pré-protocolo, com 
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idade média de 56 anos (±20,2), sendo 61,5% do sexo 
masculino (n=8) e 14 pacientes no período pós-protocolo, 
sendo 71,4% do sexo masculino (n=10), com idade média 
de 36 anos (± 15,3). O período médio de tempo em jejum 
reduziu de 11h e 24min (± 43min) para 4h e 29min (± 1h 
24min), sendo essa redução estatisticamente significativa 
segundo teste aplicado (p= 0,0493). 

Conclusão: O tempo de jejum pré-operatório foi 
reduzido conforme os resultados apresentados. Para 
a melhor recuperação do paciente, se faz necessário 
enfatizar e treinar a equipe multiprofissional em relação 
à importância da abreviação do período de jejum. 

Palavras-chaves:  Jejum, Unidades de Queimados , Estado 
Nutricional, Terapia Nutricional 

IC060 - EVOLUÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE 
PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA ONCOLÓGICA EM 
UM HOSPITAL GERAL DO INTERIOR DO RIO GRANDE 
DO SUL

Autores: Bianca Coletti Schauren, Michele Beatriz Kon-
zen, Karin Freitag, Cleidi Eunice Giovanella, Fernanda 
Scherer Adami

Instituição: UNIVATES - Universidade do Vale do Taquari
 
Introdução: Pacientes com neoplasias gastrointestinais 
possuem como principal escolha terapêutica a cirurgia, 
geralmente acarretando em grandes ressecções cirúrgicas 
e grave depleção corporal, interferindo diretamente no 
prognóstico e na qualidade de vida.

Objetivos: Avaliar a evolução do estado nutricional 
de pacientes submetidos à cirurgia oncológica no 
período pré-operatório, pós-operatório imediato e 
pós-operatório tardio em um Hospital Geral do interior 
do Rio Grande do Sul.

Materiais e Métodos: Estudo de coorte prospectivo 
realizado com pacientes portadores de neoplasia 
do trato gastrointestinal (TGI) submetidos à cirurgia 
oncológica. Foram avaliados o estado nutricional 
através do Índice de Massa Corporal (IMC), peso, 
% de perda de peso (%PP), circunferência do braço 
(CB) e circunferência da panturrilha (CP) no período 
pré-operatório de cirurgia oncológica, durante 
a internação no pós-operatório imediato e no 
pós-operatório de 30 dias. O IMC foi classificado de 
acordo com a recomendação da Organização Mundial 
da Saúde (2000)[2] para adultos e para os idosos (≥ 
60 anos de idade) de acordo com a recomendação 
da Organização Pan-Americanas da Saúde (2002). 
A perda ponderal foi classificada de acordo com o 

preconizado por Blackburn. Os dados foram analisados 
através do Software estatístico SPSS versão 22.0. Foi 
realizado teste estatístico descritivo e bivariado de 
teste t Student para amostras independentes. Nível de 
significância estatística adotada foi p<0,05.

Resultados: As médias encontradas quanto aos 
parâmetros  nutr ic ionais  aval iados  foram no 
pré-operatório IMC 24,65 ± 4,94 kg/m²; peso 64,69 
± 11,42 Kg; CB 27,74 ± 4,64 cm; CP 33,37 ± 4,29 cm 
e %PP 5,58 ± 7,39 kg. Os mesmos dados, coletados 
no período pós-operatório imediato, demonstram 
resultados inferiores: IMC 24,24 ±4,93 kg/m²; peso 63,42 
± 10,83 kg; CB 26,77 ± 4,46 cm; CP 32, 91± 3,65 cm e 
%PP 8,43 kg ± 6,65 Kg. Já no momento pós-operatório 
tardio, observou-se uma nova melhora nos parâmetros 
avaliados: IMC 24,41 ± 4,62 kg/m²; peso 64,02 ±11,13 
Kg; CB 27,47 ± 3,50 cm; CP 32,91 ± 3,62 cm e %PP 5,21 
± 3,39 Kg. Comparando a evolução nutricional no 
período pré-operatório com o pós-operatório imediato, 
foi observada redução significativa do IMC (p<,008) , 
CB (p<0,001) e da %PP (p<0,001). Já correlacionando 
o pós-operatório imediato e o pós-operatório tardio, 
observou-se diminuição significativa do peso (p<0,030), 
IMC (p<0,024) e %PP (p<0,01).

Conclusão: Os resultados demonstram a importância 
do acompanhamento nutricional de pacientes 
oncológicos cirúrgicos do TGI, pois mesmo perante 
a injúria, observou-se melhora importante nos 
parâmetros avaliados no pós operatório tardio, sendo o 
acompanhamento nutricional imprescindível no sucesso 
do tratamento e na recuperação do estado nutricional.

Palavras-chaves: estado nutricional, neoplasias 
gastrointestinais, assistência perioperatória

IC061 - BENEFÍCIOS DE UM SUPLEMENTO ORAL 
ESPECIALIZADO NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS 
CRÔNICAS: ESTUDO PROSPECTIVO, CONTROLADO E 
RANDOMIZADO 

Autores: Adriano Antonio Mehl, Adérson Omar Mourão 
Cintra Damião, Sâmela Daysa de Oliveira Viana, Camila 
Pizon Andretta

Instituição: UTFPR - Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná

 
Introdução: As feridas crônicas geram impacto 
considerável à saúde pública1. Além do aporte proteico 
e calórico diferenciado, zinco, selênio, vitaminas A, C, E 
e certos aminoácidos, como a arginina e a prolina, são 
relevantes no processo cicatricial2-4.
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Objetivos: Avaliar de forma prospectiva, randomizada 
e controlada os efeitos de uma suplementação oral 
especializada com aminoácidos arginina e prolina, e 
altos teores de vitaminas A, C e E e minerais zinco e 
selênio.

Materiais e Métodos: Trinta pacientes com feridas 
crônicas preencheram os critérios de inclusão. O 
acompanhamento ocorreu uma vez por semana por 
quatro semanas consecutivas. Totalizaram cinco 
momentos (S0-S4) onde foram obtidas informações 
e avaliações tanto das condições clínicas como das 
lesões. Na avaliação inicial (S0), os pacientes foram 
randomizados, por meio de sorteio, para o suplemento 
oral teste (Novasource® Proline) (n=15; 25 feridas) versus 
controle (n=15; 25 feridas). A posologia foi de 200 mL, 
duas vezes ao dia, durante toda a fase da pesquisa (30 
dias). Todas as lesões foram medidas e fotografadas 
semanalmente. Para obtenção e registro dos dados 
métricos das feridas foram utilizadas ferramentas de 
medidas consideradas padrão para análise e também um 
software para cálculos de superfície e perímetro. Além 
dos dados métricos, também foi possível calcular a taxa 
do percentual de contração e o crescimento linear das 
bordas buscando fatores preditivos de cicatrização para 
feridas crônicas.

Resultados: Foram acompanhados 30 pacientes (50% 
diabéticos) e 50 feridas (1,7 feridas/paciente). A média 
de idade foi de 64,7 anos. Do total de feridas examinadas 
78% tinham até 50 cm², 14% até 150 cm² e 8% eram 
maiores que 250 cm² de superfície. Em 96% dos casos 
as feridas estavam localizadas nos membros inferiores. 
Neste estudo observamos uma redução estatisticamente 
significativa (p=0,004) na superfície das feridas com o uso 
de Proline com um pico de performance entre S1 e S2. Em 
relação aos parâmetros clínicos e laboratoriais avaliados, 
não houve interferência significativa nos resultados da 
pressão arterial, da glicemia e da função renal (creatinina).  
Com o uso do Proline no período do estudo foi observado 
um crescimento semanal médio da borda da ferida de 
1,85 mm/sem em diabéticos e 3,0 mm/sem para não 
diabéticos, sendo respectivamente 2,9 e 4,6 vezes maior 
que o padrão esperado pela literatura5.

Conclusão: O suplemento nutricional especializado 
testado neste estudo pode ser uma opção terapêutica 
para feridas crônicas, com uma ação mais rápida quando 
comparado com uma fórmula não especializada. 

Referências resumidas: 1. Wound Repair Regen 
2009;17:763-71; 2. DITEN, 2011; 3. National Pressure Ulcer 
Advisory Panel, 2014. 4. Documento tecnico GNEAUPP 
nºXII 2011. 5. Sussman C et al. 4th ed;115-126, 2011.

Palavras-chaves:  Cicatrização de feridas, Suplemento 
nutricional especializado, Terapia Nutricional , Prolina, 
Arginina 

IC062 - O IMPACTO DA DIETA LOW-FODMAPS EM 
PACIENTES COM QUADRO DE SII ( SÍNDROME DO 
INTESTINO IRRITÁVEL) E DA REINTRODUÇÃO ISOLADA DE 
ALIMENTOS RICOS EM FODMAPS PARA IDENTIFICAÇÃO 
DE ALIMENTO ALVO

Autores: Priscila Vieira Lourenço dos Reis, Marilene 
 Oliveira Leite 

Instituição: FUNDAMP - Fundo de Assistência Médica 
dos Servidores 
 
Introdução: A Síndrome do Intestino Irritável (SII) é 
considerada, a partir do Consenso de ROMA III, um 
distúrbio gastrointestinal funcional. A exclusão do 
acrônimo fermentável FODMAPs, como proposta de 
modificação dietética tem se mostrado eficaz .

Objetivos: Avaliar o impacto da dieta low-FODMAPs em 
pacientes adultos , diagnosticados com Síndrome do 
intestino irritável e definir o desfecho do estudo após 
reintrodução de alguns FODMAPS de forma isolada na dieta .

Materiais e Métodos: Estudo longitudinal, retospectivo 
e descritivo, realizado com dados dos prontuários dos 
pacientes triados com SII pelo cretério de ROMAIII 
que foram acompanhados entre novembro de 2017 à 
fevereiro de 2018 no ambulatório médico do Fundo de 
assistência Médica dos servidores publicos em municipio 
do Estado do Rio de Janeiro . Foram elegíveis 16 amostras 
dos pacientes que atenderam aos critérios de inclusão 
. Critérios de inclusão : pacientes adultos , IMC = 18,5 
até 29,9 Kg/m2 ,com síndrome do intestino irritável 
diagnosticados pelo Critério de ROMA III para SII e que 
foram tratados com protocolo de dieta Low-FODMAPs . 
Foram excluídos pacientes com SII submetidos á cirurgia 
do trato digestório. Para analisar os efeitos e eficácia a 
proposta dietética Low- FODMAPs foi dividida em : fase1 
restritiva total ( 45 dias ) e fase 2 reintrodutiva parcial (45 
dias), sendo liberados 3 alimentos ricos em FODMAPs 
(feijão ,brócolis e maçã) de forma isolada e na progressão 
semanal.

Resultados: Dos 16 pacientes triados e observados 
no estudo , 80% eram do sexo feminino , a média 
do IMC igual a 23,7kg/m2 ± 6,0 kg/m2, com taxa 
de adesão à dieta unânime nos primeiros 45 dias . 
Mais de 60% dos pacientes tiveram a normalização 
total da evacuação e relataram isenção de distenção 
e/ou dor abdominal já na primeira fase da dieta 
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low-FODMAPs . A segunda fase ,por mais 45 dias , 
contou com a reintrodução gradual de 3 alimentos 
ricos em FODMAPs (feijão,brocolis e maçã vermelha). 
Os 60% dos pacientes da primeira fase que tiveram 
melhoras dos sintomas gastrointestinais mantiveram 
os resultados na segunda etapa mesmo após 
reintrodução dos 3 alimentos alvos propostos. Dois 
pacientes referiram retorno no aparecimento de 
gases abdominais e dimiuição da evacuação quando 
consumido somente feijão e um relato de paciente 
que relatou diminuição da dor abdominal e gases 
porém manteve o quadro de constipação severa 
durante todo o período de interveção dietética. Os 
alimentos brócolis e maçã , foram bem toleráveis em 
sua maioria quando reintroduzidos , não hove relado 
de rejeição. 

Conclusão: Constatou-se relevância na intervenção 
dietética Low -FODMAPs como instrumento fundamental 
para auxiliar a avaliação do estado nutricional e qualidade 
de vida de pacientes com SII.Os resultados demonstraram 
melhor aceitação em prolongar a dietoterapia quando 
os alimentos alvos são apontados com a reintrodução 
isolada e norteia a eleboração de tal protocolo como 
ferramenta positiva 

Palavras-chaves: Low-FODMAPS, Síndrome do intestino 
irritável, Diet FODMAP, Dor abdominal, SII 

IC063 - STATUS DE 25-HIDROXIVITAMINA D E SUA 
ASSOCIAÇÃO COM PARÂMETROS LABORATORIAIS EM 
PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

Autores: Raquel Costa Silva Dantas Komatsu, Regina Ra-
nielly dos Santos Avelino, Niethia Regina Dantas de Lira, 
Rosiane Viana Zuza Diniz, Karine Cavalcanti Maurício de 
Sena Evangelista 

Instituição: UFRN - Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte
 
Introdução: A literatura destaca o papel da vitamina D na 
patogênese da insuficiência cardíaca (IC) e aponta altos 
percentuais de deficiência dessa vitamina. Desta forma, 
se torna importante compreender o status da vitamina 
D frente a parâmentos laboratoriais.

Objetivos: Avaliar o status de 25-hidroxivitamina D e sua 
associação com parâmetros laboratoriais em pacientes 
com insuficiência cardíaca.

Materiais e Métodos: Estudo transversal, realizado 
com 70 indivíduos com IC atendidos no Ambulatório 
Interprofissional de Insuficiência Cardíaca. O projeto 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
Hospital Universitário Onofre Lopes. Foram avaliadas 
as concentrações séricas da 25OHD, cálcio, fósforo, 
paratormônio intacto (PTHi), albumina, hemoglobina, 
proteína C reativa ultra sensível (PCR-US), transaminase 
glutâmico-oxalacética (TGO);transaminase glutâmico-
pirúvica (TGP), taxa de filtração glomerular (TFG), 
microalbuminúria. A 25OHD foi analisada pelo método 
de imunoensaio de eletroquimioluminescência, sendo 
considerados insuficientes/deficientes aqueles com 
valores 

Resultados: Os indivíduos apresentaram idade média de 
53,24 (14,95) anos, com predominância do sexo masculino 
(64,3%). A concentração média da 25OHD foi de 40,09 
(12,44) ng/dL, com 24,3% dos indivíduos apresentando 
insuficiência/deficiência de vitamina D. Foram observadas 
associações significativas e diretas entre a 25OHD e o 
cálcio sérico (β= = 5,354; p= 0,021), albumina (β= 13,636; 
p= 0,001) e hemoglobina (β= = 1,879; p= 0,034), com 
correlação inversa somente ao PTHi (β= = -0,061; p= 
0,008), apontando que menores concentrações de 25OHD 
implicaram na elevação do PTH. Não foram identificadas 
associações entre o fósforo, microalbuminúria, TFG, TGO e 
TGP com a 25OHD (p>0,05 para todos), sendo identificada 
uma significância marginal na associação entre a 25OHD e 
a PCR-US (B= -0,110; p= 0,063). 

Conclusão: 24,3% dos indivíduos com IC apresentaram 
insuficiência/deficiência de vitamina D, observando-se 
que a concentração de 25OHD esteve relacionada 
diretamente ao cálcio, albumina e hemoglobina, e 
inversamente ao PTH. Ressalta-se a importância de ser 
avaliar os parâmetros laboratoriais para a compreensão 
do status da vitamina D, bem como para o direcionar de 
condutas clínico-nutricionais de tratamento.

Palavras-chaves:  25-hidroxivitamina D, Insuficiência 
cardíaca, Parâmetros laboratoriais, Vitamina D 

IC064 - VALIDAÇÃO DE EQUAÇÕES DE PREDIÇÃO 
DA TAXA METABÓLICA BASAL EM PORTADORES DE 
DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL EM NITERÓI, RJ, 
BRASIL 

Autores: Tatiana Almeida de Moraes Campos, Diego Jor-
ge Pereira, Romelia de Oliveira Santos, Natânia Ferreira 
de Souza, Vivian Wahrlich 

Instituição: UFF - Universidade Federal Fluminense
 
Introdução: Devido à dificuldade de mensurar a TMB 
por calorimetria indireta (CI) na prática clínica, usam-se 
equações para estimá-la. Porém, há duvidas se essas 
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equações estimam de forma adequada a TMB em 
portadores de Doença Inflamatória Intestinal (DII). 

Objetivos: Validar equações de predição da TMB em 
adultos portadores de DII atendidos no ambulatório 
de gastroenterologia do Hospital Universitário Antônio 
Pedro, Niterói.

Materiais e Métodos: Foram avaliados 23 adultos 
(11mulheres) portadores de DII, em atendimento 
ambulatorial, em fase de remissão. A TMB foi medida 
de manhã cedo por CI (VO2000), sob condições 
padronizadas de jejum e ambiente. Após 15 minutos 
de repouso, a medida foi realizada com os indivíduos 
deitados e as trocas gasosas aferidas por 25 minutos. 
Após a CI, obteve-se as medidas de massa corporal 
e estatura e realizada a composição corporal por 
absorptiometria de dupla energia de raio-X (DXA). Os 
valores de VO2 e o VCO2 dos últimos 20 minutos foram 
convertidos em kcal/min atráves da fórmula de Weir 
(1949). O índice de massa corporal (IMC) foi utilizado 
para classificar o estado nutricional( WHO1995; 2000). 
A TMB medida foi obtida pela multiplicação do valor 
médio de kcal/min por 1440. A média da TMB medida 
foi comparada aos valores obtidos por três equações de 
predição, Harris & Benedict, 1919 (HB) Schofield, 1985 
(SC) e Anjos et al. 2016 (AN) utilizando-se o teste “t de 
student” (P<0,05).

Resultados: A média (DP) do IMC foi de 25,2 (5,2) kg/m2, 
sendo que 61% (n=14) encontravam-se eutróficos, 21,7% 
(n=5) com sobrepeso e 17,3%(n=4) com obesidade. O 
percentual médio de gordura corporal (PGC) foi de 32,4 
(9,1)%. A média da TMB medida foi 1332,9 kcal e a TMB 
estimadas por HB foi 1569,0 kcal/dia, SC 1583,2 kcal/dia, 
e AN 1303,5 kcal/dia. HB e SC superestimaram a TMB em 
17,7% e 18,7%, respectivamente (p2 e PGC de (8,0) 38,3%. 
A média da TMB medida para esse grupo foi 1134,9 kcal 
e a TMB estimadas por HB foi 1361,8 kcal/dia, SC 1362,92 
kcal/dia e AN 1134,34 kcal/dia. HB e SC superestimaram a 
TMB em 19,9% e 20%, respectivamente (p2 e o PGC médio 
foi 26,9 (6,44) %. A média da TMB medida foi 1514,4 kcal 
e a TMB estimadas por HB foi 1759,0 kcal/dia, SC 1785,2 
kcal/dia, e AN 1458,6 kcal/dia. HB e SC superestimaram 
a TMB em 16,1% e 17,8%, respectivamente (p<0,05). AN 
subestimou a TMB em 3,6% (p=0,35).

Conclusão: As equações de predição de HB e SC 
superestimaram em até 20% a TMB nessa população. A 
equação de predição da TMB de Anjos et al. mostrou ser 
adequada para estimar a TMB em adultos portadores 
de DII em remissão, tanto para homens quanto para 
mulheres, portanto, apropriada para utilização na 
prática clínica. 

Apoio financeiro: FAPERJ, processos: E-26/010.000779/ 
2016, 202.520/2016 202.243/2017

Palavras-chaves:  Doença Inflamatória Intestinal, Taxa 
Metabólica Basal, Doença de Crohn, Colite Ulcerativa 

IC065 - ESTUDO DA SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE 
DA AVALIAÇÃO SUBJETIVA GLOBAL PRODUZIDA PELO 
PACIENTE COM A CAQUEXIA E O ÓBITO EM PACIENTES 
COM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO E ABDÔMEN

Autores: Fabiana Félix Cavalcante Martins, Nivaldo Bar-
rosso Pinho, Patricia de Carvalho Padilha, Wilza Arantes 
Ferreira Peres

Instituição: UFRJ - Universidade Federal do Rio De Janeiro
 
Introdução: A estimativa brasileira para o ano de 
2018/2019 é de  600 mil novos casos de câncer em 
adultos por ano. A desnutrição é responsável por 20% 
dos óbitos e a caquexia está presente em 50% desses 
pacientes, o que resula em um maior risco de morte.

Objetivos: Avaliar a sensibilidade, especificidade, valor 
preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo (VPN) 
e acurácia da Avaliação Subjetiva Global Produzida 
pelo Paciente (ASG-PPP) com a caquexia e o óbito em 
pacientes com câncer de CP e abdômen. 

Materiais e Métodos: Participaram 97 indivíduos 
internados no Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 
novembro de 2012. Foram calculados a sensibilidade, 
especificidade, VPP, VPN e acurácia de acordo com os 
desfechos de interesse. A presença da caquexia do 
câncer foi avaliada por meio da Classificação de Fearon 
e classificados em: Pré-caquexia, Caquexia, Caquexia 
Refratária ou ausência de caquexia. O desfecho óbito 
foi coletado no período de três anos (novembro de 
2012 a dezembro de 2015). Para investigar a existência 
de associação de dependência entre a variável relativa 
ao diagnóstico da caquexia (Classificação de Fearon) e 
óbitocom os quadros de desnutrição pela ASG-PPP , foi 
utilizado o Teste Não Paramétrico – Teste Qui-Quadrado 
de Independência – Tabela de Contingência para 
análise da independência entre as duas classificações, 
combinado ao Teste Kruskal-Wallis, para a comparação 
dos valores medianos das respectivas variáveis na sua 
forma quantitativa. 

Resultados: A ASG-PPP apresentou uma boa sensibilidade 
em identificar a caquexia (87,5%) e uma sensibilidade 
moderada na identificação do óbito (62,5%). Para os 
pacientes que apresentaram caquexia a acurácia do 
método foi de 72 % e para o óbito foi de 69%. Ao avaliar 
a sensibilidade da ASG-PPP frente aos desfechos óbito 
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e presença/ausência de caquexia, isto é, a capacidade 
que a ASG-PPP em identificar aqueles que faleceram 
e aqueles que apresentaram caquexia, o método se 
mostrou eficaz com uma alta sensibilidade para a 
classificação de Fearon (caquexia). Quando avaliado o 
desfecho óbito, a sensibilidade apresentou-se mais baixa 
que a especificidade, mostrando uma capacidade maior 
de identificar aqueles que não faleceram. 

Conclusão: Ainda não foi observado em outros estudos 
essa aplicabilidade da ASG-PPP, com isso este método se 
torna um instrumento eficaz na detecção da caquexia e 
na identificação daqueles que apresentam maior risco 
de morte.  

Palavras-chaves:  ASG-PPP, Câncer de abdômen, Câncer 
de Cabeça e Pescoço, caquexia, óbito 

IC066 -  AVALIAÇÃO DO RISCO NUTRICIONAL 
PERIOPERATÓRIO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS 
DO TRATO GASTROINTESTINAL SUBMETIDOS A 
TRATAMENTO CIRÚRGICO EM UM HOSPITAL GERAL DO 
INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL

Autores: Bianca Coletti Schauren, Marina Luize Back, 
Ana Julia Arend, Cleidi Eunice Giovanella, Fernanda 
Scherer Adami

Instituição: HBB - Sociedade Beneficência e Caridade de 
Lajeado
 
Introdução: Pacientes com neoplasia gastrointestinal 
submetidos à procedimento cirúrgico apresentam 
maior depleção do seu estado nutricional, impactando 
negativamente no seu prognóstico e na eficiência do 
tratamento.

Objetivos: Avaliar o risco nutricional em pacientes 
submetidos à cirurgia oncológica do trato gastrointestinal 
no período pré e pós operatório em um Hospital Geral 
do interior do Rio Grande do Sul.

Materiais e Métodos: Estudo de coorte prospectivo 
realizado com pacientes portadores de neoplasia 
gastrointestinal submetidos à cirurgia oncológica. Para 
avaliação do risco nutricional foi utilizada a Avaliação 
Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente 
(ASG-PPP). A Avaliação pré-operatório foi realizada 
no período de 30 dias antes da cirurgia oncológica, no 
pós-operatório imediato, na primeira semana após o 
procedimento, e no pós-operatório tardio de 30 dias. 
A ASG-PPP foi classificada conforme preconizado por 
Gonzalez (2010). Os dados foram analisados através do 
Software estatístico SPSS versão 22.0. Foram realizadas 
estatísticas descritivas e bivariadas de teste t Student 

para amostras independentes,com nível de significância 
estatística adotado de p<0,05.

Resultados: A amostra foi composta por 29 pacientes 
com idade média de 63,28 ± 11,64 anos, sendo 51,7% 
(n= 15) homens. Com base na ASG-PPP aplicada no 
pré-operatório, 58,6% apresentaram classificação B e 
17,2% foram classificados como gravemente desnutridos, 
obtendo pontuação C. Já no pós-operatório imediato, 
uma semana após o procedimento, o risco nutricional 
aumentou, 75% da amostra foi classificada como B e 
20% como C. Ainda, 30 dias após realização da cirurgia, 
a ASG-PPP evidenciou um aumento no risco nutricional, 
76,5% foram classificados com pontuação B, porém 
houve diminuição dos gravemente desnutridos para 
17,6% da amostra. Não foram observadas associações 
significativas entre ASG-PPP no pré e pós-operatório 
imediato e tardio (p> 0,05).

Conclusão: Frente ao exposto, faz-se necessário o 
acompanhamento nutricional destes pacientes com 
aplicação de métodos de avaliação e triagem  com 
sensibilidade para detectar precocemente pacientes em 
risco nutricional,  contribuindo assim,  para a manutenção 
e recuperação do estado nutricional e no prognóstico  do 
tratamento oncológico.

Palavras-chaves:  Avaliação nutricional, Neoplasias 
gastrointestinais, Assistência perioperatória 

IC067 - PERDA DA FUNÇÃO MUSCULAR É ASSOCIADA 
COM ANSIEDADE EM PACIENTES COM CÂNCER DO 
TRATO GASTROINTESTINAL 

Autores: Jéssika Dayane Pereira Soares, Jessika Martins 
Siqueira, Izabella Crystinna Lustosa de Oliveira, Gustavo 
Duarte Pimentel 

Instituição: UFG - FANUT - Universidade Federal de Goi-
ás - Faculdade de Nutrição
 
Introdução: Pacientes oncológicos tendem a perder 
massa muscular durante a quimioterapia e radioterapia. 
Essa perda pode interferir na capacidade funcional e 
qualidade de vida. Entretanto, não se conhece se a perda 
está associada com a ansiedade e depressão. 

Objetivos: Verificar a associação entre perda da função 
muscular com os escores de ansiedade e depressão em 
pacientes com câncer do trato gastrointestinal.

Materiais e Métodos: Estudo transversal, realizado de 
dezembro/2017 a março/2018, no Hospital Araújo Jorge. 
Foram avaliados pacientes de 29-82 anos de idade, 
ambos os sexos, diangnosticados com câncer no trato 
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gastrointestinal e que estavam em quimioterapia e/ou 
radioterapia. Foram aferidos peso (kg) e altura (m) e 
Índice de Massa Corporal (IMC, kg/m²). O questionário 
SARC-F foi utilizado para identificar aqueles com perda da 
função muscular (PFM; ≥4 SARC-F) e com função normal 
(FN; <4 SARC-F). Foi aplicada também a Escala Hospitalar 
de Ansiedade e Depressão (HADS). Para verificar as 
diferenças entre grupos, foi realizado o teste Mann-
Whitney para as variáveis não paramétricas e t de Student 
para as paramétricas. O teste exato de Fisher foi usado 
para verificar diferenças nas variáveis categóricas. Para 
associação da perda de função muscular com ansiedade 
e depressão, foi realizada regressão logística ou linear, 
com modelos ajustados para sexo e/ou para sexo e peso. 
Foi considerado significante p<0,05.

Resultados: Foram avaliados 71 pacientes, dos quais 
25,35% (n=18) apresentaram perda de função muscular 
(≥4 SARC-F), sendo PFM: 4(4-9) vs. FN: 1(0-3), p<0,0001. 
A média de idade foi de 62,32 ±11,19 anos no grupo 
FN e de 64,58±8,35 anos no grupo PFM (p=0,378). Não 
foram encontradas diferenças estatísticas entre os 
grupos quanto ao sexo (p=0,555), altura (p=0,479), IMC 
(p=0,054), idade (p=0,166), quimioterapia (p=0,762), 
radioterapia (p=0,762) e cirurgia (p=1,000). Entretanto, 
foi encontrado menor peso corporal no grupo PFM 
57,63±11,34 kg quando comparado ao grupo FN 64,83 
kg±11,62 kg (p=0,032). Assim como maiores escores 
de ansiedade (PFM: 7,5 vs. FN: 2; p=0,030) e depressão 
(PFM: 6,5 vs. FN: 2; p=0,034). Adicionalmente, houve 
uma associação positiva entre o escore SARC-F e o escore 
de ansiedade (r=0,34; p=0,004) e de depressão (r=0,32; 
p=0,006). A regressão logística quando ajustada pelo 
sexo, revelou uma correlação positiva com a ansiedade 
(OR:1,16(1,03:1,31), p=0,010) e depressão (OR:1,18(1,02-
1,37), p=0,024); porém a associação permaneceu apenas 
para a ansiedade (OR:1,15(1,01-1,31), p=0,023.

Conclusão: Nós observamos que a perda da função 
muscular foi associada com maior escore de ansiedade em 
pacientes oncológicos em quimioterapia e/ou radioterapia.

Palavras-chaves:  Ansiedade, Câncer, Músculo esquelético, 
Quimioterapia, Radioterapia 

IC068 - PROGRAMA DE SUPORTE NUTRICIONAL 
DESENVOLVIDO PARA ROTINA EM QUIMIOTERAPIA 
AMBULATORIAL 

Autores: Luciana Mariz Tavares Bianchi, Isabella Barros 
Rabelo Gontijo, Fernando Vidigal de Pádua, Marco Mu-
rilo Buso

Instituição: Cettro - Centro de Câncer de Brasília 

 
Introdução: O aspecto nutricional é essencial nocuidado 
do paciente oncológico. Estudos demonstram que os 
sintomas nutricionais causados pelo tumor ou pela terapia 
antineoplásica estão relacionados a um prognóstico ruim 
e a piora da qualidade de vida (QV). 

Objetivos: Descrever o Programa de Suporte Nutricional 
(PSN) desenvolvido para rotina de atendimento a 
pacientes em quimioterapia ambulatorial.

Materiais e Métodos: Estudo descritivo e retrospectivo 
realizado no Cettro – Centro de câncer de Brasília. 
Participaram 95 pacientes avaliados pela Avaliação 
Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente (ASG-
PPP) em três momentos do protocolo quimioterápico: 
início (T1), meio (T2) e fim (T3). O período de coleta de 
dados foi de um ano. Após avaliação com a ASG-PPP 
os pacientes foram acompanhados por nutricionista 
especialista em atenção oncológica de forma ambulatorial 
(com risco nutricional: ASG-PP≥4) ou durante rondas (sem 
risco nutricional: ASG-PPP≤3). O PSN também contou com 
condutas formalizadas em conjunto entre o nutricionista e 
o oncologista assistente através de encontros periódicos. 
Para análise dos dados utilizou-se estatística descritiva.

Resultados: A população foi composta em sua maioria pelo 
sexo feminino (67%), com média de idade de 61 anos. Os 
principais diagnósticos oncológicos foram: gastrintestinal 
(28%), mama (28%), linfoma (14%), ginecológico (9%), 
pulmão (6%), geniturinário (5%), cabeça e pescoço (5%), 
leucemia (3%) e mieloma (2%). No T1 42% dos pacientes 
estavam em risco nutricional (ASG-PPP≥4), diminuíram-se 
no T2 para 37% e mantiveram queda no T3 para 26%. 
Analisando separadamente os pacientes com necessidade 
crítica de intervenção (ASG-PPP≥9), observou-se redução 
de 19% para 9% até o final do tratamento.  Ao todo houve 
melhora de 57% do T1 para T2, 52% do T2 para T3 e de 
58% do T1 para T3, dados que também sinalizam a eficácia 
das estratégias utilizadas pelo PSN.

Conclusão: Observam-se benefícios do acompanhamento 
no desempenho nutricional a partir da sistematização 
de rotina com screening durante a quimioterapia. O PSN 
facilitou o cuidado precoce, o que sugere a redução de 
complicações e melhorias no estado geral do paciente. 
São necessários estudos longitudinais relacionando dados 
do PSN e variáveis como a QV e distress.

Palavras-chaves: Nutrição Oncológica, Protocolo, 
Suporte Nutricional, Quimioterapia 

IC069 - RADIODENSIDADE DO MÚSCULO ESQUELÉTICO 
E SOBREVIDA GLOBAL EM PACIENTES COM CÂNCER DE 
ENDOMÉTRIO 
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Autores: Nathália Silva de Paula, Mariah Azevedo 
 Aredes, Gabriela Villaça Chaves

Instituição: INCA - Instituto Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva
 
Introdução: A baixa quantidade do músculo esquelético 
(ME) está associada a menor sobrevida global em pacientes 
com câncer. Estudos recentes têm demonstrado que a 
radiodensidade do ME é um novo preditor e determina 
piores desfechos em oncologia.

Objetivos: O objetivo deste estudo foi avaliar o 
impacto de diferentes sub-faixas de radiodensidade 
do ME na sobrevida global de pacientes com câncer de 
endométrio.

Materiais e Métodos: Foram incluídas em coorte 
retrospectiva pacientes com câncer de endométrio que 
possuíam tomografia computadorizada (TC) até 30 dias 
antes do início do tratamento (n=122). Imagens de TC 
na altura da terceira vértebra lombar foram utilizadas 
para avaliar o índice de musculatura esquelética (IME), 
que posteriormente foi dividido em sub-faixas de 
radiodensidade: IME de baixa- e alta-radiodensidade 
(respectivamente, -29 a +29 e +30 a +150 Hounsfield 
Units). Foi avaliada também a média de atenuação 
muscular. O baixo IME foi definido como IME 

Resultados: O baixo IME (sarcopenia), foi encontrada em 
22,1% das pacientes. Todos os parâmetros do ME, exceto 
o IME de baixa-radiodensidade, foram significativamente 
associados com menor sobrevida global. Quando os 
parâmetros do ME foram adicionalmente ajustados 
para o baixo IME, o IME perdeu seu poder preditivo, 
e apenas os parâmetros de radiodensidade do ME 
permaneceram no modelo. O IME de alta-radiodensidade 
foi o preditor mais forte de menor sobrevida global  (HR: 
2,62; IC 1,42-4,84) e a maior mediana de sobrevida foi 
encontrada para o grupo acima do percentil 50 do IME 
de alta-radiodensidade.

Conclusão: A avaliação das sub-faixas de radiodensidade 
do ME na sobrevida global de paciente com câncer de 
endométrio, especialmente o IME de alta-radiodensidade, 
mostrou-se promissora e deve ser explorada em estudos 
futuros.

Palavras-chaves: Câncer ginecológico, Músculo 
esquelético, Sarcopenia, Sobrevida, Tomografia 
computadorizada 

IC070 -  REL AÇ ÃO ENTRE A A SG - PPP,  MANr, 
ANTROPOMETRIA E DESFECHOS CLÍNICOS EM PACIENTES 
ONCOLÓGICOS IDOSOS 

Autores: Natasha Cardoso Maia, Samuel Santos do Nas-
cimento Junior, Zenio do Nascimento Norberto, Michele 
Pereira da Silva Almeida Xavier, Juliana Frossard Ribeiro 
Mendes 

Instituição: FEPECS - Fundação de Ensino e Pesquisa em 
Ciências da Saúde 
 
Introdução: A incidência de câncer em idosos é 11 vezes 
maior que em adultos jovens, com alta prevalência de 
desnutrição relacionada a desfechos desfavoráveis. 
Assim, o acurado diagnóstico nutricional é essencial para 
intervenção precoce e melhor prognóstico.

Objetivos: Avaliar a relação da Avaliação Subjetiva Global 
Produzida Pelo Paciente (ASG-PPP) com a Mini Avaliação 
nutricional versão reduzida (MANr), a antropometria e o 
desfechos clínicos.

Materiais e Métodos: Estudo prospectivo, observacional, 
analítico e de acurácia, com idosos (≥ 60 anos) com 
diagnóstico de câncer de um hospital público terciário 
do Distrito Federal. Foi aplicado questionário para a 
obtenção dos dados sociodemográfico e de saúde. 
A avaliação nutricional foi realizada por meio dos 
instrumentos ASG-PPP e MANr. Foram coletados o peso 
e a altura para cálculo do índice de massa corporal – 
IMC e a circunferência de panturrilha – CP. Os desfechos 
clínicos óbito hospitalar e tempo de internação (dias) 
foram obtidos no prontuário eletrônico dos participantes. 
A análise estatística foi realizada com o software SPSS 
(versão 19.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

Resultados: Na amostra de 30 indivíduos, houve 
predomínio do sexo masculino (66,7 %) e faixa etária 
de 65 e 80 anos (66,3 %). Na admissão, 66,7 % dos 
idosos relataram redução da ingestão alimentar e perda 
ponderal recente. A frequência de desnutrição foi de 
76,7 % pela ASG-PPP e 86,7 % pela MANr. A concordância 
entre os instrumentos de avaliação nutricional foi 
razoável, porém não significativa (k 0,234 e p 0,176). A 
ASG-PPP teve acurácia de 65,4 %, sensibilidade de 80,3 
%, especificidade de 50,0 %, valor preditivo positivo de 
91,3 % e negativo de 28,6 %, em relação a MANr. pela 
antropometria, 26,7% dos participantes apresentaram 
IMC de baixo peso e 20% depleção da CP, não sendo 
observada diferença dessas medidas antropométricas 
entre bem nutridos e desnutridos, quando diagnosticados 
pela ASG-PPP (p> 0,05). O tempo de internação mediano 
foi de 11 (2-131) dias, para os bem nutridos e de 9 (3-25) 
dias para os desnutridos. Entre os desnutridos, 33,3 
% foram a óbito. Não foi verificada associação entre a 
desnutrição, diagnosticada pela ASG-PPP, com o tempo 
de internação e a mortalidade hospitalar.
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Conclusão: Observou-se uma elevada prevalência de 
desnutrição. A ASG-PPP apresentou boa sensibilidade em 
relação a MANr. Não foram observadas associações entre a 
desnutrição pela ASG-PPP com a antropometria e desfechos 
clínicos. Futuros estudos com amostra representativa desse 
grupo populacional são necessários, assim como a avaliação 
da ASGPP fora de centros oncológicos.

Palavras-chaves:  ASG-PPP, Avaliação Nutricional, 
Desnutrição, Idoso Oncológico, Oncologia 

IC071 - SIGNIFICANT WEIGHTLOSS BEFORE ONCOLOGY 
TREATMENT IS RELATED TO INFLAMATION LEVEL AND 
LEAN BODY MASS RESERVESIN HEAD AND NECK CANCER 
PATIENTS 

Autores: Obed Solis-Martínez, Karolina Alvarez-Altami-
rano, Guillermo Ceballos-Reyes, Vanessa Fuchs-Tarlovsky

Instituição: HGM - Hospital General de Mexico
 
Introdução: Head and neck cancer patients have 
important nutritional implications because of the 
tumor location, swallowing problems or digestive tract 
obstruction. In addition, anorexia-cachexia syndrome 
characterized by a degree of chronic inflammation.

Objetivos: The objective was to compare inflammatory 
parameters, body composition and quality of life of 
patients with squamous cell head and neck cancer who 
had lost more than 10% of their body weight with those 
who did not lose weight before starting cancer treatment.

Materiais e Métodos: Body composition was assessed 
in patients with head and neck cancer, by using weight 
history over the past four months and their current 
weight and obtained parameters such as kilograms of 
fat-free mass and fat mass obtained by the JRL Quantium 
IV system. A blood sample was also taken and used to 
determine inflammatory cytokines, blood chemistry 
and blood cell count.Inflammatory cytokines were 
determined by Bio Rad Kit PRO HU-CYTO 17-PLEX by ELISA 
using the manufacturer’s instructions manual. Before 
processing the blood sample should be centrifuged at 
3000 rpm for 6 minutes.The descriptive analysis of all data 
was analyzed  with the SPSS sofware V.22 for Windows 
version. In order to compare the results among patients 
who experienced weight loss of more than 10% of their 
usual body weight and those that did not lose weight we 
used statistic t test in numerical variables because our 
data presented normal distribution and a significance 
level of p <0.05 was considered significant.

Resultados: We evaluated 79 patients diagnosed with 
head and neck cancer who were admitted for treatment 

at Hospital General de México in Mexico City. The 
differences in hematological parameters according 
to weight loss in the previous six months shows that 
hemoglobin levels were significantly lower in patients 
who lost more than 10 percent of their usual weight 
previous to starting oncology treatment. Patients who 
reported weight loss greater than 10% of their usual 
body weight showed higher levels of inflammatory 
cytokines TNF-a, IL-1b and IL-6 (p<0.05). They also showed 
significantly statistically significant differences in fat-free 
mass before starting cancer treatment when compared 
with those who did not lose weight.

Conclusão: There are important differences in inflammatory 
parameters and in lean body mass reserves between 
patients who lost weight and those who did not pervious 
to oncology treatment. Weight loss should be evaluated in 
every patient and a nutritional tailored treatment should 
start as soon as possible in those patients who had lost 
weight before starting oncology therapy.

Palavras-chaves: Weight loss, Inflammatory parameters, 
Body composition, Cachexia, Head and neck cancer 

IC072 - THE IMPORTANCE OF THE TIME OF FOOD INTAKE 
ON DIET QUALITY IN WOMEN WITH BREAST CANCER IN 
ENDOCRINE THERAPY 

Autores: Mariana Tavares Miranda Lima, Fernanda Silva 
Mazzutti, Kamila Pires de Carvalho, Paula Phlibert Lajolo 
Canto, Yara Cristina de Paiva Maia

Instituição: UFU - Universidade Federal de Uberlândia
 
Introdução: The frequency and timing of meals may 
influence metabolic health and cancer. Also, a late 
temporal distribution of food intake is associated with 
body weight. There are few studies to draw conclusions 
regarding these aspects on diet quality.

Objetivos: To verify the effect of food intake schedules 
and the main dietary episodes (breakfast, lunch and 
dinner) on the quality of diet of breast cancer (BC) women 
undergoing endocrine therapy with tamoxifen.

Materiais e Métodos: A cross-sectional study (Protocol 
number 907.129/14) conducted in 2015-16 with 84 BC 
women undergoing endocrine therapy with tamoxifen. 
Individual dietary intake was assessed using three 24h 
dietary recalls (R24H). The qualitative evaluation of the 
diet was performed by the Brazilian Healthy Eating Index 
Revised (BHEI-R). Data on household measurements of 
R24H were converted into units of measurement (grams 
or milliliters) by Dietpro® software version 5.7, and the 
number of portions and the total score and food group 
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of the Index were calculated. The Generalized Estimated 
Equations (GEE) was used to analyze the association 
between diet quality (BHEI-R total score), dietary 
episodes (breakfast, lunch and dinner) and food intake 
(Early or Late), determined by the medians of the time. 
Analyzes were controlled by confounding factors (age, 
smoking, alcoholism, previous chemotherapy, physical 
activity and schooling). SPSS software, version 21.0, was 
used to conducted statistical analysis.

Resultados: A total of 84 women participated in this 
study with a mean age of 53.11 ± 8.73 years. GEE analyzes 
showed an isolated effect of Early time of food intake 
(n=43) and Late (n=41) on diet quality [X² Wald (df) 
=7.915 (1), p=0.005]. However, food episodes alone and 
the interaction with the time of food intake did not show 
significant effects. We found that individuals classified 
as Early presented a significantly higher mean of the 
BHEI-R total score compared with Late individuals (65.89 
vs 62.33 points, respectively). When evaluating the first 
food episode (breakfast), Early individuals presented 
significantly higher scores for the total fruit groups (3.49 
vs 2.61 points, p = 0.013), whole fruits (3.57 vs 2.77 points, 
p = 0.039) and milk and dairy products 4.62 vs 2.88 points, 
p = 0.000). In addition, there was a weak and negative 
correlation between the time of the first meal and the 
quality of the diet (-0.298, p = 0.003). For dinner, Early 
individuals had significantly higher scores for the total 
vegetables group (3.82 vs 3.27, p = 0.022). 

Conclusão: Eating late may negatively influence the 
success of a qualitatively complete diet. Novel therapeutic 
strategies should incorporate not only the caloric intake 
and macronutrient distribution, but also the timing of 
food, highlighting the relevance of breakfast time. 

Financial support: CNPq and FAPEMIG

Palavras-chaves: Breast Neoplasm, Diet Quality, Feeding 
Behavior, Timing of Food Intake 

IC073 - UM NOVO OLHAR SOBRE COMPOSIÇÃO 
CORPORAL EM MULHERES COM CÂNCER GINECOLÓGICO 
– EXPLORAÇÃO DE POSSÍVEIS FENÓTIPOS 

Autores: Amanda Pereira Mota, Nathália Silva de Paula, 
Mariah Azevedo Aredes, Gabriela Villaça Chaves 

Instituição: INCA - Instituto Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva 
 
Introdução: A coexistência de excesso de peso e 
sarcopenia se associam a piores desfechos clínicos 
em oncologia. Neste sentido, diferentes fenótipos de 
músculo esquelético (ME) também podem ocorrer 

simultaneamente no que se refere à quantidade e 
qualidade do ME.

Objetivos: Descrever os diferentes fenótipos possíveis 
de ME e relacionar com as características clínicas e 
sóciodemográficas de mulheres com câncer de endométrio.

Materiais e Métodos: Nesta coorte retrospectiva, foram 
incluídas 316 pacientes com câncer de endométrio, de 
2008 e 2015, que possuíam tomografia computadorizada 
(TC) pré-tratamento.  Foram coletados dados 
sociodemográficos, clínicos e o índice de massa corporal 
(IMC). Imagens de TC na terceira vértebra lombar (L3) 
foram usadas para avaliar o índice de músculo esquelético 
(IME), na faixa de -29 a +150 HU, que foi então dividida 
em sub-faixas de radiodensidade. O índice de músculo 
esquelético de baixa radiodensidade (IMEBR) foi definido 
na faixa de -29 a +29 HU, supondo que esta faixa seja 
área muscular infiltrada por gordura. O ponto de corte 
para redução do IME foi < 38,9 cm²/m² e excesso de 
peso foi IMC> 25 Kg/m². Quatro fenótipos de ME foram 
criados combinando a classificação do IME e IMEBR de 
acordo com a mediana dessas variáveis. Também foram 
propostos quatro fenótipos de composição corporal 
associando o IMC e o IME. Para todas as análises, o p-valor 

Resultados: Redução do IME foi encontrado em 25,6% 
das pacientes. O fenótipo de composição corporal mais 
frequente foi “Alto IME + Excesso de peso” (61,4%). Os 
fenótipos de composição corporal não apresentaram 
associação estatística com as características clínicas. Em 
relação ao fenótipo de qualidade do ME, o fenótipo mais 
frequente foi o “Alto IME + Alto IMEBR” (59,3%), que se 
associou positivamente com idade avançada, excesso 
de peso e presença de comorbidades (HAS e DM). Além 
disso, 52,5% apresentaram “Baixo IME + Alto IMBER”. O 
IMC foi associado com alto IMEBR, independentemente 
da presença de baixo IME.

Conclusão: Dada a alta prevalência do fenótipo “Alto IME 
+ Alto IMEBR”, esta população deve ser alvo de atenção, 
pois, ainda que em quantidade elevada, a qualidade do 
ME pode não ser adequada. Nosso estudo propõe que 
é possível avaliar a população em relação à quantidade 
e a qualidade do ME. A exploração de fenótipos de ME 
torna-se importante em estudos futuros.

Palavras-chaves:  Câncer ginecológico, Músculo 
esquelético, Sarcopenia, Tomografia computadorizada 

I C 074  -  AC O M PA N H A M E N TO  N U T R I C I O N A L 
SEMANAL DURANTE TRATAMENTO RADIOTERÁPICO 
AMBULATORIAL: QUEM SÃO OS PACIENTES E QUAIS 
ALTERNATIVAS EM TERAPIA NUTRICIONAL 
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Autores: Pryscila Pan de Freitas, Jaqueline Nunes de Car-
valho, Deise de Andrade Silva, Thais de Campos Cardenas 

Instituição: IBCC - Instituto Brasileiro de Controle do 
Câncer 
 
Introdução: Pacientes com câncer de cabeça e pescoço 
apresentam-se, frequentemente, em risco nutricional. 
O acompanhamento nutricional durante o tratamento 
torna-se importante para minimizar os sintomas, queda 
de performance status e interrupção do tratamento.

Objetivos: Descrever o atendimento nutricional 
ambulatorial em pacientes com câncer de cabeça e 
pescoço, perfil e escolha de terapia nutricional em nível 
ambulatorial.

Materiais e Métodos: Relato de experiência de um 
novo ambulatório nutricional, semanal, no Instituto 
Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC), unidade Mooca, 
de set/2017 a mar/2018. Foram acompanhados, do 
início ao fim do tratamento, pacientes com câncer de 
cabeça e pescoço em tratamento radioterápico (RDT). 
O nutricionista realizou os atendimentos dentro do 
setor de radioterapia com rotina de triagem (NRS-2002), 
seguida de ASG para pacientes em risco. De acordo com 
as avaliações nutricionais e sintomas apresentados, 
eram indicadas: terapia nutricional oral, enteral e/ou 
a combinação das duas. Se considerado necessário, o 
paciente era acompanhado após término do RDT. Vale 
ressaltar que as indicações propostas fazem parte do 
tratamento preconizado e não foram indicadas devido 
ao acompanhamento proposto.

Resultados: O ambulatório semanal foi criado em set/17. 
Até março foram 110 atendimentos (23 pacientes). 
No período avaliado, 2 pacientes desistiram do RDT 
e/ou acompanhamento nutricional, e 15 receberam 
alta da nutrição/RDT. As faltas somam 16,1%. No 
primeiro atendimento, 52,1% encontrava-se em risco 
nutricional e, destes, 33,3% eram desnutridos e 83,3% 
já apresentavam disgeusia. Considerando o perfil 
da terapia, 77,1% usavam TNO, 13,3% TNE ou 7,7% 
ambas. Questionado, no 1º retorno, sobre a compra 
da dieta/complemento, a maioria (77,5%) optou por 
complemento nutricional em pó, sem sabor ou 73,7% 
por dieta enteral sistema aberto e 1,2 Kcal/mL, sendo 3 
marcas de TNO e 2 de TNE adquiridas. O nutricionista, 
em caso de indicação TNE, orientava dieta enteral 
artesanal como opção, no entanto, observou-se que 
nenhum paciente fez escolha desse método. A maioria 
(56,3%) dirigiu-se até uma farmácia para compra do 
complemento ou ligar para distribuidora, em caso de 
TNE. De todas as condutas orientadas, apenas em 2 

ocasiões não houve adesão à terapia: pelo custo e pela 
não consideração de sua importância.

Conclusão: Pode se observar que a maior parte dos 
pacientes inicia o tratamento já em risco nutricional e 
com presença de sintomas que influenciam na aceitação 
alimentar. A identificação precoce da necessidade de 
terapia nutricional, bem como o acompanhamento 
nutricional durante o RDT, podem influenciar na melhor 
adesão ao tratamento, seja ele nutricional e antineoplásico.

Palavras-chaves: Acompanhamento nutricional, 
Ambulatorial, Radioterapia, Oncologia, Risco nutricional 

IC075 - NÃO PARTICIPANTE

IC076 - AVALIAÇÃO DA MASSA MAGRA, FORÇA, 
DESEMPENHO, INTEGRIDADE CELULAR E RISCO 
NUTRICIONAL EM PACIENTES COM CÂNCER AVANÇADO 
DO SISTEMA DIGESTÓRIO DURANTE O TRATAMENTO 
QUIMIOTERÁPICO 

Autores: Rafaela Tonin Destri, Katia Barao, Gislaine Apa-
recida Ozório, Nora Manoukian Forones

Instituição: UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo 
Introdução: O câncer é uma doença catabólica de alta 
complexidade terapêutica, que necessita de intervenção 
precoce e acompanhamento multidisciplinar constante. 
A avaliação do estado nutricional, por meio de diversas 
ferramentas, possibilita uma intervenção específica para 
o controle e manejo dos sintomas.

Objetivos: Avaliar o comprometimento da massa magra, 
força, desempenho e integridade celular em pacientes 
com câncer avançado do sistema digestório durante a 
quimioterapia.

Materiais e Métodos: O estudo foi realizado no 
Ambulatório de Oncologia da Universidade Federal de 
São Paulo, no período de Outubro de 2017 a Janeiro de 
2018, em pacientes com tumor do sistema digestório 
avançado (irressecável ou metastático) em tratamento 
quimioterápico paliativo. Foi realizada a Avaliação 
Subjetiva Global Produzida Pelo Paciente (ASG-PPP), a 
Bioimpedância (BIA) para aferir a massa magra (Kg) e o 
Ângulo de Fase, a Dinamometria (DM) para avaliar a força 
muscular e o Teste de Velocidade de Marcha (VM) para 
avaliar o desempenho funcional.

Resultados: Foram incluídos 49 pacientes com a 
média de idade de 61±12,7 anos, sendo 61% do gênero 
masculino. 65,3% dos pacientes eram tabagistas e 
47% etilistas. 38,8% dos pacientes apresentaram 
câncer colorretal, 22,4% câncer gástrico e os demais 
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com câncer de pâncreas, canal anal, esôfago e 
fígado respectivamente.A classificação da ASG-PPP 
demonstrou que 90,4% dos pacientes necessitavam 
de intervenção nutricional por desnutrição moderada, 
suspeita ou grave. A VM não apresentou redução, com 
média de 1,32 m/s para os homens e 1,19 m/s para as 
mulheres (p=0,42). A média do AF para os homens foi 
de 4,5±1,34 e para as mulheres de 4,4±1,16 (p=0,72). Em 
relação a massa magra, os homens tiveram a   média de 
47,5±11,4 e as mulheres 35,9±5,9 (p<0,00).

Conclusão: De acordo com as ferramentas utilizadas os 
pacientes em tratamento paliativo apresentaram redução 
da massa magra, força, desempenho e integridade celular. 
No entanto quando comparamos os resultados entre os 
gêneros, observamos diferenças apenas na quantidade 
de massa magra e na força, sugerindo que as mulheres 
tiveram uma depleção muscular e comprometimento da 
força física ainda maior.

Palavras-chaves:  Estado Nutricional, Câncer do Sistema 
Digestório, Ângulo de Fase, Dinamometria, Velocidade 
de Marcha 

IC077 - AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE A FORÇA 
DE APERTO DE MÃO E O RISCO NUTRICIONAL 
IDENTIFICADO PELO ESCORE NRS 2002 EM PACIENTES 
ONCOLÓGICOS

Autores: Mayara Grandisoli, Karina Barbosa Lima, Ana 
Paula Vieira Sandoval, Vera Silvia Frangella, Mariele 
Aparecida Marcatto 

Instituição: IBCC - Instituto Brasileiro de Controle do 
Câncer
 
Introdução: Alterações fisiológicas em pacientes desnutridos 
geram prejuízos na função muscular. Um método simples 
que poderia ser utilizado na identificação precoce do risco 
nutricional é a Força de Aperto de Mão (FAM).

Objetivos: Relacionar o risco nutricional, identificado 
pela NRS-2002, com a força do aperto de mão (FAM) em 
pacientes oncológicos logo no momento da admissão 
hospitalar. 

Materiais e Métodos: Estudo transversal, quantitativo e 
prospectivo realizado no Instituto Brasileiro de Controle 
do Câncer (IBCC), na Mooca, de 26/02 a 26/03/18. 
Todos os pacientes foram triados pelos nutricionistas 
utilizando a NRS-2002 em 48h da admissão. A FAM, 
executada como parte da rotina de admissão nutricional, 
foi realizada com auxílio do equipamento JAMAR®, com o 
paciente sentado confortavelmente, cotovelo flexionado 
em 90°, antebraço e pulso em posição neutra. As 3 

medidas da FAM foram realizadas na mão dominante, 
com intervalo de 30’ e com estímulo a usar toda força 
ao apertar a alça do aparelho. Critérios de exclusão: 
impossibilidade de sentar, pacientes inconscientes e 
com restrição em ambos os braços. As variáveis foram 
analisadas com auxílio do SPSS® e considerando o 
maior valor entre as 3 aferições. A classificação foi 
feita de acordo com Bielemann et al. para adultos 
(36,7Kgf-homens e 20,8Kgf-mulheres) e Lauretani et al. 
para idosos (30Kgf-homens e 20Kgf-mulheres). 

Resultados: O projeto avaliou uma amostra de 131 
pacientes (52,3% dos pacientes triados). A maior parte 
é proveniente da clínica médica (39,7%) e a menor 
da Iodoterapia (13%). A maioria dos participantes 
apresenta risco nutricional (52,7%), destes, 42% são 
idosos. A média do maior valor da FAM para homens 
foi de 29,2±8,3 Kgf e, entre as mulheres, 19,7±6,1 Kgf. 
Considerando a presença do risco, tem-se uma média 
do maior valor de 21,0±8,5 Kgf entre os pacientes com 
risco nutricional e de 23,9±7,3 Kgf entre os sem risco. 
Os idosos apresentaram FAM média de maior valor de 
19,7±7,0 Kgf enquanto os adultos 23,8±8,2Kgf. A média 
do maior valor de FAM foi encontrada em adultos do 
sexo masculino da Iodoterapia (39,3±8,7Kgf). A menor foi 
encontrada nas idosas da clínica médica (14,9±6,2Kgf). 
Do total da amostra, considerando o maior valor das 
medições, 80 pacientes (61,1%) ficaram abaixo do 
ponto de corte da FAM para sexo e idade e apenas 51 
pacientes (38,9%) ficaram acima. Houve associação 
estatisticamente Houve associação estatisticamente 
significativa (p<0,001) entre o risco nutricional e a FAM, 
avaliado pelo do teste qui-quadrado.

Conclusão: Apesar de não existir valor de referência para 
FAM em oncologia, fica claro que há perda funcional já 
na admissão hospitalar. Foi comprovada associação da 
classificação da FAM abaixo do padrão para sexo e idade 
com a presença do risco nutricional. Assim, a utilização da 
FAM na admissão pode ser, além de critério prognóstico 
de complicações, um método simples para predizer o 
risco nutricional.

Palavras-chaves:Dinamometria, Fam, Oncologia, Risco 
Nutricional, Triagem

IC078 - AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS NUTRICIONAIS DE 
PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM USO DE 
SUPLEMENTO ESPECIALIZADO 

Autores: Adilson Aparecido Faccio, Cecília Helena Peina-
do de Sampaio Mattos, Evandro Airton Sordi dos Santos, 
Natael Ribeiro Malta Neto, Hellin dos Santos 
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Instituição: IRPCc - Instituto Ribeirãopretano de Com-
bate ao câncer 
Introdução: O uso de suplementos em pacientes 
oncológicos se justif ica pela baixa ingestão de 
alimentos motivada por diversos fatores comuns nessa 
população. O suplemento se torna importante para 
repor as necessidades nutricionais específicas desses 
pacientes.

Objetivos: Verificar a contribuição de suplemento 
especializado na ingestão de macronutrientes e seu efeito 
sobre o peso e a porcentagem de massa magra (%MM) 
de pacientes em tratamentos oncológicos.

Materiais e Métodos: Foram incluídos pacientes 
oncológicos de ambos os sexos, em quimioterapia 
ou quimioradioterapia em caráter neoadjuvante, 
adjuvante ou paliativo, que tivessem recebido, pelo 
menos, 2 ciclos desses tratamentos e que ainda 
iriam receber, pelo menos, mais 1 ciclo. Os pacientes 
receberam orientação nutricional considerando 
suas necessidades energéticas (Harris-Benedict) e 
suplemento especializado, o qual possui em 100g 
de produto: 25g de proteína: proteína isolada do 
soro do leite (60%), proteína concentrada do leite 
(23%) e leucina (17%); 55g de carboidrato e 10g de 
lipídio e adição de vitaminas, minerais e fibras. As 
calorias provenientes do suplemento completavam a 
necessidade energética citada acima. Foram avaliados 
o peso e a %MM por meio da bioimpedância, além 
da ingestão de macronutrientes pelo recordatório 
alimentar de 24 horas antes e após a suplementação de 
4 semanas. A avaliação estatística foi feita pela análise 
de variância (ANOVA), software SAS 9.2.

Resultados: Foram incluídos 39 pacientes (25 mulheres) 
e estratificados em 2 grupos em relação à caquexia: 
G1 - pré caquéticos (25,6%) e G2 - caquéticos/caquexia 
refratária (64,1%), baseado na perda de peso de até 5% 
e de 5 a 10%/> 10%, respectivamente, e hiporexia, nos 
6 meses anteriores à seleção para o estudo (Consenso 
Europeu, 2011). A %MM foi maior no G2 em relação ao 
G1 (pré 13,38%; IC: 95%; 4,91-21,85, pp<0,01).

Conclusão: Os pacientes oncológicos constituem um 
grupo heterogêneo de pacientes do ponto de vista 
nutricional, dependendo da fase da doença e tratamento. 
Nessa casuística, observou-se a manutenção do peso e 
%MM com a suplementação durante a fase de tratamento 
oncológico nos indivíduos pré-caquéticos, caquéticos ou 
com caquexia refratária e um maior aporte de proteínas 
com o suplemento em estudo.

Palavras-chaves: Nutrição, Quimioterapia, Paciente 
oncológico, Proteína, Suplemento especializado 

IC079 - AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR E DO 
ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES ACOMETIDOS 
COM CÂNCER DO TRATO GASTROINTESTINAL 

Autores: Raquel de Souza Teixeira, Ana Clara Kolansk, 
Sandra Regina Santos, Paula Lopes Armond Carvalho, 
Simone de Vasconcelos Generoso

Instituição: UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais 
 
Introdução: A frequência de desnutrição em indivíduos 
acometidos com câncer do trato gastrointestinal 
(TGI) é alta, visto que este pode prejudicar a ingestão 
e a absorção de macro e micronutrientes. Nesse 
sentido, o estado nutricional desses pacientes deve ser 
constantemente monitorado.

Objetivos: Avaliar o estado nutricional e consumo 
alimentar dos pacientes acometidos com câncer do TGI 
atendidos no ambulatório de um hospital público de Belo 
Horizonte.

Materiais e Métodos: Trata-se de estudo prospectivo 
realizado em pacientes submetidos ao tratamento de 
câncer no TGI, em acompanhamento no ambulatório 
Jenny Faria, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O estado 
nutricional foi avaliado por meio da Avaliação Global 
Subjetiva (AGS) e, classificado com percentil abaixo de 5 
a circunferência do braço (CB) e anamnese nutricional. A 
avaliação do consumo alimentar foi realizada por meio 
do Recordatório 24 horas (R24h) e a quantificação do 
consumo calórico e proteico foi realizado por meio do 
programa AVANUTRI® versão 4.0. As recomendações 
energética e proteica foram calculadas de acordo 
as diretrizes propostas pelo Consenso Brasileiro de 
Nutrição Oncológica (30 kcal/kg de peso/dia e 1,2g/kg 
de peso/dia). Os dados foram analisados pelo software 
estatístico Statistical Package for Social Sience (SPSS) 
versão 18.0.

Resultados: Foram avaliados 62 pacientes com idade 
média de 63, 4 ± 12,9 anos, sendo predominantemente, 
do sexo masculino (62,9%). Segundo a AGS, a prevalência 
de desnutrição foi alta, 42,2% dos pacientes foram 
classificados como desnutridos grave e 53,3% como 
desnutridos moderados. Além disso, 93,6% dos pacientes 
relataram perda de peso nos últimos seis meses. Ao 
avaliar a CB, 64,9% dos pacientes estavam abaixo do 
percentil 5. Em relação a ingestão alimentar, a média de 
consumo calórico e proteico foi de 25,68 kcal/kg ± 17,53 
kcal/kg de peso/dia e 0,98 g/kg ± 0,83 g/kg de peso/dia, 
respectivamente. Além disso, a ingestão energética foi 
considerada inadequadaem 78,4% dos pacientese a de 
proteínas foi avaliada como abaixo do recomendado 
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em 71,4%. No entanto, não foi observada diferença 
estatística entre o consumo calórico (p>0,05) e proteico 
(p>0,05) dos pacientes dentre os grupos classificados 
segundo AGS.

Conclusão: Foi observada alta prevalência de desnutrição 
e inadequação da ingestão tanto calórica quanto proteica. 
Dessa forma, a intervenção nutricional precoce faz-se 
necessário, pois muitos desses pacientes passam por 
tratamento quimioterápico e/ou por cirurgias.

Palavras-chaves:  Câncer, Estado nutricional, Desnutrição, 
Ingestão Alimentar 

IC080 - AVERSIONES ALIMENTARIAS SEGÚN TIPO DE 
TRATAMIENTO ONCOLÓGICO 

Autores: María Raquel Zunino Florencia Coronel 

Instituição: UCEL - Universidad del Centro Educativo La-
tinoamericano
 
Introducción: Los pacientes que padecen cáncer deben 
someterse a tratamientos agresivos como lo son la 
radioterapia y la quimioterapia. Estos pacientes, con 
frecuencia adquieren aversiones a alimentos consumidos 
antes del tratamiento. 

Objetivos: Comparar las aversiones alimentarias 
desarrolladas durante los tratamientos de quimioterapia, 
radioterapia o ambos en pacientes asistidos en el Hospital 
Provincial Centenario de Rosario y en el Centro de 
Tratamiento Oncológico y Centro AGAVE.

Materiales y métodos:  Se realizó un estudio 
observacional, descriptivo, transversal, en el cual se 
evaluó una muestra conformada por 108 pacientes en 
tratamiento oncológico de entre 23 y 84 años de edad 
de ambos sexos. Los datos fueron obtenidos por medio 
de una encuesta autoadministrada a través de la cual se 
midió presencia de rechazo alimentario, identificación 
de alimento/s rechazado/s, tipo de tratamiento y 
duración del mismo.

Resultados: Del total de los pacientes evaluados, un 
27% (n=29) presentó aversión. De ellos, el 58,6% (n=17) 
se encontraba realizando quimioterapia, el 10,3% (n=3) 
radioterapia y el 31% (n=9) ambos tratamientos.En las 
tres modalidades de tratamiento, se destacó en primer 
lugar el rechazo a las carnes con un 69% (n=34) (carne 
de vaca 33%, pollo 14%, cerdo 12% y pescado 10%) 
y el queso con un 10% (n=5). En el tratamiento con 
quimioterapia el rechazo al queso aparece como segundo 
alimento rechazado. Para el tratamiento de radioterapia 
el rechazo a la leche y al pescado aparecen en segundo 

lugar.De aquellos pacientes que se encontraban en 
tratamiento de quimioterapia por 30 días o más, el 
51,7% (n=15) presentó aversión alimentaria. El menor 
porcentaje de desarrollo de aversión, se dio en aquellos 
que se encontraban realizando el tratamiento combinado 
de quimioterapia por 30 días o más y radioterapia por 
menos de una semana, así como también los que sólo 
realizaban radioterapia por menos de una semana, en 
un 3,48 % (n=1).

Conclusión: Se observó que un considerable porcentaje 
de pacientes bajo tratamiento antineoplásico desarrolló 
aversiones alimentarias, y que este desarrollo tiene 
relación con el tipo de tratamiento realizado y el tiempo 
desde iniciado el mismo. A su vez, se observó también, 
que los alimentos rechazados con mayor frecuencia 
resultaron ser independientes con respecto al tipo de 
tratamiento realizado.

Palavras-chaves:  Aversión alimentaria, Quimioterapia, 
Radioterapia 

IC081 - DESENVOLVIMENTO E ACEITAÇÃO DE UM 
SORVETE COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA 
PACIENTES COM CÂNCER HEMATOLÓGICO EM 
QUIMIOTERAPIA 

Autores: Raquel Kuerten de Salles de Salles, Paloma 
Mannes, Akemi Arenas Kami, Telma Búrigo, Francilene 
Gracieli Kunradi Vieira

Instituição: UFSC - Universidade Federal de Santa 
 Catarina
 
Introdução: Entre as preferencias alimentares de pacientes 
oncológicos estão as frutas, bebidas e sobremesas 
geladas. Como coadjuvante dos suplementos nutricionais 
utilizados por via oral, inserir na dieta alimentos 
enriquecidos pode ser uma estratégia eficaz.

Objetivos: Desenvolver um complemento alimentar na 
forma de sorvete, determinar a composição química e 
avaliar a aceitação global por provadores sem câncer e 
com câncer hematológico em quimioterapia.

Materiais e Métodos: Considerando as recomendações 
dietoterápicas e desejos dos pacientes oncológicos 
em quimioterapia, foram desenvolvidos quatro 
sabores de sorvete: morango, chocolate, abacaxi com 
gengibre e limão. Utilizou-se açúcar orgânico, dextrose, 
polidrextrose, proteína isolada de soro de leite, azeite 
de oliva desodorizado, emulsificante/estabilizante, 
pasta de fruta, extrato seco de gengibre e cacau em 
pó.Análises de proteína, gorduras total, saturada, 
monoinsaturada, poliinsaturada e trans, lactose, fibra, 
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umidade e cinzas foram realizadas seguindo métodos 
of iciais. Carboidratos e valor energético foram 
calculados. A aceitação global foi realizada utilizando 
escala hedônica de sete pontos por provadores com 
câncer (n=30 e 45,6±16,9 anos) e não doentes (n=108 
e 42,2±12,3 anos). O índice de aceitação (IA) foi 
calculado considerando uma taxa mínima de 75% para 
a aceitação do produto. Análise de variância, Tukey e 
teste t foram empregados.

Resultados: Não houve diferença siginificatva no 
conteúdo de gordura total, saturada, monoinsaturada, 
poliinsaturada, trans e fibra entre os quatro sabores. 
A composição final da porção (60g) de cada um dos 
sabores apresentou cinco alegações nutricionais: “fonte 
de proteína” (mínimo 6g/porção); “baixo em gordura 
total” (máximo 3g g/porção), “não contém gordura 
trans” (máximo 0,1g/porção), “fonte de fibra” (mínimo 
2,5g/porção) e “sem lactose” (abaixo de 100mg/100g). 
A densidade energética variou de 1,85 kcal/g (limão) a 
2,01 kcal/g (morango). O IA variou de 77% (abacaxi com 
gengibre) a 98% (morango) no grupo de provadores não 
doentes e de 83% (abacaxi com gengibre e chocolate) a 
93% (morango) no grupo de provadores com câncer. Não 
houve diferença estatística em relação à comparação 
da aceitação média de cada sabor entre os dois grupos.

Conclusão: A escolha criteriosa dos ingredientes 
permitiu desenvolver um sorvete de alto valor 
nutricional e com excelente aceitação global, fato 
possivelmente associado a este alimento fazer parte 
de um repertório alimentar reconhecido e apreciado 
pelos pacientes. Representa uma possibilidade 
terapêutica promissora tanto na prevenção como 
recuperação do estado nutricional de indivíduos em 
risco nutricional.

Palavras-chaves: Câncer, Complemento alimentar, 
Quimioterapia, Suporte nutricional 

IC082 - ALTERAÇÕES NA COMPOSIÇÃO CORPORAL 
DE MULHERES COM ADENOCARCINOMA DE OVÁRIO 
SUBMETIDAS À QUIMIOTERAPIA COM CARBOPLATINA 
E PACLITAXEL 

Autores: Karine de Aguiar Bruno, Gabriela Villaça Chaves

Instituição: INCA - Instituto Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva
 
Introdução: Estudos têm mostrado que o tratamento 
quimioterápico pode alterar a composição corporal dos 
compartimentos muscular e adiposo de pacientes com 

câncer. No entanto, estas modificações ainda não foram 
bem descritas em mulheres com câncer de ovário.

Objetivos: O objetivo do estudo foi determinar as 
mudanças nos parâmetros de composição corporal de 
pacientes com adenocarcinoma de ovário submetidas à 
quimioterapia com carboplatina e paclitaxel.

Materiais e Métodos: Nesta coorte retrospectiva foram 
incluídas todas as pacientes com adenocarcinoma de 
ovário submetidas à quimioterapia com carboplatina e 
paclitaxel em Instituto de referência para o tratamento 
de câncer no Brasil – RJ, e que possuíam 2 exames de 
TC disponíveis: o primeiro no intervalo de 45 dias antes 
e 15 dias após o primeiro ciclo de quimioterapia (T0); e 
o segundo de 30 dias antes a 45 dias após o último ciclo 
(T1). Dados sociodemográficos e clínicos foram coletados 
em prontuário. Imagens de TC na terceira vértebra lombar 
(L3) foram utilizadas para avaliar o índice de músculo 
esquelético total (IME, cm²/m²) e a média de atenuação 
muscular (MAM), expressa em Unidades Hounsfield (UH), 
na faixa de -29 a +150 UH. As gorduras intramusculares e 
subcutâneas foram avaliadas na faixa de -190 a -30 UH. 
O teste de Wilcoxon foi aplicado para a comparação de 
medianas das variáveis de composição corporal. Para 
todas as análises, o valor de p <0,05 foi aceito como 
estatisticamente significativo.

Resultados: A mediana da idade das pacientes (n=69) 
foi de 57 (33-82) anos, o subtipo seroso foi observado 
em 83,1%, com grau de diferenciação III em 65,2% e 
estadiamento de câncer avançado (III+IV) em 84,1%. 
Quanto aos parâmetros de composição corporal, não 
houve diferença estatística entre os tempos T0 e T1 para 
os índices que avaliam o compartimento muscular: IME 
(41,6 x 42,0 cm²/m²; p=0,46), que reflete a quantidade 
de tecido muscular esquelético, e MAM (30,2 x 30,2 
UH, p=0,054), que indica a qualidade deste tecido pela 
densidade. Diferentemente, o compartimento adiposo, 
caracterizado pela gordura intramuscular (4,6 x 6,0 cm²/
m², p=0,00) e pela gordura subcutânea (64,8 vs 66,1 cm²/
m², p=0,02) apresentou aumento significativo entre os 
períodos observados.

Conclusão: Os resultados sugerem que, após o tratamento 
padrão com quimioterapia, os parâmetros musculares 
foram mantidos e, em contrapartida, houve um aumento 
do tecido adiposo corporal. Mais estudos são necessários 
para avaliar a relação entre os fatores que interferem 
na modificação da composição corporal em mulheres 
com câncer de ovário submetidas a este regime de 
tratamento.

Palavras-chaves:  Câncer de ovário, Composição corporal, 
Quimioterapia, Tomografia computadorizada 
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IC083 - ASSOCIAÇÃO ENTRE INTOLERÂNCIA À GLICOSE 
E CRONONUTRIÇÃO EM MULHERES COM CÂNCER DE 
MAMA EM TERAPIA ENDÓCRINA COM TAMOXIFENO 

Autores: Mariana Tavares Miranda Lima, Fernanda Sil-
va Mazzutti, Isis Danyelle Dias Custódio, Carlos Eduardo 
Paiva, Yara Cristina de Paiva Maia 

Instituição: UFU - Universidade Federal de Uberlândia
 
Introdução: Mulheres com câncer de mama (CM) 
frequentemente apresentam intolerância à glicose. 
Características circadianas da alimentação, como 
a frequência e o horário, afetam negativamente a 
resistência à insulina e necessitam ser compreendidas 
neste grupo. 

Objetivos: Verificar a associação cronológica entre o 
consumo energético e de nutrientes sobre biomarcadores 
sanguíneos e estado nutricional de mulheres com CM em 
uso de tamoxifeno. 

Materiais e Métodos: Estudo transversal (CEP 907.129/14) 
realizado em 2015-16 com 84 mulheres com CM 
não diabéticas submetidas à terapia endócrina com 
tamoxifeno. Foram obtidos peso, altura, circunferência 
da cintura (CC), porcentagem de gordura corporal e 
massa livre de gordura e calculado o Índice de Massa 
Corporal e a relação CC pela estatura. Concentrações 
sanguíneas de glicose, proteína C reativa, triglicérides e 
colesterol total e suas frações foram obtidas. O consumo 
alimentar foi avaliado por três Recordatórios de 24 
horas. Os valores do consumo de energia e nutrientes 
foram deatenuados e ajustados pela variabilidade intra-
individual. Considerou-se como consumo energético 
noturno o período de ingestão após às 18 horas e 
episódios alimentares o consumo ≥ 5 kcal e o mínimo 
de 60 minutos entre os episódios. Realizou-se a 
estratificação do maior quartil do consumo energético 
noturno (≥ 36.76 %). Utilizou-se o software SPSS, versão 
21.0, para as análises estatísticas. 

Resultados: Participaram deste estudo 84 mulheres, 
com idade média de 53,11 ± 8,73 anos. O horário da 
última refeição se correlacionou positivamente com o 
consumo energético total e com o consumo energético 
noturno após às 18 horas (ro=0.372 e 0.446, p No modelo 
de regressão logística multivariada verificou-se uma 
associação positiva entre o consumo energético noturno 
excessivo (≥36.76%) e intolerância à glicose (Exp(β)=0.045, 
p=0.003). Ainda, a porcentagem dos macronutrientes 
ingeridos ao longo do dia e de carboidratos e lipídeos 
após às 18 horas não se associaram com concentrações 
alteradas de glicose. Entretanto, mulheres com maior 

consumo de proteína após às 18 horas apresentou 1.27 
vezes mais chance de terem maiores concentrações de 
glicose (p=0.031). 

Conclusão: O consumo energético noturno apresentou 
associação positiva com a intolerância à glicose, 
independente do consumo energético total e do número 
de episódios alimentares. A alta porcentagem de ingestão 
de proteína noturna apresentou-se como risco para 
as alterações glicêmicas. Reforça-se a importância da 
adequada distribuição diária e noturna de proteína e 
energia como estratégias de prevenção.

Palavras-chaves: Crononutrição, Ingestão alimentar, 
Intolerância à glicose, Neoplasia da mama, Tamoxifeno 

IC08 4 -  C AR AC TERIZ AÇ ÃO DE A SSINATUR A S 
METABÓLICAS DE TUMORES PRIMÁRIOS DE MULHERES 
COM CÂNCER DE MAMA 

Autores: Jéssica Reis Santos, Ismael Dale Cotrim Guer-
reiro da Silva, Raquel Torrinhas, Tharcisio Tortelli Júnior, 
Graziela Ravacci

Instituição: FMUSP - Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo 
 
Introdução: O câncer de mama é uma doença metabólica 
e seu processo de transformação e progressão envolve 
diferentes estágios (mutações genéticas e alterações 
epigenéticas acompanhadas por reprogramação 
metabólica) capazes de ditar o fenótipo tumoral.

Objetivos: Buscou-se identificar alterações metabólicas 
que pudessem distinguir tumores de mama primários 
de tecido normal adjacente e identificar uma assinatura 
metabólica independente da população estudada e do 
subtipo molecular da doença.

Materiais e Métodos: Após aprovação CAPPesq (FMUSP): 
1.560.877 e CONEP (CAAE 55763516.3.0000.0065), 
procedeu-se análise in silico de dados metabolômicos 
obtidos de uma coorte de 92 pacientes com câncer de 
mama, criado a partir de análise alvo de metabólitos 
(Biocrates) a partir de biópsias de tumor de mama e 
tecido adjacente. Para análise estatística foi utilizado 
o software MetaboAnalyst 3.0 (p<0,05), através de 
análise multivariada, análise hierárquica e classificação 
de VIPs por Random Forest. A identif icação da 
assinatura metabólica, pela análise de enriquecimento 
funcional. A generalização de assinaturas metabólicas 
foi testada através de genes envolvidos nos processos 
metabólicos identificados no GEO (GSE61725). Os 
genes diferencialmente expressos foram submetidos 
a análises de vias metabólicas (DAVID). A possível 
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generalização de assinaturas metabólicas de tumores 
de mama ao longo de seus diferentes subtipos foi 
testada por análise comparativa de metabólitos e vias 
metabólicas entre eles.

Resultados: Encontrou-se alterações significativas (p > 
0,05) de 99 metabólitos e de algumas somas e razões de 
metabólitos no tecido tumoral de mulheres com câncer de 
mama primário, em relação ao de mama normal adjacente. 
As análises de enriquecimento funcional destacaram 
o envolvimento dessas alterações metabolômicas em 
vias de glicólise aeróbia, glutaminólise, catabolismo 
de aminoácidos de cadeia ramificada, fosfolípides de 
membrana (saturação), metabolismo do carbono-1 e 
processos de oxido-redução, todas conhecidamente 
relacionadas à manutenção do fenótipo maligno; 24 genes 
sugeridos por nossos dados metabolômicos estavam 
significativamente alterados em outras populações 
com câncer de mama e se correlacionavam com vias 
metabólicas similares às presentemente identificadas. 
As análises comparativas entre subtipos moleculares de 
tumores de mama não identificaram vias metabólicas 
distintas entre eles.

Conclusão: Nossos dados sugerem que o tecido tumoral 
de mulheres com câncer de mama possui alterações 
metabolômicas capaz de distinguir tumores primários 
do tecido normal adjacente através de sua assinatura 
metabólica e que parecem ser universais entre portadores 
da doença e seus subtipos, relacionadas à manutenção 
do fenótipo maligno e podem consistir potenciais alvos 
terapêuticos do câncer de mama humano.

Palavras-chaves: Câncer de mama, Metabolômica, 
Assinatura metabólica 

IC085 - CONCORDÂNCIA ENTRE DADOS DE COMPOSIÇÃO 
E ÁGUA CORPORAL GERADOS POR DIFERENTES 
EQUIPAMENTOS DE BIOIMPEDÂNCIA: INFLUÊNCIA 
DA ADIPOSIDADE, TAMANHO CORPORAL E ESTADO 
HÍDRICO NA APLICAÇÃO EM INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS, 
OBESOS E PACIENTES EM TERAPIA DIALÍTICA

Autores: Natália Tomborelli Bellafronte, Heric Holland, 
Nathália Zanon dos Santos, Paula Garcia Chiarello 

Instituição: USP, FMRP - Universidade de São Paulo, 
 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
 
Introdução: A presença de grande adiposidade e depleção 
muscular entre aqueles com sobrepeso, obesidade e/
ou doença renal crônica (DRC) torna a avaliação de 
composição corporal importante.A bioimpedância 
elétrica é uma técnica de fácil aplicação e baixo custo. 

Objetivos: Comparar e correlacionar dados gerados 
por avaliação por bioimpedância elétrica de frequência 
simples(BIA) e multifrequencial por espectroscopia(BIS) 
quando aplicadas a indivíduos com diferentes índices de 
massa corporal (IMC) e pacientes dialíticos.

Materiais e Métodos: Foram avaliados 386 indivíduos 
sem doenças crônicas (IMC de 17 a 40 kg/m2), 30 pacientes 
em diálise peritoneal (DP) e 95 em hemodiálise (HD). Os 
dados são apresentados em média, desvio-padrão, 
porcentagem, mínimo e máximo. Dados bioelétricos, de 
composição e água corporal fornecidos por BIA (Quantum 
II, RJL Systems, para o grupo saudável; TBW, Biodynamics, 
para o grupo com DRC) e por BIS (BCM, Fresenius). 
Análise dos vieses gerados entre os equipamentos 
por emprego do IC95% e avaliação da concordância 
entre os dados gerados por gráficos de Bland-Altman. 
Aplicação do coeficiente de correlação intraclasse (CCI) 
para medir a força da concordância e do coeficiente de 
correlação de Pearson para avaliar a associação entre 
os resultados fornecidos por BIS e BIA. Emprego de 
análises de regressão para testar a associação dos vieses 
existentes entre os aparelhos com o IMC, com o estado 
de hidratação (água extracelular/intracelular) e com a 
diferença média entre BIS e BIA (p<0,05).

Resultados: No grupo sem DRC, a BIA subestimou 
frente a BIS os valores de resistência (R), reatância 
(Xc) e massa gorda (MG) e superestimou os de água 
extracelular (AEC) e massa livre de gordura (MLG). Para 
o grupo DP, a BIA subestimou frente a BIS o valor de MG 
e superestimou os dados de água corporal total (ACT), 
AEC, água intracelular (AIC) e MLG. Já para o grupo HD, 
a BIA subestimou frente a BIS os valores de R, Xc e MG 
e superestimou aqueles para ACT, AEC e MLG. De forma 
geral, a correlação observada entre os dados variou de 
moderada a forte e a concordância de fraca a substancial. 
Todas as variáveis geradas por ambos aparelhos, em todos 
os grupos analisados, apresentaram amplos limites de 
concordância. Para todos os grupos, a variável MG foi 
a que apresentou os piores vieses, o menor CCI e a pior 
correlação. Os vieses entre os dados gerados por BIS e BIA 
aumentaram como o aumento do IMC, foram piores nos 
extremos de desequilíbrio hídrico (desidratação e hiper-
hidratação) e aumentaram com o aumento da média dos 
valores gerados por ambos equipamentos.

Conclusão: Tendo em vista a baixa concordância 
apresentada, as análises de composição e água corporal 
geradas por BIS e BIA não podem ser aplicadas de 
forma equivalente. A MG foi sistematicamente menor 
pela BIA frente a BIS. Além disso, a concordância entre 
os equipamentos piora com o aumento do IMC, da 
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adiposidade corporal e nos estados de desequilíbrio 
hídrico (desidratação e hiper-hidratação).  

Palavras-chaves: Bioimpedância elétrica, Composição 
corporal, Doença renal crônica, Estado hídrico, Obesidade 

IC086 - CRIAÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM ESCORE DE 
TRIAGEM NUTRICIONAL EM CÂNCER: PROTOCOLO DE 
UM ESTUDO PILOTO 

Autores: Jessica Bianca Passos Pereira, Bismark Ascar 
Sauaia, Alexsandro Ferreira dos Santos

Instituição: Universidade Ceuma
 
Introdução: A desnutrição associa-se ao câncer. O 
rastreamento nutricional é realizado através da triagem 
nutricional. Quando o risco nutricional é identificado 
precocemente, é possível intervir de maneira rápida, e 
otimizar o prognóstico nutricional no câncer.

Objetivos: Criar e validar uma ferramenta que agilize o 
processo de triagem nutricional do paciente oncológico 
sob risco nutricional com base na Avaliação Subjetiva 
Global Produzida pelo Próprio Paciente (ASGPPP)

Materiais e Métodos: Pesquisa de desenvolvimento, 
validação metodológica, transversal e analítica, realizado 
de março a junho de 2018. Estão sendo incluídos pacientes 
com câncer, mínimo de 20 anos, de ambos os sexos, 
independente do tratamento oncológico e deambulantes. 
Os avaliados estão sendo submetidos ao preenchimento 
do questionário de triagem pré-elaborado Nutritional 
Risk Oncological (NRO) ou Risco Nutricional Oncológico 
e também à ASGPPP. O NRO é composto composto por 
quatro domínios: “O Paciente parece mais com qual 
das imagens abaixo?”, “Geralmente quanto o  paciente 
come?”, “Relação da doença e necessidades nutricionais” 
e “Quantos sintomas o paciente apresenta?” (domínios 
da ASGPPP que mais impactam no diagnóstico de 
desnutrição no câncer). Durante as aplicações o tempo 
será cronometrado. O ponto de maior sensibilidade 
e especificidade será definido a partir do desfecho e 
associações, comparações e correlações serão fixadas 
em valor de p< 5%.

Resultados: O projeto está em fase de validação 
do questionário pré-elaborado Nutritional Risk 
Oncological (NRO) ou Risco Nutricional Oncológico 
(NRO), fotografando aqueles inclusos no estudo piloto 
para criação do domínio 1 (“O Paciente parece mais 
com qual das imagens abaixo?”). A pesquisa já foi 
devidamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade CEUMA (nº 2.531.861). Espera-se que 
a ferramenta possa auxiliar na identificação rápida e 

eficiente de pacientes oncológicos sob risco nutricional. 
Pretende-se criar e validar o instrumento proposto, 
afim de estimular um rastreio mais rápido de pacientes 
oncológicos sob risco nutricional, proporcionando uma 
intervenção nutricional mais eficaz.

Conclusão: Pretende-se também criar um álbum 
fotográfico, que contribua no ensino/aprendizagem de 
alunos e profissionais da área da saúde, que auxiliem 
na identificação mais precisa desses indivíduos, 
contribuindo para que Profissionais de saúde sejam 
mais qualificados em examinar a magreza extrema 
nestes pacientes.

Palavras-chaves:  Câncer, Desnutrição, Triagem nutricional 

IC087 - DIFFERENT METHODS FOR DIAGNOSTIC OF 
SARCOPENIA AND ITS ASSOCIATION WITH NUTRITIONAL 
STATUS AND SURVIVAL IN PATIENTS WITH ADVANCED 
CANCER IN PALLIATIVE CARE

Autores: Jaqueline Rodrigues da Silva, Emanuelly Varea 
Maria Wiegert, Livia Costa de Oliveira, Larissa Calixto 
Lima

Instituição: INCA - Instituto Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva
 
Introdução: Sarcopenia is defined as a syndrome 
characterized by concomitant loss of skeletal muscle mass 
and strength. Studies have shown that the presence of 
sarcopenia has been associated with adverse outcomes 
including decreased overall survival (OS).

Objetivos: To evaluate the association between 
sarcopenia, diagnosed by different muscle mass 
measurement methods, with nutritional status and OS 
in patients with advanced cancer under palliative care.

Materiais e Métodos: This is an observational consecutive 
cohort study conducted at the Palliative Care Unit at 
the National Cancer Institute (INCA) in Brazil. A total 
of 334 advanced cancer patients were recruited from 
March 2016 to July 2017. Sarcopenia was defined as a 
reduction of muscle mass and strength, concomitantly. 
Low muscle mass was characterized when: Appendicular 
skeletal muscle mass (ASMI) described by Baumgartner 
et al. 19982 for male and 2 for female; Mid-upper arm 
muscle area (MUAMA) 2 for male and 2 for female; Calf 
circumference (CC) ≤34 cm for male and ≤33 cm for 
female. Low muscle strength was defined by handgrip 
dynamometer (HGS) 

Resultados: Prevalence of sarcopenia varied from 27-65% 
according to the method used to evaluate muscle mass. 
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Low muscle mass was present in 89.9, 32.3 and 68.3% 
by ASMI, MUANA and CC, respectively. Malnutrition, 
diagnosed through different parameters (weight loss ≥5% 
in 6 months, albumin <3,5 g/dL and Patient-Generated 
Subjective Global Assessment Short Form score ≥9), 
was significantly higher in patients with sarcopenia for 
the all muscle mass measurements, except for MUAMA. 
Furthermore, Body mass index average was significantly 
lower between sarcopenic compared to non-sarcopenic. 
The median of OS was 60 (IQR: 30-131) days. Patients 
considered sarcopenic by MUAMA (43 versus 67 days, 
p<0.001), CC (44 versus 77 days, p<0.001) and ASMI 
(48 versus 75 days, p<0.001) had significantly lower 
OS compared to non-sarcopenic. Univariate analysis 
showed a higher hazard risk for mortality in the groups 
with sarcopenia, for the three different measurements, 
but in multivariate adjusted analysis, only sarcopenia by 
MUAMA (HR, 1.57; 95% CI, 1.12-2.18) and CC (HR, 2.00; 
95% CI, 1.45-2.76) remained significant.

Conclusão: The results of the present study show that 
sarcopenia diagnosed by MUAMA and CC can predict 
mortality and CC is the best prognostic method to 
estimate OS in advanced cancer patients in palliative 
care. Our results can be suggests that the low-cost and 
user-friendly muscle mass measuring techniques can be 
used as diagnostic criteria for sarcopenia.

Palavras-chaves:  Advanced cancer, Nutritional status, 
Palliative care, Sarcopenia, Survival 

IC088 - EFEITO DA CÁPSULA DE LIBERAÇÃO ILEAL 
CONTENDO ÓLEO DE PALMA E GLUTAMINA NOS NÍVEIS 
LIPÍDICOS DE PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 E OBESOS 

Autores: Luciana Arantes Soares, Juverson Alves Terra 
Junior, Eduardo Felipe Faria Nunes, Alessandra Bazaga 
Baptista, Eduardo Crema

Instituição: UFTM - Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro 
 
Introdução: A suplementação da dieta com alimentos 
funcionais pode ser considerada um importante 
coadjuvante terapêutico no tratamento de pacientes 
diabéticos tipo 2 e obesos. Estudos demonstram que os 
alimentos funcionais afetam o metabolismo humano e 
podem influenciar no controle da doença cardiovascular.

Objetivos: Avaliar os níveis de triglicerídeos, colesterol 
total e frações HDL colesterol, LDL colesterol e VLDL 
colesterol, nos três grupos de pacientes, nos tempos; 
antes e após ingestão diária das cápsulas por um período 
de dois meses.

Materiais e Métodos: O estudo prospectivo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal 
do Triângulo Mineiro, sob o número do processo 2341. 
Os participantes foram orientados a ingerirem uma 
cápsula de liberação ileal-LI, contendo óleo de palma e 
uma cápsula de liberação ileal-LI, contendo glutamina, 
3 vezes ao dia, antes das principais refeições. Avaliou-se 
três tempos, designados T0 (antes do início da ingestão 
das cápsulas de LI), T1 (após um mês do início da ingestão 
diária das cápsulas) e T2 (após dois meses do início da 
ingestão diária das cápsulas).

Resultados: A amostra final foi composta por 45 
participantes, que concluíram 2 meses de ingestão de 
cápsulas de óleo de palma-LI e de glutamina-LI, divididos 
em três grupos: obesos (N=19), diabéticos tipo 2 com 
sobrepeso (N=14) e diabético tipo 2 obeso (N=12). Nos 
participantes do grupo diabético tipo 2 com sobrepeso, 
houve um aumento da média do HDL-C entre o T0 e T1 
com valores de 47,71 mg/dL e 48,64 mg/dL (p=0,04), 
respectivamente. Analisando os três grupos (obeso, 
diabético tipo 2 sobrepeso e diabético tipo 2 obeso) e 
seus momentos após a ingestão de óleo de palma- LI e de 
glutamina- LI, para as variáveis triglicerídeos, colesterol 
total, VLDL-C e LDL-C, não houve diferença estatística 
significativa.

Conclusão: Os resultados demonstraram que as cápsulas 
de liberação ileal de óleo de palma e as cápsulas de 
liberação ileal glutamina aumentaram significativamente 
os níveis séricos do HDL-C, no grupo de pacientes 
diabéticos tipo 2 com sobrepeso.

Palavras-chaves:  Íleo, Alimentos Funcionais, Metabolismo 
dos lipídeos, Diabetes Mellitus, Obesidade 

IC089 - EFEITO DA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL 
SUPLEMENTADA DE GLUTAMINA E ÁCIDO GRAXO ÔMEGA 
3 EM PACIENTES SUBMETIDOS À ESOFAGECTOMIA 

Autores: Alessandra Bazaga Baptista, Sabrina Silva Go-
doi, Tharsus Dias Takeuti, Luciana Arantes Soares, Edu-
ardo Crema

Instituição: UFTM - Universidade Federal do Triângulo-
Mineiro
 
Introdução: A implementação de terapia nutricional 
com imunonutrientes pode modular a resposta imune e 
consequentemente a resposta de fase aguda resultantes 
do processo cirúrgico. 

Objetivos: Comparar variáveis de composição corporal, 
dados hematológicos e a concentração sérica de albumina 
e citocinas no pré e pós-operatório de esofagectomia 
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por megaesôfago após terapia nutricional enteral 
suplementada de glutamina e ácido graxo ômega-3.

Materiais e Métodos: Foi desenvolvido um estudo 
prospectivo, que avaliou 20 pacientes, em cinco 
momentos, denominados M1, M2, M3, M4 e M5. O M1 foi 
caracterizado pela avaliação inicial, o M2 um dia antes da 
cirurgia e, o M3, M4 e M5, no quinto, sétimo e nono dia de 
pós-operatório, respectivamente. A avaliação nutricional 
foi realizada no M1, M2 e M4, e a coleta de amostras 
de sangue no M1, M2, M3 e M5. A avaliação nutricional 
consistiu de avaliação antropométrica e da composição 
corporal. Foram coletados dados hematológicos 
(leucócitos totais, linfócitos e neutrófilos), a concentração 
de albumina e de citocinas como IL-1β, IL-6, IL-8, IL10 e 
TNF-α, pelo ELISA. No M1 também foram coletados dados 
de consumo alimentar, no M2 informações relevantes 
sobre a administração da TN e no M5 dados sobre o 
pós-operatório, como intercorrências e/ou complicações, 
presença de fístulas, febre e/ou infecção, número de dias 
de internação e introdução da alimentação, obtidos dos 
registros médicos. 

Resultados: Peso e índice de massa corporal não 
apresentaram alterações significativas em nenhum 
momento. Massa livre de gordura, massa muscular 
esquelética, água intra e extracelular, água corporal 
total e a relação da água extracelular pela água 
corporal total, avaliados por impedância bioelétrica, 
aumentaram significativamente no M4, enquanto que 
a relação da água e a massa de gordura reduziram 
de maneira significativa no M2. A massa de gordura 
também reduziu no M4, assim como o ângulo de 
fase. Houve aumento significativo dos leucócitos no 
M5, diminuição dos linfócitos no M3 e aumento dos 
neutrófilos no mesmo período. A albumina reduziu 
significativamente no M2, M3 e M5. IL-1β, IL-8, IL-10 
e TNF-α apresentaram valores abaixo do limite de 
detecção do ensaio utilizado para dosagem (<20 pg/
ml). A IL-6 foi detectável, porém não foi observada 
diferença significativa entre os momentos.

Conclusão: A confiabilidade da impedância bioelétrica 
e a concentração de albumina ficaram comprometidas 
devido à retenção hídrica. Para as citocinas, apesar da 
alta sensibilidade do método, abordagens mais sensíveis 
poderia aumentar a capacidade de detecção. Portanto, 
nas condições empregadas, a TN suplementada de 
glutamina e AG ômega-3 parece não contribuir para 
melhorar as variáveis e os dados analisados. 

Palavras-chaves:  Ácidos Graxos Ômega-3, Esofagectomia, 
Glutamina, Megaesôfago, Terapia Nutricional 

IC090 - EFEITOS DO JEJUM NOTURNO SOBRE A 
FORÇA MUSCULAR DE PACIENTES INTERNADOS PARA 
TRATAMENTO CLÍNICO 

Autores: Wesley Santana Correa de Arruda, Iara dos An-
jos Vaez, José Eduardo Aguilar Nascimento, Diana Bor-
ges Dock-Nascimento 

Instituição: UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso 
Introdução: Estudos indicam que o jejum para exames e 
procedimentos pode resultar em redução da capacidade 
funcional. A avaliação da força de preensão palmar (FPP) 
é fácil e detecta em curto período de tempo as alterações 
na condição nutricional.

Objetivos: Investigar os efeitos do jejum noturno na 
força muscular de pacientes adultos internados para 
tratamento clínico

Materiais e Métodos: Estudo clínico prospectivo realizado 
com 221 pacientes adultos. Os desfechos observados 
foram a força de preensão palmar (FPP; Kg) avaliada pela 
dinamometria em jejum, após o desjejum, após o almoço 
e acumulada (média da FPP após desjejum e almoço). Foi 
considerada a média de três medidas da FPP e a média da 
FPP em jejum foi categorizada no percentil 50 (35,5Kg para o 
sexo masculino e 27,7Kg para feminino) para comparações. 
Investigou-se também idade, sexo, peso atual e habitual 
(Kg), perda de peso (Kg), diagnóstico de câncer, estado 
nutricional eutrófico, desnutrido moderado e desnutrido 
grave pela avaliação subjetiva global, frequência de idosos 
(idade maior que 60 anos), sintomas do trato digestório 
(diarreia, êmese, constipação e sangramento intestinal 
nos últimos 3 dias), tipo de dieta oral (normal/branda e 
semi-líquida/pastosa) e a quantidade aproximada (ingestão 
zero, até 50%, ≥50-<100 e 100%) ingerida no jantar da noite 
anterior à mensuração da FPP.

Resultados: A força de preensão palmar após o jejum 
noturno foi menor quando comparada a força após o 
desjejum (31,1±8,7 vs 31,6±8,8 Kg; p=0,01) e quando foi 
considerada a força acumulada (31,7±13,0Kg; p<0,001). A 
força em jejum foi maior para os pacientes que ingeriram 
100% (33,2±9,1 vs 30,4±8,4 Kg; p=0,03) e mais da metade 
do jantar (32,1±8,4 vs 28,6±8,8 Kg; p=0,006). A análise 
multivariada mostrou que ingerir menos da metade do 
jantar, apresentar desnutrição grave, e ser idoso são 
fatores independentes para redução da força de preensão 
palmar em jejum.

Conclusão: A função muscular determinada pela FPP está 
comprometida após jejum noturno em pacientes adultos 
internados para tratamento clínico especialmente se 
forem desnutridos, tiverem uma baixa ingestão alimentar 
e serem idosos.
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Palavras-chaves:  Dinamometria, Estado nutricional, 
Força muscular, Jejum 

IC091 - EFICÁCIA DA SUPLEMENTAÇÃO COM ÔMEGA-3 
NO ESTADO NUTRICIONAL, NA QUANTIDADE E 
QUALIDADE DO MÚSCULO ESQUELÉTICO E TOXICIDADE 
DE PACIENTES COM CÂNCER DE COLO UTERINO EM 
QUIMIORRADIOTERAPIA 

Autores: Mariah Azevedo Aredes, Alex Oliveira da Ca-
mara, Nathália Silva de Paula, Gabriela Villaça Chaves 

Instituição: INCA - Instituto Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva
 
Introdução: A suplementação com ômega-3 tem se 
mostrado promissora em pacientes oncológicos, visando 
a recuperação do estado nutricional (EN), em especial do 
músculo esquelético (ME). No entanto, poucos estudos 
avaliaram sua eficácia com foco na qualidade do ME.

Objetivos: Avaliar a eficácia da suplementação de 
ômega-3 no estado nutricional, na quantidade total e 
qualidade do músculo esquelético e na toxicidade ao 
tratamento quimiorradioterápico de mulheres com 
câncer de colo uterino.

Materiais e Métodos: Trata-se de um ensaio clínico 
randomizado, triplo-cego, controlado com placebo, 
que incluiu 40 mulheres com câncer de colo uterino em 
quimiorradioterapia, de março de 2016 a agosto de 2017. 
O grupo intervenção (GI) recebeu cápsulas com ômega-3 
(2,5g/dia) e o grupo controle (GC) cápsulas com óleo de 
oliva. Para o EN utilizou-se a antropometria e Avaliação 
Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente (ASG-
PPP). O índice de músculo esquelético (IME) foi avaliado 
por tomografia computadorizada empregando a faixa de 
-29 a +150 Hounsfield Units (HU). A qualidade do ME foi 
determinada dividindo-se a área do ME total de acordo 
com sub-faixas de radiodensidade. A faixa entre -29 a 
+29 HU foi denominada índice de músculo esquelético 
de baixa radiodensidade (IMEBR) e a faixa entre +30 a 
+150HU foi denominada índice de músculo esquelético 
de alta radiodensidade (IMEAR), representando a área 
do ME com elevada ou baixa infiltração de gordura 
intramuscular, respectivamente.

Resultados: Verificou-se redução significativa do peso 
e IMC no GC, e manutenção no GI. Além da melhora 
significativa da pontuação da ASG-PPP apenas no GI. Foi 
observada redução significativa na quantidade total de 
ME (IME) em ambos os grupos. Porém, na avaliação da 
qualidade do ME ocorreu aumento significativo do IMEBR 
apenas no GC. Entre as pacientes com adesão ótima à 

suplementação (>80%), verificou-se manutenção e ganho 
de IMEBR nos GI e GC, respectivamente. Para o IMEAR, 
houve manutenção no GI e perda significativa no GC, 
refletindo maior infiltração de gordura intramuscular no 
GC e preservação da qualidade do ME no GI. Na avaliação 
dos quartis de distribuição, entre as pacientes do GC, 
45% estava abaixo do primeiro quartil, representando 
ganho grave IMEBR, enquanto apenas 5% das pacientes 
do GI foram alocadas abaixo deste quartil. A incidência de 
toxicidade a quimioterapia foi significativamente superior 
no GC para os sintomas anorexia, náusea, xerostomia e 
disgeusia. E 80% das pacientes que interromperam o 
tratamento eram do GC.

Conclusão: Os resultados sugerem que a suplementação 
com 2,5g/dia de ômega-3 por 45 dias, concomitante 
ao tratamento quimiorradioterápico, é eficaz na 
manutenção do estado nutricional e na preservação 
da qualidade do ME de pacientes com câncer de colo 
uterino. Além disso, a suplementação com ômega-3 
reduziu significativamente a ocorrência de toxidade 
grave ao tratamento oncológico.

Palavras-chaves:  Câncer ginecológico, Estrado 
Nutricional, Músculo esquelético, Ômega-3, Toxicidade 

IC092 - EQUAÇÕES DE PREDIÇÃO DE GASTO ENERGÉTICO 
DE REPOUSO APRESENTAM BAIXA TAXA DE ACURÁCIA 
E ELEVADO ERRO DE PREDIÇÃO: DA SUBNUTRIÇÃO À 
OBESIDADE

Autores: Natália Tomborelli Bellafronte, Paula Garcia 
Chiarello

Instituição: USP, FMRP - Universidade de São Paulo, Fa-
culdade de Medicina de Ribeirão Preto
 
Introdução: A calorimetria indireta, método referência 
para mensuração do gasto energético de repouso (GER), 
possui difícil aplicação clínica. O cálculo do GER, passo 
inicial para o plano dietético, é usualmente fornecido por 
meio de equações de predição.

Objetivos: Avaliar o desempenho (taxas de acurácia e 
erros de predição) das equações de predição de GER 
frequentemente empregadas na prática clínica quando 
aplicadas à indivíduos com diferente composição corporal, 
além do desenvolvimento de uma nova equação.

Materiais e Métodos: Avaliação de composição 
corporal por bioimpedância elétrica (BCM Fresenius), 
GER medido (GERm) por calorimetria indireta (VO2000 
Inbrasport) e predito (GERp) pelas equações de Harris-
Benedict, Mifflin-St Jeor, Owens, Frankenfield, FAO/
WHO/ONU, Livingston-Kohlstadt, Muller, Henry-Rees, 
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Schofield e Ireton-Jones.Dados apresentados em 
média, desvio-padrão, porcentagem, mínimo e 
máximo.Estratificação da amostra total em subgrupos 
do IMC (subnutrido à obeso) e comparação por 
ANOVA. Avaliação das equações, na amostra total 
e subgrupos, quanto a acurácia (GERp±10%GERm) 
e erros de predição (IC95% da diferença ente GERp 
e GERm). Avaliação da capacidade de predição das 
equações pelo erro médio quadrático de predição 
(EMQP).Avaliação da correlação entre GERp e GERm 
pelo coeficiente de correlação de Pearson. Emprego 
de regressão linear múltipla para o desenvolvimento 
da nova equação na amostra piloto e validação na 
amostra teste e utilização do teste t de student para 
comparação entre ambas (p<0,05).

Resultados: Avaliação de 367 indivíduos, 20 a 40 anos, 
ambos os sexos, IMC de 17 a 40kg/m2: 35 subnutridos, 
115 eutróficos, 114 com sobrepeso e 103 obesos. Os 
dados de massa gorda e seu índice, peso corporal 
e GERm foram diferentes entre os subgrupos e 
positivamente correlacionados com o IMC. Já o GERm/
peso apresentou comportamento inverso. A amostra 
piloto e teste apresentaram semelhança para todos 
os dados avaliados. As equações de Owens, Henry-
Rees,Livingston-Kohlstadt e Muller apresentaram os 
melhores desempenhos e as de Ireton-Jones, FAO/
WHO/ONU, Harris-Benedict e Frankenfield os piores. 
A equação de Muller foi a mais adequada entre 
os subnutridos; Owens, Henry-Rees eLivingston-
Kohlstadt, entre os obesos. Nenhuma das equações 
apresentou taxa de acurácia ≥50%, todas tenderam 
a superestimação e subestimações ocorreram em 
pequeno porcentual. O EMQP variou de 27 a 69. A 
correlação entre GERp e GERm variou de moderada a 
forte. A nova equação desenvolvida apresentou r2=0,46, 
SEE=226,92kcal/dia e EMQP de 17, com mais de 50% da 
amostra acuradamente predita nos subgrupos eutrófico 
e sobrepeso.

Conclusão:  As equações de Mif f l in-St.  Jeor e 
Schofield, recomendadas pela American Dietetic 
Association e World Health Organization, não são 
aconselhadas para adultos. No entanto, a utilidade 
das “equações mais acuradas” é questionável tendo 
em vista os grandes erros de predição e as baixas 
taxas de acurácia. A nova equação desenvolvida é 
indicada para aplicação em adultos eutróficos ou 
com sobrepeso.

Palavras-chaves: Calorimetria indireta, Equação 
de predição, Gasto energético de repouso, Manejo 
ponderal 

IC093 - ESTADO NUTRICIONAL E FORÇA MUSCULAR 
VERSUS QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES 
ONCOLÓGICOS CIRÚRGICOS 

Autores: Fernanda de Carvalho Pazzini Maia, Thales 
 Antônio Silva, Maria Clara Arantes Zocrato, Maria Isabel 
Toulson Davisson Correia

Instituição: UFMG - Faculdade de Farmácia da Universi-
dade Federal de Minas Gerais 
Introdução: A desnutrição é altamente prevalente 
em pacientes com câncer. Além disso, a doença e as 
complicações relacionadas ao tratamento associam-se 
com progressivo comprometimento funcional. Em 
conjunto, esses fatores geram impacto negativo na 
qualidade de vida do doente.

Objetivos: Avaliar o impacto do estado nutricional e da 
força muscular na qualidade de vida de pacientes com 
câncer gastrointestinal no período pré-operatório.

Materiais e Métodos: Estudo observacional transversal 
realizado no Instituto Alfa de Gastroenterologia do 
Hospital das Clínicas de Minas Gerais no período de 
dezembro de 2016 a janeiro de 2018. Pacientes com 
diagnóstico de câncer do trato gastrointestinal internados 
para tratamento cirúrgico eletivo foram submetidos 
à avaliação pré-operatória. O estado nutricional foi 
avaliado por meio da avaliação global subjetiva (AGS) 
e pelo percentual de perda de peso (PPP). A força 
de preensão palmar foi mensurada com auxílio de 
dinamômetro digital. Qualidade de vida foi avaliada 
por meio do “European Organization for Research and 
Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire - Core 
30” (EORTC QLQ-C30).

Resultados: Foram avaliados 126 pacientes, sendo 58% 
do sexo masculino. A mediana da idade foi de 61 anos 
(26-90 anos). Os tumores com maior prevalência (56%) 
estavam localizados no intestino grosso, reto e ânus. 
Desnutrição foi identificada em 69,8% da amostra pela 
AGS e a mediana do PPP foi 8,5% (0-33,5%). A mediana 
da força de preensão palmar dominante foi 25,8 kgf 
(5,3-52,9 kgf), sendo 95% dos pacientes classificados 
com força muscular adequada. Pacientes desnutridos 
apresentaram pior função física (94,0 ± 10,1 vs 79,0 ± 
20,6, p=0,0) e pior desempenho de papéis (92,5 ± 14,8 
vs 70,4 ± 40,0, p=0,0). Por outro lado, estes pacientes 
apresentaram pontuação maior para dor (9,2 ± 18,4 vs 
33,3 ± 36,8, p=0,0) e falta de apetite (0,9 ± 5,4 vs 28,4 ± 
41,5, p=0,0). Correlação negativa foi encontrada entre 
PPP, função física (r=-0,263, p=0,003), QV e saúde global 
(r=-0,226, p=0,012). Correlação positiva ocorreu entre 
força muscular e os domínios função física, desempenho 
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de papéis, função emocional e função cognitiva (r=-0,292, 
p=0,001; r=0,217, p=0,018; r=0,338, p=0,0; r=0,190, 
p=0,038, respectivamente).

Conclusão: Pacientes desnutridos apresentam perda 
de funcionalidade e aumento de sintomas.  Ademais, 
depleção de força muscular impacta negativamente na 
qualidade de vida do doente.

Palavras-chaves:  Estado nutricional, Força muscular, 
Qualidade de vida, Câncer, Cirurgia 

IC094 - IDENTIFICAÇÃO DO RISCO DE SARCOPENIA EM 
PACIENTES ONCOLÓGICOS AMBULATÓRIAS ATRAVÉS 
DO MÉTODO SARC-F 

Autores: Ana Paula Barrere, Giovanna Lopes, Silvia Pio-
vacari, Diogo Toledo

Instituição: HIAE - Hospital Israelita Albert Einstein 
 
Introdução: A sarcopenia é comum em  doncologia. 
Manter a composição corporal adequada é fundamental 
para o melhor prognóstico. As ferramentas são pouco 
práticas. Por isso, em 2013, foi validado questionário 
SARC-F para identificar o risco de sarcopenia.

Objetivos: Avaliar através do SARC-F o risco de sarcopenia 
na população ambulatorial oncológica, analisar a sua 
relação com o Índice de Massa Corporal (IMC) e verificar 
a relação com toxicidade durante o tratamento.

Materiais e Métodos: A pesquisa prospectiva foi 
realizada com uma amostra de pacientes oncológicos 
idosos, atendidos no ambulatório de Oncologia em 
um hospital terciário de São Paulo. Avaliou o risco de 
sarcopenia atráves do questionário SARC-F, por meio 
de entrevista direta, no momento em que os pacientes 
realizavam a radioterapia ou a quimioterapia. Os dados 
demográficos coletados foram sexo, idade, diagnóstico, 
peso, presença de toxicidade e IMC, (de acordo com 
classificação por SABE OPAS, 2003). A classificação da 
toxicidade foi de acordo com Common Toxicity Criteria 
of the National Cancer Institute.

Resultados: Dos 52 pacientes, a maioria era do sexo 
masculino (n=32; 61,53%), com média de idade 72 anos 
(± 8,4), peso de 72,9 kg (± 12,9) e IMC de 25,65 kg/m² 
(±3,85), sendo que 55,7% eram eutróficos (n=29), 19,2% 
baixo peso (n=10) e 25% sobrepeso (n=13). Destes, 34 
encontravam-se em quimioterapia (65,38%) e 18 em 
radioterapia (34,19%). As neoplasias mais frequentes 
foram: próstata (n=8; 15,38%), mama (n=7; 13,46%), 
pulmão (n=7; 13,46%), reto (n=5; 9,61%) e outras (n=25; 
48,07%). Apresentou toxicidade 55,76% dos pacientes 

(n=29), sendo as mais comuns inapetência (N=9; 31,03%); 
náusea (n=5; 17,24%) e diarreia (n=5;17,24%). Dentre 
os 6 (11,53%) pacientes que apresentaram risco para 
sarcopenia, de acordo com SARC-F, a maioria era do 
sexo feminino (n=4; 66,6%) com idade entre 80 e 90 
anos (n=3; 50,0%). Sendo destes, 2 (33,3%) baixo peso, 3 
(50,0%) eutróficos e 1 (16,6%) sobrepeso de acordo com 
a classificação do IMC. No que diz respeito a toxicidade, 
66,6% dos pacientes (n=4) apresentaram toxicidade, 
sendo 50,0% inapetência (n=2) e 50,0% náuseas ou 
diarreias (n=2). 

Conclusão: Verificou-se  risco para sarcopenia em 14% 
da amostra (n=7), entretanto não apresentou relação do 
IMC. Quanto a toxicidade, o instrumento revelou relação 
positiva quanto a sensibilidade mas estatisticamente 
não relevante. O SARC-F é um método rápido e simples 
de triagem para risco de sarcopenia. No entanto, 
necessita-se de maiores estudos para aplicação na área 
clínica oncológica.

Palavras-chaves: Sarcopenia, Oncologia, Avaliação 
Nutricional 

IC095 - IMPACTO DA SARCOPENIA NO PROGNÓSTICO DE 
PACIENTES COM CÂNCER COLORRETAL METASTÁTICO 

Autores: Lorena Pires da Cunha, Marina Nogueira Sil-
veira, Maria Carolina Santos Mendes, Nadia Sclearuc de 
Siqueira, José Barreto Campello Carvalheira

Instituição: UNICAMP - Universidade Estadual de 
Campinas
 
Introdução: O câncer colorretal é o terceiro mais 
incidente no mundo. Diversos estudos avaliam a depleção 
muscular como fator prognóstico da doença. Porém, no 
CCR metastático os resultados são escassos.

Objetivos: Analisar o impacto da sarcopenia no 
prognóstico de pacientes com câncer colorretal 
metastático atendidos no ambulatório de oncologia 
do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de 
Campinas – UNICAMP entre os anos de 2000 a 2015

Materiais e Métodos: Estudo retrospectivo com 
pacientes adultos diagnosticados com CCR mediante 
biópsia, estágio IV, que realizaram tomograf ia 
computadorizada (TC) no período de até 6 meses 
do diagnóstico. Após aprovação pelo comitê de 
ética em pesquisa (n° 2577599), as variáveis clínicas 
foram obtidas dos registros médicos. A composição 
corporal foi avaliada por imagens de TC, na região da 
terceira vértebra lombar, pelo Software SliceOMatic 
com base nas diferenças dos tecidos medidas por 
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Hounsfield Units. Realizou-se o cálculo do índice de 
musculo esquelético e o diagnóstico da sarcopenia foi 
dado a partir de pontos de corte pré-estabelecidos. 
Foi considerada a última data do seguimento ou a 
data do óbito para término da análise. Os desfechos 
avaliados foram a sobrevida livre de progressão e a 
sobrevida global. Análises estatísticas foram efetuadas 
pelo software Stata, e os os testes de Pearson, 
Qui-quadrado, Modelo de Risco Proporcional de Cox 
e método Kaplan-Meier foram usados, considerando 
o nível de significância 5%.

Resultados: Foram incluídos 72 indivíduos na amostra, 
idade média de 59,4 (±1,56) anos, sendo o sexo 
masculino o mais prevalente (55,56%). Os indivíduos 
com sarcopenia (44,4%) apresentaram menor sobrevida 
livre de progressão (HR: 1,78; IC95% 1,00-3,14; P= 
0,048) e sobrevida global (HR= 1,86; IC95% 1,02-3,38; 
P= 0,043) quando comparados aos não-sarcopênicos. 
A sarcopenia foi fator prognóstico independente para 
mortalidade.

Conclusão: Identificar características clínicas que estejam 
associadas com alto risco de progressão do câncer, como 
a sarcopenia, é fundamental para o melhor entendimento 
da doença e definição do plano terapêutico.

Palavras-chaves: Análise de Sobrevida, Composição 
corporal , Neoplasias colorretais, Prognóstico , Sarcopenia 

IC096 - IMPACTO DA SUPLEMENTAÇÃO COM ÔMEGA-3 
NO ESTADO NUTRICIONAL, PERFIL IMUNOLÓGICO E 
INFLAMATÓRIO DE PACIENTES COM CÂNCER GÁSTRICO 

Autores: Patricia Moreira Feijó, Mônica Souza Viana, 
Mylena Pinto dos Santos, Nivaldo Barroso de Pinho, Re-
nata Brum Martucci

Instituição: INCA - Instituto Nacional de Câncer Jose 
Alencar Gomes da Costa 
 
Introdução: A resposta inflamatória no câncer pode levar 
a perda de peso e a caquexia. A suplementação com 
ácido graxo ômega-3 tem sido proposta para atenuar a 
resposta inflamatória e prevenir a perda de peso presente 
na caquexia do câncer.

Objetivos: O objetivo do trabalho foi de avaliar o 
efeito da intervenção nutricional no pré-tratamento 
antineoplásico, com suplementos contendo ácido graxo 
ômega-3, no estado nutricional, no perfil inflamatório e 
imune de pacientes com câncer gástrico.

Materiais e Métodos: Um ensaio clínico randomizado, 
aberto, controlado em pacientes com câncer gástrico 

do Instituto Nacional de Câncer /INCA. Os pacientes 
foram randomizados em dois grupos, um grupo recebeu 
suplemento enriquecido com ômega-3 (3,5g de ômega-3 
EPA/DHA-grupo intervenção/IG) e outro grupo recebeu 
suplemento sem ômega-3 (grupo controle/GC) por 
30 dias consecutivos. Os pacientes foram avaliados 
antes e após a suplementação de acordo com o estado 
nutricional (dados antropométricos e Avaliação Global 
Subjetiva Produzida pelo Paciente/ASG-PPP), o perfil 
inflamatório pela interleucina 6/IL-6 e proteína C reativa/
PCR e imune pelos linfócitos CD4 e CD8. O desfecho 
primário avaliado foi ganho de peso, além de ganho de 
massa magra e melhora do perfil inflamatório. Os dados 
foram analisados utilizando o programa estatístico SPSS 
17.0 pelo teste de Mann Whitney e os resultados foram 
apresentados como mediana e intervalo interquartil. 
Valores de p <0,05 foram considerados estatisticamente 
significativos. 

Resultados: Foram incluídos 68 pacientes, 34 em cada 
grupo, 64,7% eram homens, 44,1% eram idosos, 45,6% 
estavam em estágio avançado da doença (III e IV) e 61,8% 
com desnutrição moderada pela ASG-PPP. Foi observado 
no GI um aumento no ganho de peso comparado ao 
GC (1,2 kg (0,9-2,0) vs. 0,7 kg (0,4-1,3), p = 0,03) e 
também redução na concentração de IL-6 (6,3 pg/ml 
(4,1-6,4) vs. 5,7 pg/ml (5,6-8,6), p = 0,03) e manutenção 
de CD4 e CD8, após a suplementação. Observou-se 
manutenção dos parâmetros nutricionais no GI e 
diminuição de alguns parâmetros antropométricos 
após a suplementação apenas no GC, como a área 
muscular do braço/AMB (45,7 cm2 (38,9-54,4) vs. 
43,2 cm2 (36,7-54,4), p = 0,030) e circunferência 
muscular do braço/CMB (24,0 cm (22,2-26,2) vs. 23,3 
cm (21,7-26,1), p = 0,010). E também apenas no GC foi 
observado o aumento na concentração de PCR (0,23 
mg/dL (0,1-1,3) vs. 0,37 mg/dL (0,1-2,8), p = 0,004), 
após a suplementação. Observou-se também melhora 
na ingestão nutricional e redução da pontuação da 
ASG-PPP em ambos os grupos.

Conclusão: Conclui-se que em pacientes com câncer 
gástrico no pré-tratamento, a suplementação nutricional 
com ômega-3 foi capaz de manter os parâmetros 
nutricionais e imunes, reduzir o perfil inflamatório, além 
de promover ganho de peso, e que a suplementação 
nutricional padrão se associou com elevação nas 
concentrações de PCR e IL-6, assim como, redução dos 
parâmetros nutricionais como CMB, AMB.

Palavras-chaves:  Neoplasia Gástrica, Desnutrição, 
Suplementação Alimentar, Ácido Graxo Ômega-3, Ganho 
de Peso 
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IC097 - RELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS SÉRICOS DE LEPTINA 
E INTERLEUCINAS COM A DOENÇA DE ALZHEIMER: UM 
ESTUDO CASO-CONTROLE 

Autores: Caroline do Valle de Campos

Instituição: UNICENTRO - Universidade Estadual do 
Centro Oeste 
 
Introdução: A Doença de Alzheimer (DA) é a causa mais 
comum de demência na população idosa. Trata-se de 
um distúrbio neurodegenerativo caracterizado pela 
deterioração progressiva de habilidades intelectuais e 
declínio cognitivo.

Objetivos: O objetivo do presente estudo foi avaliar a 
associação entre os níveis séricos de Leptina em pacientes 
com DA comparado com idosos que não apresentam a 
doença, assim como os níveis de Interleucinas presentes 
em ambos os indivíduos. 

Materiais e Métodos: Estudo quantitativo descritivo do 
tipo observacional de caso-controle, implementado a 
partir do recrutamento de 33 indivíduos cadastrados na 
AEPAPA (Associação de Estudos, Pesquisas e Auxílio aos 
pacientes com Alzheimer) e no PSF (Programa de Saúde da 
Família). Realizou-se a coleta de dados pela Mini Avaliação 
nutricional (MAN), Mini Exame do Estado Mental (MEEM), 
pelo qual foram coletadas medidas antropométricas 
para obtenção do Índice de Massa Corporal (IMC), bem 
como avaliações bioquímicas de Interleucina 1 (IL-1), 
Interleucina 9 (IL-6), Fator de necrose tumoral (TNF), 
Interferon gama (INFg), Interleucina 10 (IL-10) e Leptina. 
A pesquisa foi composta por 17 pacientes com DA e 16 
indivíduos controle. Do total de idosos no grupo controle 
56,25% eram mulheres e 43,75% homens. No grupo DA, 
52,94% dos pacientes eram do sexo feminino e 47,06% 
do sexo masculino.

Resultados: As concentrações séricas de IL-1, IL-6, 
TNF, INFg apresentaram-se elevadas no grupo caso 
quando comparadas aos controles (p<0,001). Porém, 
no grupo controle os níveis séricos de IL-10 e Leptina 
foram significativamente maiores (p<0,001). Os valores 
para MEEM e MAN foram significativamente maiores 
no grupo DA. Em relação ao IMC não foi observado 
diferenças entre os grupos estudados.

Conclusão: Os dados obtidos remetem ao fato de 
que menores níveis de Leptina circulante apresentam 
efeitos relacionados a doenças neurodegenerativas. 
V is to que,  na patogênese de DA ,  dis funções 
relacionadas ao sistema da leptina, levam a uma maior 
probabilidade de desenvolver essa doença. Assim, 
levanta-se a possibilidade da leptina ser um novo 

tratamento potencial, como terapia de reposição,  
para uso na DA.

Palavras-chaves: Degeneration, Dementia, Interleukin, Leptin 

IC098 - RESTING ENERGY EXPENDITURE AND BODY 
COMPOSITION IN PATIENTS WITH HEAD AND NECK 
CANCER: AN OBSERVATIONAL STUDY LEADING TO A 
NEW PREDICTIVE EQUATION 

Autores: Micheline Tereza Pires, Gislaine Aparecida 
Ozorio, Marco Aurélio Vamondes Kulcsar, Maria Manue-
la Ferreira Alves de Almeida, Pierre Singer

Instituição: ICESP - Instituto do Câncer do Estado de São 
Paulo
Introdução: Patients with head and neck cancer(CCP) 
have changes in body composition(CC) and resting energy 
expenditure(REE) related to significant inflammatory 
processes. Most REE prediction guidelines are based on 
predictive equations causing estimation error.

Objetivos: The objective of this study was to evaluate 
REE and body composition in a large population 
of patients with head and neck cancer, comparing 
measured energy expenditure with predicted and 
deriving an equation of anthropometric values and 
body composition data.

Materiais e Métodos: This retrospective, observational 
and descriptive study of a single center included patients 
with CCP. We evaluated nutritional status by body 
mass index (BMI) and Patient-Generated Subjective 
Global Assessment (PG-SGA) and body composition by 
electric bioimpedance (Bodystat® and Quadscan 4000 
multifrequential electric bioimpedance apparatus) and 
REE by indirect calorimetry (IC) (Quark-RMR®). The 
exclusion criteria were: age 

Resultados: A total of 140 patients were included, 
more males (80.7%), elderly (58.6%), and advanced 
(77.9%). Most were malnourished by the BMI (77.9%) 
and severely malnourished by the PG-SGA (49.3%), 
with a fat-free mass below the ideal values (82.9%) 
associated with sarcopenia (92.1%). Hypermetabolism 
was 57%. When comparing REE with the Harris-Benedict 
(HB) formula, we find the agreement limits (LA) from 
-546,613 to 240,708, the mean difference (DM) was 
-152,953 (CI -185,844 to -120,062) and Pitman’s variance 
test (TVP) was r = -0.294 (p = .001). When we included 
the activity factor and the thermogenesis factor in REE 
and compared with HB, we found the LAs from -764.423 
to 337.087, DM: -213.668 (CI -259.684 to -167.652), and 
DVT: r = -0.292 (p = .001).
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Conclusão: In patients suffering from advanced head and 
neck cancer, predictive equations such as Harris Benedict, 
generally recommended by guidelines, are inaccurate 
when compared to indirect calorimetry measurements. 
Therefore, we derive a new predictive equation, this 
equation must be validated.

Palavras-chaves:  Resting energy expenditure, Harris-
Benedict, Head and neck cancer, Indirect calorimetry, 
Predictive equations 

IC099 - CORRELAÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL, 
APOLIPOPROTEINA E (APOE) E FATORES DE RISCO PARA 
DOENÇA ATEROSCLERÓTICA EM PACIENTES ATENDIDOS 
NOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 
EM FORTALEZA/CE

Autores: Juliana Magalhães da Cunha Rêgo, Kildere 
Marques Canuto, Lianna Cavalcante Pereira, Reinaldo 
Barreto Oriá

Instituição: UFC - Universidade Federal do Ceará 

Introdução:  A periodontite pode inf luenciar o 
desenvolvimento de aterosclerose, somando-se a outros 
fatores de risco modificáveis (nutricionais, bioquímicos, 
cardiológicos, estilo de vida) e não modificáveis 
(genéticos, incluindo genes como da Apolipoproteina E)

Objetivos:Correlacionar a doença periodontal com fatores 
de risco genéticos (ApoE), bioquímicos, cardiológicos e 
antropométricos para desenvolvimento de aterosclerose 
em pacientes atendidos nos Centros de Especialidades 
Odontológicos, em Fortaleza/CE.

Materiais e Métodos:  Foram incluídos dados 
sociodemográficos, odontológicos e antropométricos, 
exames laboratoriais e avaliação por ecodoppler 
colorido das carótidas, para avaliar risco ou presença 
de doença aterosclerótica de 192 pacientes recrutados 
e que preenchiam os critérios de inclusão, sendo 92 
casos (com periodontite) e 100 controles, recrutados de 
setembro/2014 a dezembro/2017. Destes, 114 realizaram 
avaliação do espessamento médio da túnica íntima-média 

das carótidas, por Doppler. Foi coletada amostra de 
células bucais, para extração de DNA e expressão gênica, 
para se verificar polimorfismos da apolipoproteína E 
(ApoE). Todos os dados coletados foram tabulados em 
dupla digitação, para posterior análise estatística, além 
do teste de equilíbrio de Hardy-Weinberg para frequência 
alélica, utilizando os softwares SPSS (v. 20.0) e R (v. 3.4.3), 
considerando o nível de significância de p < 0,05. Pesquisa 
aprovada no Comitê de Ética da Universidade Federal do 
Ceará, com CAAE nº 18220713.1.0000.5054.

Resultados: A média de idade foi 44±7,1 anos, 77% 
mulheres, 79% de Fortaleza, 53% casado e 89% 
trabalhador autônomo, 49% com ensino fundamental 
e renda de 2,1±2,0 salários-mínimos. Destes, 63% não 
ingeriam álcool. Entre casos e controles, não houve 
diferença estatística dos dados sociodemográficos. O 
sobrepeso foi altamente prevalente na população, sem 
diferença entre casos e controles. Também não houve 
diferença estatística entre os exames bioquímicos. A 
distribuição de genótipos da ApoE apresentou 66,1% com 
E3/E3, sendo 67,3% dos casos e 65,2% dos controles, não 
havendo diferença estatística (p=0,772). As frequências 
alélicas, para casos e controles, respectivamente, 
foram 3,8 e 5,1% de ε2; 80,8 e 81,2% de ε3; e 15,4 e 
13,8% de ε4, sem diferença estatística. Observou-se 
maior risco para os que apresentaram colesterol total 
elevado [OR=2,044, IC95% [1,059 e 3,946] e p=0,033] e 
triglicerídeos elevados [OR = 1,403; IC95% [1,053-1,869] 
e p=0,021]. Os pacientes ≥45 anos apresentaram risco 
aumentado [OR=11,847, IC95% [1,476-95,076] e p=0,009], 
sem diferença estatística entre casos e controles.

Conclusão: Houve correlação significativa e positiva entre 
espessura da camada íntima-média da carótida, entre 
os portadores do alelo ε4, relacionados aos valores de 
triglicerídeos, índice de massa corporal e circunferência 
da cintura, o que não foi encontrada entre os não 
portadores, sugerindo que o alelo ε4 é um fator de risco 
para as alterações pré-ateroscleróticas em pacientes com 
doença periodontal.

Palavras-chaves: fatores de risco, aterosclerose, 
apolipoproteina E, periodontite, doppler
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I P 0 0 1  -  A B O R DAG E M  I N T E R P R O F I S S I O N A L 
AMBUL ATORIAL COMO ESTR ATÉGIA PAR A O 
ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL E FORMAÇÃO DO 
NUTRICIONISTA NA ÁREA DE CARDIOLOGIA: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

Autores: Regina Ranielly dos Santos Avelino, Luis Henri-
que Dantas Mendes, Bruna Nayara Nogueira Filgueira, 
Sabrina Kelly Rodrigues Borges, Niethia Regina Dantas 
de Lira

Instituição: HUOL/ EBSERH - Hospital Universitário Ono-
fre Lopes
 
Introdução: Estratégias de atuação interprofissional 
no SUS permitem a assistência aos usuários com a 
integralização de conhecimentos. Nesse contexto, são 
relevantes os Programas de Residências Multiprofissionais 
em Saúde com área de concentração em Cardiologia.

Objetivos: Descrever a atuação do nutricionista em um 
ambulatório especializado e interprofissional na área de 
Cardiologia.

Materiais e Métodos: As atividades ocorrem no 
Ambulatório Interprofissional de Insuficiência Cardíaca 
(AMIIC) de um Hospital Universitário em Natal/RN. A equipe 
de nutrição formada por duas nutricionistas, preceptora 
e residente, além de graduandos em nutrição, inicia a 
avaliação nutricional dos pacientes, sendo abordados: 1. 
Hábitos de vida; 2. História alimentar (hábitos alimentares e 
Recordatório 24 horas); 3. Antropometria (peso, altura, 
IMC, perímetro do braço e dobra cutânea tricipital); 4. 
Exame físico e avaliação laboratorial. Os atendimentos 
são realizados de forma interprofissional, conduzidos 
por médicos residentes e pela cardiologista preceptora, 
conjuntamente com os profissionais e alunos de 
nutrição, farmácia e psicologia, abrangendo aspectos 
clínicos, diagnósticos e terapêuticos em cada área 
de atuação, finalizando com a definição de condutas 
integradas. O nutricionista direciona o acompanhamento 
nutricional pela avaliação nutricional e pela abordagem 
clínica e terapêutica discutidas.

Resultados: A atuação no AMIIC proporcionou aos 
profissionais participantes a vivência de diversas 
experiencias baseadas na associação de conhecimentos 
distintos por área de atuação e com foco no paciente, 
resultando em maior segurança nas decisões para o 
seguimento terapêutico. Para a equipe de nutrição, 
além do aprendizado pela participação ativa no 
acompanhamento interprofissional, a vivência no 
AMIIC conduziu ao desenvolvimento de um protocolo 
semiestruturado, desenhado para contemplar as 

especificidades de uma prática interprofissional; bem 
como, foram elaborados materiais de educação alimentar 
e nutricional, voltados às especificidades clínicas da 
insuficiência cardíaca, considerando a realidade cultural, 
social e econômica local.

Conclusão: Aatuação dos profissionais de saúde em 
um cenário ambulatorial interprofissional especializado 
em cardiologia, permitiu o aprimoramento profissional 
e a assistência integral e continuada, proporcionando 
uma maior segurança nas decisões para o seguimento 
terapêutico dos pacientes assistidos

Palavras-chaves: Acompanhamento nutricional, Atuação 
interprofissional, Cardiologia 

IP002 - AÇÕES NUTRICIONAIS PARA PROMOÇÃO E 
PREVENÇÃO NO COMBATE AO DESENVOLVIMENTO DE 
DOENÇAS CARDIOVASCULARES PARA COLABORADORES 
DE UNIDADES CARDIOLÓGICAS DE UM HOSPITAL 
PRIVADO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Autores: Natália de Oliveira Carvalho, Elizabete Borges 
da Silva, Vivian Cristina de Menezes Augustini, Ana Lúcia 
Chalhoub Chediac Rodrigues, Ariane Nadolskis Severine 

Instituição: HSL - Sociedade Beneficiente de Senhoras 
Hospital Sírio Libanês 
 
Introdução: Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), a doença cardiovascular (DCV) é a principal causa 
de morte no mundo, perfazendo 30% das mortes globais, 
taxa praticamente idêntica à encontrada no Brasil.

Objetivos: Identificar alteração no Índice de Massa 
Corpórea (IMC) e Circunferência da Cintura (CC), preditor 
do risco cardiovascular e promover educação nutricional, 
para colaboradores de unidades cardiológicas, de um 
hospital privado do estado de São Paulo.  

Materiais e Métodos: As ações foram realizadas nas 
unidades de terapia intensiva, unidade coronariana 
e unidade de internação cardiológica, durante o mês 
de setembro de 2017. Para descrever o perfil, foram 
coletados: idade, gênero e profissão, além do peso, 
estatura e CC. O IMC teve como critério de classificação, 
valores para idade e gênero e os respectivos pontos de 
corte propostos pela OMS². Para a CC foi considerado 
como fator de risco para a DCV uma medida maior 
ou igual a 80 cm nas mulheres e 94 cm nos homens, 
também proposto pela OMS.³ Aqueles colaboradores que 
apresentaram alteração de medida, sugeriu-se avaliação, 
no ambulatório nutricional Saúde do Colaborador e inicou 
-se a educação nutricional com orientação do Manual 
de Alimentação Saúdável disponibilizado pelo Serviço 
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de Alimentação (SA), além de orientações nutricionais, 
disponibilizadas na intranet institucional. No dia Mundial 
do Coração (29/09/2017) o SA forneceu um cardápio 
diferenciado no refeitório de colaboradores.

Resultados: Foram avaliados 115 colaboradores, atuantes 
nas equipes de Administração, Copa, Enfermagem, 
Engenharia Clínica, Farmácia, Hospedagem, Hospitalidade 
e    Médica. A idade variou entre 20 a 52 anos, sendo 
70% mulheres e 30% homens. Dos 115 colaboradores 
avaliados, 73% atuavam nas unidades coronariana e 
cardiológica e 27% nas unidades de terapia intensiva. Em 
relação ao IMC, 41% foram classificados como eutróficos, 
37% como sobrepeso, 18% como obesos grau I, 2% como 
obesos grau II e 2% como obesos grau III. Em relação 
à CC em mulheres, 37% não apresentaram risco, 23% 
apresentaram risco elevado e 40% apresentaram risco 
muito elevado. Em relação à CC em homens, 76% não 
apresentaram risco, 15% apresentaram risco elevado 
e 9% apresentaram risco muito elevado. 60% dos 
colaboradores apresentaram medidas antropométricas 
alteradas e sugeriu-se a avaliação e acompanhamento 
nutricional individualizado, no ambulatório nutricional 
da medicina do trabalho institucional. 

Conclusão: Observa-se que mais da metade dos 
colaboradores possuem alguns dos indicadores 
antropométricos alterados, sendo relevantes como 
preditores do risco cardiovascular. Ações como estas, são 
importantes formas de promover a educação nutricional 
através da conscientização plena para mudanças de 
estilo de vida,  atreladas a prevenção das doenças 
cardiovasculares.

Palavras-chaves:  Antropometria , Doença cardiovascular, 
Nutrição 

IP003 - ADEQUAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR 
E DIETÉTICO DE INDIVÍDUOS COM INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA 

Autores: Jainara da Silva Soares, Raquel Costa Silva Dan-
tas Komatsu, Fernanda Lambert de Andrade, Niethia Re-
gina Dantas de Lira, Karine Cavalcanti Maurício de Sena 
Evangelista

Instituição: UFRN - Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte 
 
Introdução: A avaliação do consumo alimentar e dietético 
é de grande importância na Insuficiência Cardíaca (IC), 
uma vez que a anorexia, a saciedade precoce e a ascite 
são sintomas frequentes, o que torna os indivíduos com 
IC mais suscetíveis à má nutrição. 

Objetivos: Avaliar a adequação do consumo alimentar 
e dietético de energia e macronutrientes de indivíduos 
com IC.

Materiais e Métodos: Estudo transversal, realizado 
com 67 indivíduos com IC atendidos no Ambulatório 
Interprofissional de Insuficiência Cardíaca. O projeto 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
Hospital Universitário Onofre Lopes. Foi realizada 
a aplicação de 3 recordatórios de 24 horas, sendo 
os dados convertidos em valores de nutrientes 
utilizando o software Virtual Nutri Plus, versão 2.0. 
Para a estimativa da ingestão habitual dos nutrientes 
e remoção da variabilidade intrapessoal, o Multiple 
Source Method (MSM) foi utilizado. Posteriormente, os 
nutrientes foram ajustados pela energia. A adequação 
da ingestão dietética de energia e proteína foi realizada 
com base na recomendação direcionada ao indivíduo 
com IC, considerando a faixa de 28kcal/kg peso a 32 
kcal/kg peso para energia e de 1,1g/kg peso a 1,4g/
kg peso para proteína. O consumo de carboidratos e 
gorduras foi avaliado de acordo com a recomendação 
da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da 
Aterosclerose-2017.

Resultados: Os indivíduos apresentaram idade média 
de 53,4 (14,8) anos, predominando o sexo masculino 
(67%). A média de ingestão energética habitual foi de 
1375 Kcal/dia. A maior parte (90%) dos participantes 
não atingiu a recomendação de energia. Apenas 5% 
atingiram a ingestão proteica recomendada, sendo 
que 67% estiveram abaixo do necessário. Quanto à 
ingestão de carboidratos, 66% dos indivíduos estiveram 
abaixo do recomendado e apenas 21% atingiu a faixa 
de recomendação. A ingestão de gorduras totais esteve 
abaixo do necessário para 83% dos indivíduos e somente 
15% atenderam às recomendações. Verificou-se que 
18% ultrapassou o limite de ingestão recomendado para 
ácido graxo saturado. Foi observada uma inadequação 
no consumo de ácidos graxos monoinsaturados por 100% 
dos indivíduos e apenas 13% atendeu a recomendação 
para poli-insaturados. 

Conclusão: Elevados percentuais de inadequação da 
ingestão foram observados nos indivíduos com IC, 
observando-se principalmente uma ingestão abaixo das 
necessidades para a maioria dos nutrientes, mas não para 
os ácidos graxos saturados. Esse dado é preocupante 
uma vez que os indivíduos com IC estão propensos à 
desnutrição e que a ingestão inadequada de nutrientes 
tem sido relacionada ao mal prognóstico.  

Palavras-chaves:  Adequação, Dieta, Insuficiência 
cardíaca 
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IP004 - ADEQUAÇÃO ENTRE VOLUME PRESCRITO E 
INFUNDIDO EM PACIENTES IDOSOS, HOSPITALIZADOS 
EM UMA UNIDADE GERIÁTRICA DO HOSPITAL SANTA 
CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ 

Autores: Iasmyn Rocha, Isabela Luna Amaral, Maria do 
Socorro Lira Paes Batista, Alinne Moisa Barros da Silva 
Costa, Jose Wellington Rocha

Instituição: SCMM - Santa Casa de Misericórdia de Ma-
ceió
 
Introdução: O idoso é mais susceptível a alterações do 
estado nutricional, em decorreêcia do envelhecimento, 
dessa forma a terapia nutricional está indicada quando 
ocorrer desnutrição, risco nutricional e ingesta oral 
inferior a 60% do ideal calculado.

Objetivos: Calcular o percentual de adequação entre 
calorias prescrita e infundida;· Identificar fatores 
relacionados à inadequação na administração da nutrição 
enteral;

Materiais e Métodos: Estudo observacional, sendo 
realizado retrospectivamente durante 3 meses, no 
período de janeiro a março de 2018. Foram incluídos 
pacientes idosos, hospitalizados em uma unidade 
geriátrica, do Hospital Santa Casa de Misericórdia de 
Maceió, acompanhados pelo serviço de terapia nutricional 
do hospital, de ambos os sexos, recebendo dieta enteral 
exclusiva por pelo menos 5 dias consecutivos. Os dados 
coletados incluíram, gasto energético total (GET), kcal 
prescrita, volume de dieta prescrita e infundida, e os 
principais motivos de interrupção da dieta. Os dados 
foram coletados em prontuário eletrônico da instituição.
Todas as análises foram realizadas com o auxílio do 
programa Excel® para tabulação de dados e a análise 
estatística através de média, desvio padrão e percentual.
Foi considerado aceitável uma adequação ≥ 70% entre 
o valor calórico prescrito e o recebido, sendo esse valor 
apontado na literatura como satisfatório.

Resultados: A amostra foi composta por 34 pacientes, 
de ambos os sexos com idade superior a 60 anos, foi 
observado um GET médio de 1669,33kcal ± 55,6 Kcal, o 
VET prescrito obteve uma média 1028KCAL±87,42KCAL 
que corresponde a 61,46% do GET. Quando observado 
o volume prescrito (VP) versus infundido foi visto que, 
o VP médio foi de 899,66ml±10,01ml e o volume médio 
infundido foi de 785ml±23,81ml, correspondendo a 
88,26% de adequação do VP. Os principais motivos de 
interrupção de dieta foram o cumprimento da rotina 
hospitalar (banho, administração de medicamentos, 
fisioterapia), problemas mecânicos com a sonda, como 

obstrução, mau posicionamento, demora para a sua 
repassagem, alterações do trato gastro intestinal e 
complicações clínicas. Além disso, algumas vezes, o 
volume efetivamente infundido não é devidamente 
registrado em prontuário.

Conclusão: Os valores de adequação de volume infundido 
neste serviço estão adequados conforme dados da 
literatura. Fatores que interferiram na administração 
da NE podem ser minimizados se houver planejamento 
adequado para a interrupção e reintrodução da dieta. 
As intercorrências relacionadas à obstrução, perda 
e repassagem da SNE, podem ser diminuídas com o 
treinamento contínuo da equipe de enfermagem.

Palavras-chaves: Geriatria, Terapia Nutricional, 
Indicadores de Qualidade

IP005 - ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA: 
AVALIAÇÃO DE PESO E ESTATURA DE CRIANÇAS 
MENORES DE 3 ANOS DE IDADE, EM USO DE FÓRMULA 
A BASE DE SOJA COMPARADA AO USO DE FÓRMULA 
A BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES EM CAMPOS DOS 
GOYTACAZES

Autores: Livia de Almeida Coelho Gimenes, Carla Coeho 
Tripari, Thais Portugal Monteiro

Instituição: SMS - Secretaria Municipal de Saude de 
Campos dos Goytacazes
 
Introdução: A maior prevalência de alergia alimentar 
ocorre nos primeiros dois anos de vida, período de alta 
velocidade de crescimento. Estima-se que cerca de 5 a 
10% da população mundial tenha algum tipo de alergia 
alimentar.

Objetivos: Avaliar o desenvolvimento baseado nos índices 
de peso e estatura para idade, de crianças menores 
de 3 anos , residentes do município de Campos dos 
Goytacazes, em uso de fórmula a base de soja comparada 
ao uso de fórmula a base de aminoácidos livres. 

Materiais e Métodos: Estudo observacional retrospectivo 
de 30 crianças menores de 3 anos. Foram escolhidos, 
para tal análise, índices de peso e estatura adequados 
para idade, sendo importantes instrumentos técnicos 
para medir, monitorar e avaliar o crescimento e peso 
de todas as crianças, independente da origem étnica, 
situação socioeconômica ou tipo de alimentação. As 
ferramentas em questão podem classificar o estado 
nutricional da criança em: Baixo peso, eutrofia, sobrepeso 
e obesidade e permitem melhor avaliação nutricional. As 
crianças foram divididas em dois grupos segundo fórmula 
utilizada: proteína isolada soja (n=12 crianças, sendo 7 
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meninas e 5 meninos) e aminoácidos livres (n=18 crianças, 
8 meninas e 10 meninos). 

Resultados: De 30 crianças observadas e escolhidas 
aleatoriamente, 15 foram do sexo feminino (50%) e 15 
do sexo masculino (50%).  No grupo das meninas 6,6% em 
uso de fórmula a base de aminoácidos livres classificadas 
com baixo peso e estatura para idade e cerca de 90% 
apresentaram classificação normal para idade em ambos 
os índices.  Em contrapartida na fórmula a base de soja 
13,3% das meninas também apresentaram baixo peso e 
estatura para idade e 86,6% mostraram uma classificação 
normal para idade.Tratando-se dos meninos o índice 
baixo peso e estatura para idade foi nulo nas crianças 
que consumiam fórmula a base de aminoácidos, já no 
comparativo a base de soja este índice foi de cerca de 
6,6 % baixo peso/ estatura para idade.

Conclusão: O presente trabalho apresentou dados 
observacionais de melhor desenvolvimento nos índices 
peso/estatura adequados para idade em crianças 
do grupo mais deliciado (fórmula de aminoácidos 
livres), sendo assim pode-se inferir que fatores como 
situação socioeconômica ou tipo de alimentação e até 
mesmo apoio e dedicação da família podem interferir 
bruscamente nesses resultados. 

Palavras-chaves:  Alergia, Aplv, Infantil 

IP006 - ALTERAÇÃO DE PESO CORPORAL E SUA 
IMPLICAÇÃO NO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES 
ONCOLÓGICOS ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE 
NUTRIÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA DE SERGIPE 

Autores: Doriane da Lacerdas, Rosa Gabriela Santos, 
Tatiana Maria Palmeira dos Santos, Cynthia Barbosa Al-
buquerque Santos, Sieune Roberta Araujo Gomes dos 
Santos

Instituição: HUSE - Hospital de Urgência de Sergipe
 
Introdução: O câncer em saúde pública tem relação 
com alta prevalência e morbimortalidade. Desnutrição 
gerada por dificuldade alimentar, estresse emocional 
e metabolismo do tumor, causa mortalidade.  Alguns 
quimioterápicos pode aumentar  peso  agravando a 
doença. 

Objetivos: Identificar alteração de peso em pacientes 
oncológicos e o comprometimento de seu estado 
nutricional. 

Materiais e Métodos: O estudo descritivo utilizou dados 
de consultas nutricional do período de dezembro de 
2017 a março de 2018. Os dados foram coletados do 
banco de dados do serviço de ambulatório de nutrição 

oncológica do Hospital de Urgência de Sergipe. O estado 
nutricional foi avaliado pelo índice de massa corporal 
(IMC), classificados de acordo com a faixa etária e pela 
avaliação da circunferência do braço (CB), classificada 
pelo percentual de adequação para adultos, conforme 
Frisancho e National Health and Nutrition Examination 
Survey (NHANES) III para idosos). A alteração do 
peso corpóreo foi verificada através do percentual 
de adequação de perda recente de peso, classificada 
segundo Blackburn. Para análise dos dados foi utilizado 
software SPSS versão 22.

Resultados: A amostra foi composta de 228 pacientes, 
sendo 149 (65,4%) do gênero feminino e com mais de 40 
anos (200 /87,7%). Segundo o IMC, 125 (54,8%) estavam 
acima do peso e 39 (17,1%) com baixo peso. Contudo, o 
IMC não deve ser utilizado sozinho para a determinação 
do estado nutricional em pacientes oncológicos. Já a CB 
é o parâmetro que identifica a desnutrição energético-
proteica. Assim, de acordo com a CB, 167 (73,2%) 
encontravam-se desnutridos. Analisando alteração do 
peso, 134 (58,8%) apresentaram perda de peso e 61 
(26,8) ganharam peso. Quando avaliado o percentual 
de mudança de peso, observou-se que 54 (23,7%) 
apresentam um quadro de desnutrição e 16 (7%) estão 
em risco de morte. 

Conclusão: Assim, é possível visualizar a importância 
do monitoramento das medidas antropométricas 
para identificar complicações no estado nutricional 
de pacientes em tratamento oncológico, contribuindo 
para a intervenção dietética com adequação energetico 
proteica, minimizando os riscos de complicações 
decorrentes da desnutrição. 

Palavras-chaves:  Peso, Desnutrição, Avaliação, Risco 
nutricional 

IP007 - ANÁLISE DE INDICADORES DE TRIAGEM 
NUTRICIONAL EM UM HOSPITAL PÚBLICO 

Autores: Cecília Malheiro Cury, Thaís Batistone Tentor 
de Barros, Daniely Nakayama, Kárin Rios Perpétuo, Kari-
na Vasconcelos dos Santos Fulop

Instituição: HBB- FAMESP - Hospital de Base Bauru
 
Introdução: A NRS 2002 é um método de triagem 
nutricional utilizado na admissão hospitalar que identifica 
o risco de desnutrição em indivíduos com intercorrência 
aguda, otimizando a intervenção nutricional.

Objetivos: Analisar triagens nutricionais com NRS 2002 
de pacientes admitidos durante um ano em uma unidade 
hospitalar pública.
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Materiais e Métodos: Pesquisa quantitativa, descritiva 
e documental, com dados retrospectivos de prontuário 
eletrônico.Analisou-se um ano de internações (01/03/17 
a 28/02/18), com total de 7940 indivíduos admitidos, 
sendo 5884 triados. Excluídos admissões para UTI.Foram 
utilizadas seguintes informações: tipo de internação 
(urgência, emergência e eletiva), tempo para 1° 
atendimento (até 1 dia, até 3 dias e após 3 dias), risco 
nutricional, estado nutricional classificado de acordo 
com idade, e tempo de internação.O método de triagem 
nutricional do hospital analisado é a NRS 2002, aplicada 
apenas pela equipe de nutrição, preferencialmente 
até 72 horas após admissão hospitalar. Conforme NRS 
2002 pontuação ≥ 3 pontos são classificados em risco 
nutricional.Os dados foram adaptados para tabelas 
no Excel® para visualização e realização de estatística, 
esta realizada através de porcentagens e média.Projeto 
aprovado pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa do Hospital.

Resultados: No período de um ano, foram admitidos 
7940 indivíduos, sendo 74,11% destes triados.Dos 5884 
indivíduos triados, 76,29% foram atendidos em até 24 
horas. Tratando-se apenas dos pacientes em Urgência, 
Emergência e Transferências externas houve 85,69% (4703 
admitidos); em relação as eletivas, apenas 57,28% do total 
de internações foi atendido (3237 admitidos).Em relação 
ao risco nutricional observou-se que 14,49% dos indivíduos 
triados apresentaram risco nutricional, ou seja, pontuaram 
3 ou mais no score final da NRS 2002. Das triagens realizadas 
em urgência, emergência e transferência externa, 20,79% 
dos indivíduos apresentaram risco nutricional, em 
contrapartida, pacientes eletivos (cirúrgicos) obtiveram 
apenas 0,81% de escore ≥ 3 pontos.Analisando o estado 
nutricional dos pacientes em risco nutricional na admissão 
hospitalar, a maior parte é de pacientes que estavam 
abaixo do peso (40,21%), seguidos de pacientes eutróficos 
(33,65%) e acima do peso (26,14%).

Conclusão: Observa-se que pacientes de internações 
eletivas (cirúrgicas) apresentam menor risco nutricional, 
comparados a pacientes de urgência e emergência, 
devendo estas não serem prioridades de atendimento. Dos 
pacientes em risco nutricional, a maior parte apresenta-se 
baixo peso, afirmando a necessidade de acompanhamento 
e intervenção nutricional de perfil analisado.

Palavras-chaves: Triagem nutricional, Risco nutricional, 
Admissão Hospital, Desnutrição 

IP008 - ANÁLISE DO TEMPO PARA INTRODUÇÃO DE 
TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL, INTERNAÇÃO E 
ESTADO NUTRICIONAL DE LACTENTES COM HÉRNIA 
DIAFRAGMÁTICA CONGÊNITA 

Autores: Vanessa Camargo Trida, Camila Pugliese, 
Adriana Servilha Gandolfo, Patrícia Zamberlan dos San-
tos, Mariana Takahashi

Instituição: ICr - HCFMUSP - Instituto da Criança do Hos-
pital das Clínicas de São Paulo
 
Introdução: A hérnia diafragmática congênita (HDC) 
acomete um para cada dois mil a quatro mil nascidos 
vivos. Na HDC ocorre um defeito no diafragma, pelo 
qual os órgãos abdominais passam para o interior 
da cavidade torácica, resultando numa hipoplasia 
pulmonar.

Objetivos: Este trabalho tem como objetivo acompanhar 
a evolução de pacientes com HDC internados em uma 
unidade de terapia intensiva relacionando tempo 
de introdução de terapia nutricional enteral, estado 
nutricional do paciente e seu desfecho clínico.

Materiais e Métodos: Estudo retrospectivo com 20 
recém-nascidos (RN) com HDC, admitidos na unidade 
de terapia intensiva neonatal externa de um hospital 
público terciário admitido no período de março de 2016 
a janeiro de 2018.

Resultados: Do total de pacientes acompanhados (n=20) 
14 foram recém-nascido termo (RNT) e 6 recém-nascido 
pré-termo (RNPT) sendo 65% do sexo masculino e 35% 
do sexo feminino. O peso médio de nascimento foi de 
2780 g, sendo 70% deles com estado nutricional de 
peso adequado no momento da internação e o tempo 
de internação médio foi de 39 dias.

Do total da amostra 11 tiveram alta hospitalar, 7 foram 
a óbito e 2 foram transferidos. Dos pacientes que foram 
a óbito 43% tinham peso adequado e 57% tinham baixo 
peso para a idade.Durante a internação 5 pacientes 
tiveram piora do estado nutricional, possivelmente 
pela gravidade do quadro clínico, com dificuldade de 
introdução de dieta mas, apesar disso, todos tiveram 
alta.A média de dias para introdução de suporte 
nutricional enteral foi de 14. A condição clínica teve 
relação direta com a introdução de terapia nutricional 
enteral (TNE) já que, dos 8 pacientes que não chegaram 
a iniciar dieta enteral 7 foram a óbito.

Conclusão: Pacientes com HDC demoram em média 14 
dias para conseguir introduzir terapia nutricional enteral 
sendo que os pacientes que conseguem iniciá-la têm um 
desfecho melhor comparado aos que não chegaram a 
receberam suporte enteral. A introdução de suporte 
nutricional e sua evolução precoce deve fazer parte 
da estratégia terapêutica pois repercute na melhor 
recuperação e sobrevida dos pacientes.
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Palavras- chaves:  Es tado Nutr ic ional ,  Hérnia 
Diafragmática, Nutrição, Terapia Intensiva Neonatal, 
Terapia Nutricional 

IP009 - ASPECTOS NUTRICIONAIS DA DIETA HOSPITALAR 
DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

Autores: Lelia Sales de Sousa, Andreza Machado Morei-
ra, Katia Souza da Silva, Joaquim David Carneiro Neto, 
Lia Albuquerque Mendes

Instituição: Centro Universitário UNINTA
 
Introdução: Insuficiência Cardíaca caracteriza-se por uma 
deficiência no suprimento sanguíneo e alteração débito 
cardíaco, influenciando diretamente o estado nutricional 
e, consequentemente, evoluindo com a desnutrição 
energético-proteica, a caquexia cardíaca.

Objetivos: Analisar os aspectos nutricionais da dieta 
hospitalar ofertada à pacientes com Insuficiência Cardíaca

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo transversal, 
observacional de abordagem quantitativa realizado 
no Hospital do Coração de Sobral/CE com pacientes 
adultos e idosos com diagnostico de IC. Foram avaliados 
as características de ingestão dietética dos pacientes e 
aspectos nutricionais qualitativos e quantitativos das 
dietas hospitalares branda e geral. A análise foi realizada 
através do Software de análise PreditivaStatistical 
Package for the Social Sciences (SPSS).

Resultados: Foram avaliados 70 pacientes com idade 
média de 61,6 anos ± 15,1, dos quais 55,7% eram idosos 
e 44,3% adultos. Quanto à avaliação nutricional, foi 
observado um IMC médio de 26,8 ± 6,42 kg/m² entre 
os adultos e de 29,1 ± 4,03 kg/m² entre os idosos. A 
dieta hospitalar ofertou em média 25,5 ± 0,70 kcal/kg/
peso, 1,7 g/kg/peso de proteína, 55,5 % de carboidratos 
e 16,7 % de lipídeos do VET total.Quanto  à análise dos 
micronutrientes,os minerais potássio, ferro, magnésio 
e cálcio apresentaram valores de ingestão inferior 
ao recomendado. A aceitação da dieta hospitalar 
foi satisfatória, tendo todas as suas características 
“sabor, quantidade, tempero,variedade, apresentação 
e temperatura” da dieta avaliada positivamente 
pela maioria dos pacientes. Quanto à aceitação 
quantitativa das refeições, observou-se  uma ingestão 
prevalente superior a 50% das grandes refeições, sendo 
que as pequenas refeições apresentaram melhores 
resultados apresentando ingestão superior a 90% do 
consumo total da refeição.

Conclusão: Deste modo, a aceitabilidade da dieta 
hospitalar esteve diretamente relacionada com o 

estado nutricional e recuperação do paciente, os quais 
são fatores que interferem positivamente no tempo de 
internação e custos hospitalares.

Palavras-chaves:  Insuficiência Cardíaca , Dieta 
Hipossódica, Ingestão de Alimentos 

IP010 - ASSOCIAÇÃO DA CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA 
E DISLIPIDEMIAS EM PACIENTES ATENDIDOS EM UMA 
CLÍNICA ESCOLA DE UMA UNIVERSIDADE PRIVADA EM 
SÃO LUÍS, MA 

Autores: Karine Baldez Veras de Araújo, Wyllyane Raya-
na Chaves Carvalho Santos, Virgínia Nunes Lima, Fran-
cisco Airton Veras de Araújo Júnior, Heloisa Xavier Ra-
poso Batista

Instituição: UNICEUMA - Universidade Ceuma
 
Introdução:  A disl ipidemia caracteriza-se por 
concentrações de LDL-colesterol aumentada e 
concentrações de HDL diminuídas associadas 
a inatividade física, dieta inadequada, obesidade geral 
e abdominal, sendo esta a de maior fator de risco 
para morbidades.

Objetivos: Analisar a associação entre a circunferência da 
cintura e dislipidemias em pacientes atendidos  na clínica 
escola de uma Universidade privada em São Luís - MA

Materiais e Métodos: O presente estudo foi do tipo 
analítico, de corte transversal; realizado entre os meses 
de Setembro a Outubro de 2016, a partir de  coleta de 
dados secundários, envolvendo uma amostra de 42 
indivíduos, comidades a partir de 20 anos, de ambos 
os sexos, com diagnóstico confirmado de dislipidemia. 
Uitlizou-se os dados dos prontuários de pacientes 
atendidos  no ambulatório de nutrição  da clínica escola 
de uma universidade particular em São Luís - MA.A 
análise se deu a partir do tratamento estatístico dos 
dados,  por meio do programa STATA 14.0. As variáveis 
foram categorizadas e apresentadas por meio de 
frequências simples e percentuais. Para a comparação das 
variáveis categóricas foi utilizado o teste Qui quadrado. O 
nível de significância adotado foi de 95%, considerando 
p valor significantes quando <0,05.

Resultados: Das 42 fichas selecionadas, 57,1% tinham 
idade ≥ 59anos; em sua maioria mulheres (71,4%) e 
66,7% não praticantes de atividade física (66,7%);  64,3% 
apresentaram dislipidemia, sendo  destas 21,4% com HDL 
baixo, 28,6% LDL alto, 40,5% Colesterol Total elevado e 
9,5% Triglicerídeos alto. Notou-se ainda que 66,6% da 
amostra apresentou a medida da CC elevada, desses, 
20 (74,1%) também foram diagnosticados com algum 
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tipo de dislipidemia. Foi possível ainda observar nos 
resultados maior prevalência de inadequação dos 
parâmetros recomendados para o perfil lipídico nos 
indivíduos com excesso de peso e adiposidade central, 
principalmente em mulheres. Observou-se maior 
prevalência de aumento do CT e LDL, mesmo entre os 
que apresentaram CC normal, embora sem diferença 
estatística significante (p valor>0,05).

Conclusão: Foi possível observar maior prevalência 
de inadequação dos parâmetros recomendados para 
o perfil lipídico nos indivíduos com excesso de peso, 
principalmente em mulheres. Observou-se maior 
prevalência de aumento do CT e LDL, mesmo entre os 
que apresentaram CC normal.

Palavras-chaves: Dislipidemias, Circunferência da 
Cintura, Obesidade 

IP011 - NÃO PARTICIPANTE 

IP012 - ASSOCIAÇÃO ENTRE DIABETES MELLITUS E 
ÍNDICE DE MASSA CORPORAL EM IDOSAS DA REGIÃO 
SUL DO BRASIL 

Autores: Renata Breda Martins, Leticia Mazocco, Patri-
cia Chagas, Melissa Cortês da Rosa, Carla Helena Augus-
tin Schwanke 

Instituição: PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul
 
Introdução: Dentre as doenças crônicas não transmissíveis, 
o diabetes mellitus, configura-se como uma doença de 
impacto em idosos, em função da elevada frequência de 
ocorrência, e prejuízos em relação à capacidade funcional, 
autonomia e qualidade de vida.

Objetivos: Verificar a associação entre diabetes mellitus 
e índice de massa corporal em idosas da região Sul do 
Brasil.

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo transversal, 
com análise retrospectiva de dados coletados no período 
de julho de 2016 a abril de 2017, com idosas submetidas 
à densitometria óssea em uma clínica de diagnóstico 
por imagem, na região noroeste do Sul do Brasil. Foi 
utilizado um questionário estruturado para a coleta 
dos dados sociodemográficos e autorrelato de diabetes 
mellitus. O índice de massa corporal foi classificado 
em: baixo peso (< 18,5 Kg/m²); peso normal (18,5-
24,9 Kg/m²); sobrepeso (24,9-29,9 Kg/m²); obesidade 
(≥ 30 Kg/m²). Para análise descritiva das variáveis 
utilizou-se frequência absoluta e relativa, média e desvio 

padrão. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da 
Universidade Federal de Santa Maria, RS/BR.

Resultados: Foram entrevistadas 205 idosas com média 
de idade de 67,3±5,9 anos, e em sua maioria 66,3% na 
faixa etária dos 60-69 anos (n=136), caucasianas 71,2% 
(n=146), com companheiro 61,5% (n=126), de classe 
social C 61,0% (n=125), com escolaridade entre quatro 
e oito anos de estudo 47,3% (n=97), ativas fisicamente 
76,6% (n=157), aposentadas 92,2% (n=189) e residentes 
na área rural 65,9% (n=135). Na amostra, 17,1% (n=35) 
das idosas eram diabéticas, em sua maioria classificadas 
em obesidade 54,3% (n=19), seguido de sobrepeso 
31,4% (n=11) e eutrofia 14,3% (n=5). Houve associação 
estatisticamente significativa (p<0,001) entre diabetes 
mellitus e índice de massa corporal.

Conclusão: No presente estudo, as idosas diabéticas 
apresentaram em sua maioria obesidade, sendo 
observada associação significativa entre a diabetes 
mellitus e o índice de massa corporal. Posto isso, 
reforça-se a importância de estratégias prevenção e 
ações de controle a diabetes e a obesidade.

Palavras-chaves:  Diabetes Mellitus, Idoso, Índice de 
massa corporal 

IP013 - AVALIAÇÃO DA ACEITAÇÃO DOS SUPLEMENTOS 
ALIMENTARES POR PACIENTES DE UM HOSPITAL 
PEDIÁTRICO TERCIÁRIO 

Autores: Vanessa Lilian Barbosa Batista

Instituição: ICr HCFMUSP - Instituto da Criança do Hos-
pital das Clínicas
 
Introdução: A desnutrição do paciente hospitalizado 
caracteriza-se como um estado mórbido secundário a uma 
deficiência de nutrientes. A terapia de suplementação 
oral (TSO) é uma importante estratégia nutricional para 
pacientes internados.

Objetivos: Avaliar a aceitação dos suplementos 
alimentares orais e os principais motivos de recusa 
por crianças e adolescentes internados em um hospital 
pediátrico terciário.

Materiais e Métodos: Estudo retrospectivo, realizado 
em hospital pediátrico terciário na capital de São Paulo, 
no período de Janeiro a Março de 2018. O indicador 
de qualidade (IQ) Taxa de Aceitação de Complemento 
Alimentar Oral foi obtido a partir da relação entre volume 
total de complemento alimentar consumido dividido 
pelo volume total de complemento alimentar prescrito 
multiplicado por 100. A aceitação do suplemento oral e 
os principais motivos de recusa foram verificados 
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diariamente por meio de entrevista com o paciente ou 
responsável. Os valores foram tabulados em planilha 
Excel® e expressos em porcentagem. 

Resultados: No primeiro trimestre de 2018 a aceitação 
dos suplementos orais pelos pacientes internados foi 
91,81%. As principais indicações para a suplementação 
oral foram: desnutrição e baixa aceitação alimentar 2 
pacientes ( Jan/18 ), 8 pacientes ( Fev/18 ), 3 pacientes 
(Mar/18 ); risco de desnutrição e baixa aceitação alimentar 
2 pacientes (Jan/18 ), 2 pacientes (Fev/18 ), 4 pacientes 
(Mar/18 ) e baixa aceitação alimentar 5 pacientes 
(Jan/18 ), 2 pacientes (Fev/18 ), 0 paciente(Mar/18 ). Os 
principais motivos de não aceitação do suplemento oral 
foram relacionados à palatabilidade (sabor desagradável 
e residual) e pausa para exames e procedimentos.

Conclusão: Os suplementos orais utilizados foram bem 
aceitos no primeiro trimestre de 2018 (90% do volume 
prescrito). Os resultados sugerem que o uso da TSO 
é uma alternativa viável para complementar a dieta 
hospitalar quando não bem aceita ou tolerada. Porém, 
percebe-se a necessidade de mais estudos com o objetivo 
de potencializar as propriedades organolépticas das 
fórmulas, favorecendo a aceitação.

Palavras-chaves:  Complementação nutricional, 
Desnutrição, Terapia nutricional, Via oral 

IP014 - AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO ENERGÉTICO-
PROTEICA DA DIETA DE PACIENTES ONCOLÓGICOS EM 
CUIDADOS PALIATIVOS 

Autores: Josiane Conceição dos Santos, Lilian Brito da 
Silva Fatal

Instituição: UNEB - Universidade do Estado da Bahia
 
Introdução: Os Cuidados Paliativos foram definidos pela 
OMS como uma abordagem que melhora a qualidade de 
vida dos pacientes e familiares diante de doenças que 
ameacem a continuidade da vida, dessa forma a nutrição 
adequada contribuirá para o alcance destes objetivos.

Objetivos: Avaliar a adequação calórica e proteica 
ofertada para pacientes oncológicos em cuidados 
paliativos comparando os valores encontrados com o 
Consenso Brasileiro de Nutrição Oncológica.

Materiais e Métodos: A pesquisa foi desenvolvida 
nas enfermarias de um Hospital público, localizado 
em Salvador- BA, com número de aprovação no 
Comitê de Ética(CE): CAAE 59755516.3.0000.5028. O 
estudo refere-se a uma pesquisa de corte transversal, 
com amostra de conveniência e de caráter quali/
quantitativo. Após aprovação do CE, foi realizado revisão 

de prontuários dos pacientes acompanhados pela Equipe 
Multidisciplinar em Cuidados Paliativos e selecionados 
conforme os critérios estabelecidos. Após seleção foi 
preenchido questionário, com dados dos pacientes, 
constando nome, idade, sexo, glicemia, tipo de câncer, 
tempo de internação, peso, diagnóstico nutricional, 
via de administração da dieta, quantidade de calorias 
e proteínas ofertadas. Os dados foram tabulados no 
Microsoft Office Excel e analisados no programa SPSS. 
As variáveis foram analisadas de forma descritivas e 
os resultados encontrados foram comparados com as 
recomendações do Consenso Brasileiro de Nutrição 
Oncológica.

Resultados: O presente estudo encontrou 13 pacientes 
oncológicos em cuidados paliativos, com expectativa 
de vida maior que 90 dias, sendo 54% do sexo 
masculino e 46% do sexo feminino, com a idade 
variando de 38-88 anos. Aproximadamente 75% 
dos pacientes pesquisados apresentavam-se com 
desnutrição energético proteica, 17% com sobrepeso e 
8% eram bem nutridos. Com relação ao aporte calórico 
e proteico dos pacientes 58% e 67% respectivamente 
estavam recebendo de acordo com as recomendações 
do Consenso Brasileiro de Nutrição Oncológica. 
Quando estratificou-se por via de alimentação, cerca 
de 75% dos pacientes estavam em uso de terapia 
nutricional enteral via sonda e 25% com dieta via oral. 
Para os pacientes com alimentação exclusivamente 
por via oral apenas 33% estavam recebendo de 
acordo com as recomendações calóricas do Consenso 
e a oferta proteica estava adequada em 100% desses 
pacientes. Nos pacientes em uso exclusivo de terapia 
nutricional enteral 66,7% estavam recebendo dentro 
das recomendações sugeridas pelo Consenso, tanto 
em oferta calórica como em oferta proteica

Conclusão: Os pacientes em cuidados paliativos 
estavam recebendo, na sua maioria, uma adequada 
oferta calórica e proteica em relação ao Consenso 
Brasileiro de Nutrição Oncológica, sendo a terapia 
nutric ional  enteral  exclusiva a melhor via de 
administração da dieta nesses pacientes. Os resultados 
desta pesquisa mostraram-se satisfatórios dentro do 
que foi encontrado na literatura.

Palavras-chaves: Calórias , Cuidados Paliativos , Dieta , 
Proteínas 

IP015 - AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO NUTRICIONAL DE 
LANCHES OFERTADOS EM ESCOLA PRIVADA EM PAÇO 
DO LUMIAR, MA 
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Autores: Karine Baldez Veras de Araújo, Wyllyane Raya-
na Chaves Carvalho Santos, Luciana Pereira Pinto Dias, 
Silvania Silva Bezerra, Francisco Airton Veras de Araújo 
Júnior

Instituição: UniCEUMA - Universidade CEUMA
 
Introdução: A idade escolar compreende as crianças 
de 7 a 10 anos. Nesta fase há intenso crescimento e 
desenvolvimento. Dessa forma a escola é considerada um 
ambiente social privilegiado para a execução de medidas 
de promoção à saúde,como educação nutricional.

Objetivos: Avaliar a adequação nutricional de lanches 
comercializados na cantina de uma escola privada em 
Paço do Lumiar-MA.

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, 
de corte transversal, realizado a partir de uma análise 
quali-quantitativa dos lanches ofertados a compra 
em uma cantina de uma escola privada de Paço do 
Lumiar-MA, para crianças entre 7 e 10 anos, realizado 
no mês de outubro de 2017. A coleta ocorreu no horário 
escolar, onde foi descrito todos os tipos de alimentos 
oferecidos para venda na escola em uma lista elaborada 
pela pesquisadora para posterior análise de macro 
e micronutrientes, além da realização da avaliação 
qualitativa dos grupos de alimentos ofertados nesses 
lanches para a posteriori classificá-los em dois  grupos, 
o saudável ou não saudável, segundo recomendações do 
Ministério da Saúde. A análise estatística foi feita através 
do software STATA versão 12.0 e as variáveis categóricas, 
foram expostas em forma de frequência e percentuais.

Resultados: Quanto ao levantamento dos alimentos 
comercializados na cantina da escola, foram encontrados, 
em sua maioria, alimentos processados e ultraprocessados 
(achocolatados, biscoito recheados, salgadinhos, 
refrigerantes, pizza, suco industrializado). O consumo 
desses alimentos estão associados a vários desfechos 
clínicos ainda na fase da infância, entre eles a obesidade 
e outras doenças crônicas não transmissíveis. Notou-se 
ainda que dos itens avaliados, 88,23% foram alimentos 
comercializados considerados não saudáveis. Os valores 
de energia se encontraram dentro da recomendação, 
enquanto que carboidratos e lipídios estavam acima 
do recomendado. Em contraste, os valores dos 
micronutrientes encontrados estavam abaixo dos valores 
recomendados para cálcio, fibra e vitamina A, sendo o 
ferro o único micronutriente com o valor encontrado 
acima do recomendado. 

Conclusão: Os alimentos comercializados na cantina 
escolar foram considerados inadequados devido ao 
baixo valor nutricional, sugerindo-se estratégias para 

sensibilizar as escolas e cantinas em prol da educação 
nutricional e saúde.

Palavras-chaves: Lanches, Crianças, Escola, Adequação 

IP016 - AVALIAÇÃO DA COMPARAÇÃO NA INGESTÃO DE 
CHÁ VERDE E MATCHA NO PERFIL ANTROPOMÉTRICO 

Autores: Ligia Prestes Fernandes

Instituição: UNIANCHIETA - Centro Universitario Padre 
Anchieta
 
Introdução: Devido as catequinas, o chá verde – vindo da 
Camellia sinensis – auxilia a oxidação de gordura corporal, 
aliado a reeducação alimentar. O matcha, maceração da 
Camellia sinensis, tem 137 vezes mais catequinas que 
o chá verde; logo interessa pesquisar sua eficácia na 
redução de perfil lipídico. 

Objetivos: O objetivo desta pesquisa foi verificar a eficácia 
do matcha como agente redutor de gordura corporal, em 
detrimento do chá verde, sendo administrado diariamente 
em uma pessoa em repouso, sem dieta restrita. 

Materiais e Métodos: Foram analisados dois grupos de 
indivíduos, com dez pessoas cada – ao total 5 homens e 
15 mulheres entre 18 e 52 anos. Um grupo recebeu doses 
de chá verde (GCV) e outro que recebeu matcha (GM). As 
doses administradas de folhas de chá verde foram de 6g 
e o mesmo volume do pó de matcha, ambos para 600 ml 
de água. Foi recomendada uma ingestão hídrica de 2 litros 
para todos os voluntários e que mantivessem suas dietas 
habituais, além de evitar práticas de atividades físicas 
intensas. Todos os voluntários receberam instruções de 
como preparar/diluir as amostras bem como as formas 
de consumir os produtos: os participantes poderiam 
consumir toda a dose em uma única vez ou fracioná-la 
ao longo do dia – não ultrapassando 24 horas. O período 
de suplementação foi por 40 dias. No início e no final do 
intervalo da intervenção, foram aferidos circunferência 
da cintura (cm), peso em quilogramas (kg) e avaliação da 
composição corporal (bioimpedância elétrica). 

Resultados: Na análise dos dados e comparação dos 
indicadores entre o GM e GCV, notou-se redução de 
diversos marcadores em ambos os grupos. A diminuição 
de peso corporal (kg) foi cinco vezes maior no GM do que 
no GCV: 2,70% e 0,53% respectivamente. A concentração 
de gordura corporal livre (kg), medida através da 
bioimpedância, reduziu em 1,41% para os pacientes do 
GCV e 4,57% para os pacientes do GM. Com relação a 
quantidade de água corporal, comparando os dois grupos 
estudados, houve uma maior diminuição de água no GM 
(2,26%) do que no GCV (0,34%). 
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Conclusão: Diante dos resultados obtidos, indicam que 
a Camelia sinensis, na qualidade de matcha, apresenta 
efeitos mais acentuados. Os efeitos do chá verde já 
é conhecido da literatura. A maior concentração de 
catequinas no matcha, devido ao seu  processamento, 
pode ser o responsável pela diferença ao comparar com 
o chá. Com base nos resultados, pode-se dizer que o 
matcha é mais efetivo na redução de gordura corporal.

Palavras-chaves:Catequinas, Chá Verde, Matcha, Redução 
de Gordura Corporal

IP017 - AVALIAÇÃO DO APORTE CALÓRICO EM PACIENTE 
COM USO DE TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL 

Autores: Fernanda Ines Oldoni, Jessica Menin Neia dos 
Santos, Thais Cristina da Silva Frank, Michelle Varaschim 

Instituição: HPC - Hospital Policlinica Cascavel
 
Introdução: A terapia nutricional enteral é uma 
possibilidade terapêutica comumente adotada em 
pacientes críticos, porém, diversas intercorrências 
dificultam a sua administração, prejudicando assim o 
aporte calórico ofertado ao paciente (WAITZBERG et al 
2001).

Objetivos: Comparar o aporte calórico ofertado aos 
pacientes em terapia nutricional enteral (TNE) com o 
valor calórico prescrito.

Materiais e Métodos: Estudo prospectivo realizado 
em instituição privada de Cascavel – PR, no período de 
novembro de 2017 a março de 2018. Foram incluídos no 
estudo todos os pacientes com dieta enteral exclusiva, 
internados na instituição, e excluídos os alimentados por 
via oral ou parenteral. Todos os dados (peso atual do 
paciente, prescrição dietoterápica, volume infundido e 
intercorrências) foram coletados diariamente através do 
prontuário eletrônico no sistema Tasy. O valor calórico 
das dietas industrializados, utilizadas neste hospital, 
varia entre 1 a 2kcal/ml, portanto, para o cálculo do valor 
prescrito (em kcal/kg/dia) é considerado o volume total, o 
tipo de dieta associado ou não ao uso de suplementação 
e peso atual do paciente. Para obter o aporte calórico 
administrado foi considerado o volume total infundido 
no dia, assim, a comparação entre os valores prescritos 
e infundidos foram realizados individualmente. Todos 
os dados foram tabulados e analisados em planilha 
eletrônica do Excel.

Resultados: Durante o período do estudo, 7.180 pacientes 
foram internados, destes, 88 fizeram uso de dieta enteral. 
Pacientes com alimentação via oral ou parenteral foram 
excluídos do estudo. Não há um consentimento sobre 

a meta calórica para pacientes críticos, de acordo com 
Oliveira (2011), não é recomendado que a TNE seja 
demasiadamente hiper ou hipocalórica, pois enquanto 
as diretrizes indicam a oferta energética o mais 
próximo possível da meta, para preservação da massa 
magra e das funções fisiológicas, alguns pesquisadores 
defendem a subalimentação, justificando a prevenção 
de hiperglicemia e atenuação da resposta inflamatória. 
Os resultados mostram que, em nenhum mês do 
período analisado, o aporte calórico para os pacientes 
em TNE alcançou 100% dos volumes prescritos, sendo 
os valores de novembro a fevereiro de 47%, 43%, 68% e 
69%, respectivamente. O mês de março foi o que mais 
se aproximou do escopo, com 71%. Instabilidade clínica 
do paciente, complicações gastrointestinais ou remoção 
da sonda são as principais causas de suspensão da dieta.

Conclusão: Os valores encontrados se aproximam da 
sugestão de Stapleton (2007) de alcançar 25 a 66% da 
meta. Porém, sabe-se que a inadequação na oferta 
calórico-proteica necessária pode agravar o quadro 
clínico do paciente e aumentar o tempo de permanência 
hospitalar (WAITZBERG et al 2001), portanto, a atenção 
nutricional em relação à oferta calórica deve ser uma 
preocupação constante e de toda a equipe.

Palavras-chaves: Aporte Calórico, Dieta enteral, Terapia 
nutricional enteral 

IP018 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PROTOCOLO 
CLÍNICO DE PESAGEM DE PACIENTES 

Autores: Jessica Menin Neia dos Santos, Fernanda Ines 
Oldoni, Thais Cristina da Silva Frank, Rafaela Caroline 
Melito 

Instituição: HPC - Hospital Policlinica Cascavel 
 
Introdução: Avaliação nutricional tem finalidade preditiva 
de risco nutricional e ratificação de repleção nutricional. 
É imprescindível na prática clínica, porém, para um 
resultado preciso é aconselhável utilizar o peso atual do 
paciente (VIANA et al, 2005).

Objetivos: Avaliar o cumprimento do protocolo clínico 
da instituição referente à aferição de peso dos pacientes, 
com enfoque naqueles em uso de terapia nutricional 
enteral (TNE).

Materiais e Métodos: Estudo prospectivo realizado 
em instituição privada de Cascavel – PR, no período 
de junho à dezembro de 2017. Foram incluídos no 
estudo todos os pacientes com dieta enteral via sonda 
nasoenteral, gastrostomia e jejunostomia internados 
na instituição. Os demais, alimentados por via oral ou 
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parenteral foram excluídos do estudo. Através dos dados 
coletados do prontuário eletrônico no sistema Tasy 
(data de internamento, início da TNE, data de pesagem 
e peso em Kg) foi possível identificar a quantidade de 
pacientes pesados e a média de tempo de pesagem. De 
acordo com o protocolo clínico da instituição a meta 
é de que 90% dos pacientes sejam pesados em até 24 
horas após o internamento. Ainda de acordo com o 
documento, este procedimento deve ser realizado pela 
equipe de enfermagem de cada setor, com uso de balança 
digital ou balança tipo guincho específica para pesagem 
de pacientes restritos ao leito. Todos os dados foram 
tabulados e analisados em planilha eletrônica do Excel.

Resultados: Internaram neste período 3.850 pacientes 
nas unidades de terapia intensiva e alas clínicas da 
instituição. Destes, 137 pacientes foram incluídos nos 
critérios deste estudo e 88% foram pesados com média 
de 31h após internamento. Apenas em junho a meta 
do protocolo foi atingida, 100% dos pacientes pesados 
com média de 22h após internamento, já em julho o 
percentual caiu para 87%, com a média de pesagem de 
10h para a aferição. Em agosto obteve-se a menor taxa 
de pacientes em TNE pesados, 76% associada à elevação 
na média de tempo para 37h após o internamento. Em 
outubro houve melhora no percentual, subindo para 
88%, porém a média de tempo foi de 42h, sendo a pior 
de todo o período de estudo. No mês de novembro houve 
melhora significativa no tempo de pesagem, diminuindo 
para 22h, entretanto o percentual de pacientes pesados 
ficou novamente abaixo da meta, com 87%. No último 
mês do estudo, 96% dos pacientes foram pesados porém 
a média de tempo foi de 29h.

Conclusão: Embora notória a importância do peso para 
avaliação nutricional e dosagem de medicamentos, 
a verificação do peso não foi prioridade na rotina de 
internamento. Apesar das dificuldades existentes, 
supõe-se que o não atingimento da meta deve-se 
à deficiência na educação continuada da equipe 
responsável. Sugere-se, intensificar os treinamentos para 
que seja possível cumprir o protocolo institucional.

Palavras-chaves: Aferição de peso, Tempo de pesagem , 
Terapia nutricional enteral 

IP019 - AVALIAÇÃO DO RISCO NUTRICIONAL EM PACIENTES 
SUBMETIDOS A CIRURGIAS GASTROINTESTINAIS DE 
GRANDE PORTE 

Autores: Nathália Nishimoto Ito, Nélli Bocca Lourenço 
de Carvalho, Julia Souto Costa, Maria Angélica Martins 
Lourenço, Natália Baraldi Cunha 

Instituição: USC - Universidade do Sagrado Coração
 
Introdução: Pacientes cirúrgicos com risco de desnutrição 
tendem a ter um prognóstico ruim no pós-operatório, 
sugere-se que a NRS 2002 é um bom preditor de 
desfechos clínicos, possibilitando a implementação de 
intervenções nutricionais adequadas.

Objetivos: Detectar o risco nutricional em pacientes que 
foram submetidos a cirurgias gastrointestinais totais ou 
parciais de grande porte na admissão hospitalar. 

Materiais e Métodos: Pesquisa transversal, com indivíduos 
participantes admitidos em um hospital público, incluindo 
adultos e idosos de ambos os sexos.

Excluídos indivíduos com menos de 20 anos, cirurgias de 
pequeno porte e pacientes com informações incompletas.

Os indivíduos foram triados nutricionalmente de acordo 
com a NRS 2002 em até 72 horas após admissão de todos 
os pacientes submetidos a cirurgias gastrointestinais de 
grande porte, de julho a setembro de 2017. 

Realizados peso e alturas aferidos em balança digital 
e estadiômetro, classificados de acordo com IMC para 
idade.

Os indivíduos foram classificados de acordo com a NRS 
2002 com risco nutricional (pontuação ≥ 3 pontos) e sem 
risco nutricional (até 2 pontos). A pontuação máxima é de 
7 pontos, se o paciente tiver 70 anos ou mais.

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 
Universidade do Sagrado Coração e pelo Núcleo de Ensino 
e Pesquisa do Hospital.

O nível de significância adotado foi de 5%.

Resultados: Foram 32 indivíduos avaliados, de 21 a 84 
anos, média de 60,06± 13,85 anos. Prevalência de idosos 
de 59% e sexo masculino de 59, 37%. 

Verificou-se que 72% dos indivíduos apresentaram risco 
nutricional. Analisando a faixa etária, foi observado que 
61,5% do total de adultos avaliados estavam em risco 
nutricional e, entre os idosos, 73,7% estavam em risco 
nutricional.

Ao verificar a pontuação da NRS 2002 segundo faixa 
etária, observou-se que tanto adultos quanto idosos 
apresentaram mediana 4, apontando risco nutricional.
Em relação ao sexo, tanto feminino quanto masculino 
apresentaram mediana 4, sem diferença estatística entre 
eles.

Associando as variáveis antropométricas com a pontuação 
da triagem nutricional, observou-se uma associação 
negativa do IMC com a pontuação final (p=0.001), ou 
seja, quanto menor era o IMC, maior o risco nutricional. 
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Já a perda de peso apresentou associação positiva com 
a pontuação da NRS 2002 (p=0.002), significando que 
quanto maior era a perda de peso dos participantes, 
maior era o risco nutricional. 

Conclusão: Concluiu-se que a maioria dos pacientes 
submetidos a cirurgias eletivas gastrointestinais de 
grande porte apresentou risco nutricional. 

Verificou-se também que quanto menor o IMC e maior 
a perda de peso, maior é a pontuação da NRS 2002, 
indicando maior risco nutricional, demonstrando que o 
peso é uma importante referência para avaliar o risco 
nutricional segundo essa ferramenta de triagem.

Palavras-chaves:  Avaliação nutricional, Deficiências 
nutricionais, Neoplasias gastrointestinais 

IP020 - AVALIAÇÃO DO RISCO NUTRICIONAL, GANHO 
DE PESO INTERDIALÍTICO E INTERCORRÊNCIAS DE 
PACIENTES SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE DE UM 
HOSPITAL PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 

Autores: Sheila Borges, Daniella Caetano Freitas Fausti-
no, Laryssa Fernandes de Souza Coelho 

Instituição: SES/DF - Secretaria de Estado de Saúde 
 
Introdução: A hemodiálise, por ser um processo 
relacionado à excreção de solutos urêmicos, água e 
eletrólitos, gera inúmeras complicações, que juntamente 
com o estado nutricional, influenciam diretamente na 
morbimortalidade do paciente renal.

Objetivos: Avaliar o risco nutricional, o ganho de peso 
interdialítico e as intercorrências presentes nos pacientes 
submetidos à hemodiálise de um hospital público do 
Distrito Federal.

Materiais e Métodos: O estudo realizado foi observacional, 
descritivo, através dos prontuários dos pacientes 
em hemodiálise do Hospital Regional de Taguatinga, 
nos meses de setembro a novembro de 2017. O risco 
nutricional foi avaliado através da Avaliação Nutricional 
Subjetiva, método descrito por Kalantar-Zadeh e 
colaboradores. O escore de risco nutricional foi obtido 
pela soma de parâmetros clínicos: sem risco (soma menor 
ou igual a 7 pontos); risco leve (soma de 8 a 14 pontos); 
risco moderado (soma de 15 a 21 pontos); risco intenso 
(soma de 22 a 28 pontos) e risco grave (soma de 29 a 35 
pontos). O ganho de peso interdialítico foi calculado a 
partir da diferença entre o peso de entrada e o peso de 
saída da sessão anterior e a média foi obtida em razão 
ao número de sessões realizadas. O ganho de peso 
interdialítico foi considerado adequado entre 2 a 5%. A 
frequência das intercorrências no período (hipoglicemia, 

hipertensão, hipotensão, calafrios, cefaléia, vômitos, 
câimbras, taquicardia) foi analisada.

Resultados: A amostra consistiu em 32 pacientes, 
sendo 50% (n=16) do sexo masculino e 50% (n=16) 
do sexo feminino. Desses pacientes, 47% (n=15) com 
idade inferior a 60 anos e 53% (n=17) com idade 
superior a 60 anos. A média de idade dos pacientes foi 
de 55 anos. Em relação ao risco nutricional, 6,2% (n=2) 
não apresentaram risco nutricional, 65,6% (n=21) com 
risco nutricional leve e 28,2% (n=9) estavam com 
risco nutricional moderado. Em relação ao ganho de 
peso interdialítico apenas 3,12% (n=1) apresentou 
porcentagem maior que 5% e 46,9% (n=15) com 
porcentagem menor que 2%. Vale ressaltar que 
desse último grupo, 19% (n=6) apresentaram risco 
nutricional moderado. Na amostra estudada, as 
intercorrências mais presentes foram a hipoglicemia 
em 71,9% (n=23), seguida de hipotensão em 37,5% ( 
n=12) dos pacientes. 

Conclusão: A avaliação do risco nutricional, evolução 
clínica e intercorrências durante o processo de hemodiálise 
contribuem para o planejamento dos cuidados aos 
pacientes renais, direcionando as ações corretivas e o 
processo de intervenção nutricional, consequentemente, 
com impacto na qualidade de vida e redução dos custos 
hospitalares.

Palavras-chaves: Avaliação nutricional, Hemodiálise, 
Paciente renal, Peso interdialítico, Risco nutricional 

IP021 - AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE 
EM TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL DE UM HOSPITAL 
PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 

Autores: Sheila Borges, Alaira Hanna Ribeiro Alves

Instituição: FEPECS - Fundação de Ensino e Pesquisa em 
Ciências de Saúde
 
Introdução: A terapia nutricional enteral é parte 
constituinte da atenção hospitalar no alcance das 
necessidades nutricionais e prevenção de agravos 
relacionados à internação, sendo a aplicação de 
indicadores de qualidade medida avaliativa de atenção 
à saúde. 

Objetivos: Avaliar, através de indicadores de qualidade, 
o suporte nutricional enteral oferecido aos pacientes 
internados nas enfermarias de Cardiologia, Clínica 
Médica, Ginecologia, Cirúrgica e Ortopédica de um 
hospital público do Distrito Federal.

Materiais e Métodos: O estudo realizado foi observa-
cional, descritivo, retrospectivo, através da análise 
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dos prontuários eletrônicos dos pacientes em terapia 
nutricional enteral que estavam internados nas 
enfermarias de Cardiologia, Clínica Médica, Ginecologia, 
Cirúrgica e Ortopédica do Hospital Regional de Taguatinga, 
no período de janeiro a dezembro de 2017. Os pacientes 
que receberam terapia nutricional enteral por menos 
de 72 horas foram excluídos. Os dados de gênero, idade 
e desfechos clínicos (alta hospitalar e óbito) foram 
coletados. Os indicadores de qualidade avaliados em 
sua frequência foram: realização de triagem nutricional, 
aplicação da avaliação subjetiva global, medida do Índice 
de Massa Corporal, estimativas do gasto energético 
e necessidade proteica, alcance da meta calórica e 
proteica, ocorrência de diarréia e obstipação intestinal. 
Os resultados foram comparados com os parâmetros 
recomendados pela International Life Sciences Institute 
do Brasil.

Resultados: A amostra consistiu nos prontuários de 
150 pacientes, tendo prevalência de 59,3% (n=89) 
do sexo masculino e 40,7% (n=61) do sexo feminino, 
com idade média de 62 anos. Dos dados coletados, 
40% (n=60) dos prontuários apresentaram o registro 
da triagem nutricional; 52% (n=78) continham a 
aplicação da avaliação subjetiva global e 60,7% (n=91) 
dos pacientes tinham o Índice de Massa Corporal 
calculado. Dentre os pacientes, 65,3% (n=98) tiveram 
a meta calórica e 64,7% (n=97) as metas proteicas 
estimadas e registradas. O alcance das necessidades 
calóricas e proteicas foi de 55,3% (n=83) e 54% (n=81), 
respectivamente, dos pacientes avaliados. Quanto 
à frequência intestinal, 32,7% (n=49) apresentaram 
diarréia e 17,3% (n=26) obstipação intestinal. Na amostra 
estudada, 41% (n= 61) dos pacientes evoluíram ao óbito. 
Com exceção do indicador de obstipação intestinal, os 
demais não estavam em conformidade com os padrões 
recomendados. 

Conclusão: O presente estudo reforça a necessidade de 
aplicação de indicadores de qualidade para melhoria 
da assistência nutricional aos pacientes, bem como o 
reconhecimento dos pontos críticos da unidade estudada.

Palavras-chaves: Assistência nutricional, Atenção 
hospitalar, Indicador de qualidade, Suporte nutricional 
enteral, Terapia nutricional 

IP022 - CARACTERIZAÇÃO DA TERAPIA NUTRICIONAL 
PARENTERAL EM PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADE 
DE TERAPIA INTENSIVA 

Autores: Ana Carolina Morandi, Julia Hiromi Hori Okuyama

Instituição: UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo

Introdução: A prevalência de desnutrição em pacientes 
hospitalizados representa um problema de saúde mundial. 
Nos pacientes críticos, predomina o hipercatabolismo. 
Quando a administração da nutrição oral e enteral são 
inviáveis, a Terapia de Nutrição Parenteral deve ser 
iniciada.

Objetivos: Esse estudo visa caracterizar os pacientes 
adultos em uso de nutrição parenteral, o tempo 
de uso e número de alta e óbitos realizados, em 
Unidades de Terapia Intensiva em um hospital de 
alta complexidade, a fim de identificar pontos de 
melhoria no serviço.

Materiais e Métodos: O presente trabalho corresponde 
a um estudo descritivo em pacientes adultos (≥ 18 anos) 
que fizeram uso de Terapia Nutricional Parenteral, 
internados em nove Unidades de Terapia Intensiva de 
um Hospital de alta complexidade. A coleta de dados 
foi realizada no período de janeiro a dezembro de 2017. 
Foram coletados dados do setor de Divisão da Farmácia 
e do Prontuário dos Pacientes, referentes à idade; 
gênero; peso; IMC; tempo médio de utilização da NPT 
e quantificado os desfechos, altas e óbitos.

Resultados: Foram inclusos no trabalho, 66 pacientes 
adultos internados em Unidades de Terapia Intensiva e 
em uso de Nutrição Parenteral, dentre os quais foram 
26 mulheres (39%) e 40 homens (61%). Das nove UTIs, as 
que predominaram em número de internações foram UTI 
Geral 42%, UTI PS 17%, UTI da Nefrologia e do Convênio, 
ambos com 11%. As cinco demais resultaram no total de 
19%. Os pacientes acima de 60 anos corresponderam 
a 42%, sendo que desta população 46% apresentam 
IMC considerado de magreza a magreza grau 3. Os 
pacientes com diagnósticos oncológicos foram em 33% 
e não oncológicos em 67 %. O tempo de uso menor que 
7 dias, entre 7 a 28 dias e superiores a 28 dias foram 
respectivamente de 20 (30%), 28 (58%) e 8 (12%) de 
pacientes. Os desfechos alta, internados e óbito foram 
de 32%, 3%, 65%, respectivamente. Entre a população 
acima de 60 anos o desfecho “óbito” foi de 89% e o da 
população abaixo de 60 anos de 47%.

Conclusão: Observamos um público maior de indivíduos 
maiores de 60 anos e identificamos altas taxas de 
mortalidade nesta população. Mas em geral, as taxas de 
mortalidade foram altas nas duas amostras, possivelmente 
devido à própria criticidade da doença desses pacientes. 
Predominou o tempo de uso de nutrição parenteral de 7 
a 28 dias, mostrando a necessidade de um gerenciamento 
pela equipe multiprofissional.

Palavras-chaves:  Cuidado Intensiivo, Neoplasia, Nutrição 
Parenteral, Terapia Intensiva, Terapia Nutricional 
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IP023 - CONSUMO ALIMENTAR DE PACIENTES EM 
ACOMPANHAMENTO PRÉ-OPERATÓRIO DE CIRURGIA 
BARIÁTRICA 

Autores: Daniele Mendonça Santos, Talita Lemos Bene-
deti, Ludimila Guilherme Silveira, Fábio Henrique Rodri-
gues Navarro, Fabíola Pansani Maniglia

Instituição: UNIFRAN - Universidade de Franca 
 
Introdução: O Brasil é um dos países que mais realizam 
cirurgias bariátricas e diante deste cenário, surge a 
preocupação com o acompanhamento nutricional 
pré-operatório dos candidatos ao procedimento cirúrgico. 

Objetivos: Analisar qualitativamente o consumo 
alimentar de pacientes candidatos à cirurgia bariátrica 
em acompanhamento multiprofissional em um serviço 
de saúde.

Materiais e Métodos: Foram recrutados 49 indivíduos 
candidatos à cirurgia bariátrica atendidos em um Centro 
Multidisciplinar da Unimed de Franca, os quais assinaram 
um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
demonstrando sua concordância em participar da 
pesquisa. A coleta dos dados ocorreu no período de 
junho a setembro de 2017, na qual os pacientes elegíveis 
tiveram sua alimentação analisada pela aplicação de 
um questionário de frequência de consumo alimentar 
utilizado no serviço. Após a tabulação dos dados, os 
mesmos foram submetidos à análise descritiva. 

Resultados: A população do estudo foi composta por 
83,7% de mulheres e a idade dos participantes variou 
de 20 a 54 anos. A mediana do tempo de tratamento 
pré-operatório correspondeu a 60 dias e os tempos 
mínimo e máximo foram 18 e 365 dias, respectivamente. 
Observou-se que 57,14% dos integrantes da pesquisa 
utilizavam açúcar diariamente, 20,40% consumiam 
chocolate semanalmente e 14,3% ingeriam sorvete 
quinzenalmente. Houve um predomínio de ingestão 
de carne bovina, sendo esta consumida diariamente 
por 75,5% dos participantes, e somente 17 pessoas 
consumiam peixes, semanalmente. Alimentos embutidos, 
como: bacon, mortadela, salsicha, linguiça e presunto 
foram consumidos semanalmente por 67,3% dos 
pacientes. 16 indivíduos relataram consumir 3 ou mais 
porções de frutas diariamente e um indivíduo não 
consumia nenhuma porção diária de fruta. A ingestão 
diária de verduras foi referida por 91,8% dos integrantes 
da pesquisa e as demais hortaliças apresentaram menores 
índices de consumo. 22,4% dos indivíduos afirmaram não 
beber leite e 16,3% apresentaram consumo semanal de 
bebida alcoólica.

Conclusão: Mesmo em acompanhamento nutricional, 
os pacientes apresentaram consumo insuficiente 
de alimentos nutritivos e alta ingestão de alimentos 
ricos em açúcares refinados, gordura e sódio, os quais 
também serão contraindicados no pós-operatório. 
Recomenda-se estratégias de educação nutricional, 
visando a conscientização dos pacientes quanto a 
importância de uma alimentação adequada para o 
preparo cirúrgico e prognóstico favorável.

Palavras-chaves: Cirurgia Bariátrica, Ingestão Alimentar, 
Obesidade 

IP024 - CONSUMO DE CARNE VERMELHA E PROCESSADA 
EM INDIVÍDUOS SUBMETIDOS AO RASTREAMENTO 
PARA CÂNCER COLORRETAL 

Autores: Araida Dias Pereira, Elemarcia Martins da Silva 
Paixão, Jonio Arruda Luz, Andrea Barretto Motoyama, 
Marina Ito

Instituição: UFT - Universidade Federal do Tocantins
 
Introdução: Evidências indicam que o alto consumo de 
carne vermelha e processada associado ao baixo consumo 
de alimentos ricos em fibras, frutas e verduras podem 
contribuir para o desenvolvimento do câncer colorretal 
(CCR).

Objetivos: Avaliar o consumo de carne vermelha e 
processada em indivíduos submetidos ao rastreamento 
do câncer colorretal numa população da região Norte 
do Brasil.

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo transversal e 
exploratório, conduzido em 106 indivíduos, selecionados 
de modo aleatório. Essa pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos sob 
CAAE: 05580514.2.0000.0030.Coletou-se informações 
sobre o perfil sociodemográfico, dados antropométricos, 
consumo alimentar e biópsia intestinal. Utilizou-se os 
programas Nutrition Data System for Research para 
análise dos recordatórios de 24h e Multiple Source 
Method, para correção da distribuição de consumo de 
nutrientes e alimentos dos participantes. Para análise 
estatística foram aplicados testes não paramétricos, 
sendo os resultados apresentados em percentuais e 
medianas, com nível de significância p<0,050. 

Resultados: A amostra foi constituída de 106 indivíduos, 
sendo 65,1% do sexo feminino e 34,9% do masculino, 
com idade mediana de 59 anos. A maioria (52,8%) dos 
participantes não apresentaram alteração na mucosa 
intestinal (grupo controle), enquanto 41,5% e 5,7%, 
respectivamente, apresentaram pólipo e CCR. De acordo 
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com o índice de massa corpórea (IMC), observou-se 
excesso de peso em 48,2%, 54,5% e 16,7 % dos indivíduos 
do grupo controle, pólipo e CCR, respectivamente, sem 
diferença significativa entre os grupos. Em relação ao 
consumo alimentar, a mediana da ingestão de carne 
vermelha foi de 80 g/dia, 62 g/dia e 73 g/dia para os 
grupos controle, pólipo e CCR, respectivamente. Quanto 
ao consumo de carne processada, observou-se uma 
ingestão mediana de 4 g/dia, 3 g/dia e 2g/dia para o 
controle, pólipo e CCR, respectivamente. Não houve 
diferença entre os grupos estudados quanto consumo 
tanto de carne vermelha como de carne processada. 

Conclusão: O consumo de carne vermelha e processada 
foram semelhantes entre os grupos estudados e inferiores 
aos relatados na literatura como ponto de corte para 
o aumento do risco de CCR. Estes resultados devem 
ser interpretados com cautela devido às variáveis não 
controladas no estudo e ao pequeno tamanho da 
amostra.

Palavras-chaves: Cancer colorretal, Mucosa intestinal, 
Rastreamento, Consumo de alimentos, Carne vermelha 

IP025 - DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLO DE 
ATENDIMENTO NUTRICIONAL PARA PACIENTES 
AMBULATORIAIS COM SÍNDROME DO INTESTINO 
IRRITÁVEL POR MEIO DA DIETA DE BAIXO TEOR DE 
FODMAPS 

Autores: Michelle Rasmussen Martins, Maira Conte 
Chaves, Sonia Maria Lopes Sanches Trecco, Denise Eva-
zian

Instituição: ICHC- FMUSP - Instituto Central do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo 
 
Introdução: A dieta de baixo teor de carboidratos 
fermentáveis (FODMAPs) tem sido utilizada na promoção 
da melhora dos sintomas de pacientes com Síndrome do 
Intestino Irritável (SII), uma doença evidenciada por dor 
abdominal e alteração nos hábitos intestinais.

Objetivos: Desenvolver protocolo de atendimento 
nutricional para pacientes ambulatoriais com Síndrome 
do Intestino Irritável, com  dieta de baixo teor de 
FODMAPs.

Materiais e Métodos: Foi elaborado protocolo de 
atendimento nutricional para pacientes com SII, a 
partir da literatura encontrada nas bases de dados 
da Pubmed e Scielo. Para o protocolo, foi criado um 
fluxograma de atendimento, como material de apoio 
para os nutricionistas, com orientações para cada 

etapa e consulta nutricional, além de critérios para 
inclusão e exclusão de pacientes. Neste fluxograma 
constam três etapas: uma de exclusão dos alimentos 
com alto teor de FODMAPs, uma de testes de 
reintrodução de subgrupos dos FODMAPs e uma etapa 
de individualização do plano alimentar, restrito apenas 
nos subgrupos não tolerados. Para isso, foi elaborado 
um plano alimentar baixo em FODMAPs, passível de 
adaptações e um impresso de orientações nutricionais 
específicas. Foi desenvolvido material de apoio e 
fluxograma de testes de reintrodução, com todos os 
subgrupos de FODMAPs.

Resultados: Com o protocolo, o nutricionista pode 
explicar o plano alimentar baixo em FODMAPs, com 
orientações nutricionais na primeira consulta, a ser 
seguido por oito semanas, com consulta mensal. Sem 
melhora dos sintomas ou adesão à dieta, o paciente é 
excluído do protocolo. Com melhora dos sintomas e 
adesão, iniciam-se os testes de reintrodução, por 16 
semanas, em que são orientados a consumir um alimento 
de um subgrupo de FODMAPs, como a lactose (leite, 
iogurte), manitol (cogumelo, couve-flor), frutano (trigo, 
massas, pães), entre outros, por três dias seguidos, com 
registro dos sintomas. Se houver piora dos sintomas, o 
teste deve ser interrompido. Após cada teste o paciente 
é orientado a voltar à dieta baixa em FODMAPs, mesmo 
se tiver boa tolerância, e aguardar pelo menos três dias 
para dar continuidade, sem que ocorra efeito cruzado 
entre os subgrupos. A cada consulta nutricional, são 
avaliados sintomas gastrointestinais, hábito intestinal e 
adesão à dieta. Após a conclusão dos testes, na última 
etapa, uma nova dieta baixa em FODMAPs é orientada, 
restrita conforme resultados dos testes.

Conclusão: O protocolo de atendimento nutricional 
para pacientes com Síndrome do Intestino Irritável por 
meio da dieta de baixo teor de FODMAPs é importante 
para a padronização e sistematização deste tipo de 
atendimento, com identificação de planos de ação para 
adesão à dieta de acordo com as etapas desenvolvidas.

Palavras-chaves:  Síndrome do Intestino Irritável, 
FODMAPs, gastrointestinais 

IP026 - DESENVOLVIMENTO DE UM SUPLEMENTO 
NUTRICIONAL ORAL HIPERCALÓRICO PARA PACIENTES 
INTERNADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM UM 
HOSPITAL DO INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL 

Autores: Bianca Coletti Schauren, Adriano Junior Coelho 
da Silva, Mara Elisa Schneider, Fernanda Scherer Adami

Instituição: UNIVATES - Universidade do Vale do Taquari 
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Introdução: A desnutrição é caracterizada por um estado 
de carência de nutrientes essenciais para a saúde do 
indivíduo. A terapia nutricional adequada desempenha 
um importante papel na recuperação do estado 
nutricional e na diminuição do risco de morbidade do 
paciente hospitalizado.

Objetivos: Descrever o desenvolvimento de um 
suplemento oral hipercalórico para uso em pacientes 
internados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em um 
hospital do interior do Rio Grande do Sul.

Materiais e Métodos: O presente estudo se caracteriza 
como um estudo descritivo experimental realizado 
no período de agosto a setembro de 2017.Para o 
desenvolvimento dosuplemento oral hipercalórico 
foi feito um levantamento dos alimentos disponíveis 
no estoque de um hospital do interior do Rio Grande 
do Sul que pudessem compor um suplemento oral 
hipercalórico, com ingredientes de fácil acesso, com 
características sensoriais como sabor, odor e textura 
favoráveis ao paladar e com boa aceitabilidade. 
Para o cálculo dos macronutrientes encontrados no 
suplemento hipercalórico foi utilizado o software 
Dietwin® 2017.

Resultados: Como resultado final da elaboração do 
suplemento hipercalórico foi obtida uma fórmula 
composta pelos seguintes alimentos: 1 unidade 
de banana (100g), 20g de maltodextrina, 20g de 
albumina sem sabor, 20g achocolatado, 10ml de 
óleo de soja e 200ml de leite integral. Através destes 
alimentos foi possível desenvolver um suplemento 
com densidade calórica de 1,45 kcal/ml com volume 
total de 400ml, contendo aproximadamente 580 
kcal, sendo elas compostas por 54% carboidratos 
(78,7g), 22% proteínas (31,4g) e 24% gorduras (16,3g). 
Todos os ingredientes utilizados para elaboração 
do suplemento faziam parte da lista de compras 
comumente uti l izado na produção das dietas 
oferecidas aos pacientes, sendo que sua utilização 
não acarreta aumento dos custos ao serviço.

Conclusão: Existem várias opções de suplementos 
hipercalóricos industrializados no mercado brasileiro. No 
entanto, o custo elevado destes produtos impossibilita 
muitos hospitais utilizá-los, principalmente, nos pacientes 
internados pelo SUS. Através desta proposta foi possível 
desenvolver um suplemento de baixo custo e fácil 
acesso ao Serviço, tornando-se uma opção viável para 
complementar a alimentação e aporte energético dos 
pacientes hospitalizados.

Palavras-chaves:  Suplementos Nutricionais, Desnutrição, 
Sistema Único de Saúde 

IP027 - DESNUTRIÇÃO E RISCO NUTRICIONAL DE 
USUÁRIOS A PARTIR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 
SENSIBILIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Autores: Cintia Lopes Castro Lucho

Instituição: PMA - Prefeitura Municipal de Alvorada 
 
Introdução: A assistência nutricional na APS relaciona-se 
à prevalência de obesidade, sendo omitidos casos de 
desnutrição ou risco nutricional. Devido o impacto da 
desnutrição no prognóstico dos pacientes, considera-se 
que maiores esclarecimentos são relevantes.

Objetivos: Capacitar as equipes quanto ao risco 
nutricional e desnutrição dos usuários das UBS e 
possibilidades de assistência. Orientar a realização de 
diagnóstico precoce de desnutrição e risco nutricional 
dos usuários da RAS.

Materiais e Métodos: Abordagem realizada por 
capacitação de servidores lotados nas UBS de Alvorada/
RS, em março de 2017, durante período de 90 minutos, 
durante aula expositiva com a utilização de computador e 
multimídia. As equipes foram divididas em quatro grupos, 
sendo cada um dos grupos distribuídos nos turnos da 
manhã ou tarde. Foram aplicados  pré-teste e pós-teste 
com quatro perguntas referentes aos temas abordados. 
Conteúdos ministrados: conceitos de desnutrição e 
risco nutricional, dados epidemiológicos, fatores de 
risco, sinais e sintomas da desnutrição, impacto da 
desnutrição no prognóstico dos pacientes, ferramentas 
de triagem nutricional, fluxo de encaminhamento para a 
nutricionista, a importância da atuação do nutricionista 
na assistência nutricional e orientação para acesso às 
fórmulas nutricionais através da Secretaria Estadual de 
Saúde/RS.

Resultados: Participaram da capacitação 242 servidores 
lotados nas UBS do município. As aplicaçôes dos pré-teste 
e pós-teste demonstraram significativa apropriação do 
conhecimento em relação ao tema tratado, tendo em 
vista os resultados dos acertos das 4 perguntas no pré 
e pós-teste, respectivamente: 84,7% para 94,7%, 91% 
para 96,4%, 78,5% para 84,7% e 85,2% para 97,3%. A 
participação inicial dos mesmos na capacitação, de 
forma subjetiva, apresentou duas perspectivas: pouco 
reconhecimento sobre o tema do risco nutricional 
e sua aplicabilidade na área da atenção básica; uma 
grande preocupação nas suas participações quanto 
a identificação de usuários que estejam em risco 
nutricional nos seus territórios, a fim de fazerem os 
encaminhamentos adequados, para minimizarem o 
impacto deletério da desnutrição.
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Conclusão: A assistência nutricional na atenção 
secundária em Alvorada passou a abranger um maior 
número de pacientes com risco nutricional ou desnutridos 
após a capacitação dos profissionais atuantes na porta de 
entrada do SUS. Diante disso, considera-se a disseminação 
dessa sensibilização na APS, utilizando-se de capacitação 
e elaboração de cartilha explicativa, visando a garantia 
do acesso à assistência.

Palavras-chaves: Terapia Nutricional, Atenção primária 
à saúde, Desnutrição 

IP028 - DISBIOSE INTESTINAL: CONDIÇÃO DA 
MICROBIOTA NA ADMISSÃO DO IDOSO HOSPITALIZADO 

Autores: Erika Albuquerque, Hemilly Oliveira, Elizabeth 
Chagas, Alana Barreto 

Instituição: HP - Hospital Promater 
 
Introdução: Alterações na microbiota intestinal ocorrem 
por fatores como alimentação, uso de antibióticos, idade, 
estresse. Seu desequilíbrio leva a diminuição de bactérias 
benéficas e aumento de patógenos, isso é a disbiose, 
prejudicando a saúde intestinal.

Objetivos: Analisar e quantificar os principais fatores 
de disbiose intestinal em idosos hospitalizados em um 
hospital privado da cidade de Natal/RN.

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo transversal 
do tipo descritivo, com abordagem quantitativa. A 
população envolvida foi composta por 75 pacientes 
idosos internados em um hospital privado. Os critérios 
de inclusão adotados foram: idade superior a 60 anos e 
estar internado em qualquer setor da unidade hospitalar. 
A amostragem foi realizada por conveniência, na qual os 
idosos que se enquadraram no critério de inclusão foram 
convidados a participar da pesquisa. Os participantes 
receberam uma breve explicação sobre a importância 
da pesquisa para o âmbito hospitalar, especialmente 
associada a conduta nutricional.A coleta de dados foi 
realizada nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, nas 
primeiras 24 horas de internação do paciente, através 
da aplicação do Inquérito Nacional de Disbiose (INDIS), 
o qual pontua de acordo com os fatores de risco de 
cada paciente e permite estratificar o grau de disbiose 
em baixo (0-4 pontos), médio (5-10 pontos), alto (11-16 
pontos) e muito alto risco (17-22 pontos). 

Resultados: Dentre os pacientes avaliados no estudo, 
53,3% (n=40) eram do sexo feminino e 46,7% (n=35) 
do sexo masculino. Os pacientes foram entrevistados 
a respeito dos seguintes fatores: patologia e/ou 
condição clínica (100% dos entrevistados), tratamento 

atual (49,3% em tratamento cirúrgico, quimioterapia 
ou radioterapia), sintomas gastrintestinais (29,3%), 
medicamentos (74,7%), tabagismo (2,7%), consumo de 
álcool (13,3%) e mobilidade (16% não deambulavam). 
O inquérito demonstrou que 84% dos pacientes foram 
classificados com médio (n=38), alto (n=23) e muito 
alto risco de disbiose (n=2). O uso de medicamentos 
(antibiótico, protetor gástrico, laxante e antidiarreico), 
bem como o tipo de tratamento atual foram os 
fatores com maior impacto na estratificação do risco 
de disbiose.É importante introduzir probióticos em 
pacientes com risco de moderado a muito alto de 
disbiose. Seu uso irá modular a microbiota intestinal 
antes dos antibióticos, estimulará o sistema imunológico, 
diminuirá a constipação intestinal e diarreias, melhorará 
a aceitação da dieta e tolerabilidade ao medicamento

Conclusão: O estudo permitiu identificar os pacientes 
com risco de disbiose e favorecê-los na adoção 
de conduta direcionada ao uso de probióticos. Em 
indivíduos enfermos, a microbiota saudável estimula o 
desenvolvimento do sistema imunológico intestinal, fato 
que otimizará o tratamento e a satisfação do paciente, 
melhorando o processo inflamatório, reduzindo o tempo 
de internação e os custos hospitalares.

Palavras-chaves:  Disbiose, Idoso, INDIS, Hospital, 
Recuperação 

IP029 - DISFUNÇÃO GLICÊMICA DE PACIENTES EM 
USO DE NUTRIÇÃO ENTERAL INTERNADOS EM UMA 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

Autores: Mônica Hübner Pinel, Raisa Pessini Pizetta, 
Marcelo Soares Pires, José Renato Dacache Balieiro, 
Paula Buzim Vidal 

Instituição: HCL - Hospital Cesar Leite
 
Introdução: Em pacientes críticos a resposta inflamatória 
sistêmica acarreta em disfunções da glicemia. A 
hiperglicemia, a hipoglicemia e o aumento da variabilidade 
glicêmica conferem risco de mortalidade. O manejo 
adequado da terapia nutricional de tais complicações 
contribui para o cuidado intensivo. 

Objetivos: Avaliar freqüência de hiperglicemia, 
hipoglicemia e o controle glicêmico de pacientes em 
uso de terapia nutricional enteral na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Hospital César Leite em Manhuaçu/MG.

Materiais e Métodos: Estudo de caráter clinico, 
transversal e prospectivo. Foram incluídos pacientes 
em uso de nutrição enteral via sonda, internados na UTI 
do Hospital César Leite/MG, no mês de março de 2018. 
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Os dados de glicemia sanguínea, glicemia capilar (maior 
e menor), episódios de hiperglicemia e hipoglicemia, 
presença de diabetes melitus (DM), insulinoterapia e dieta 
enteral, foram coletados nos prontuários diariamente, 
pelas nutricionistas da EMTN e acadêmicas de nutrição. 
A amostra foi estratificada entre grupo de diabéticos e 
não diabéticos. Para o diagnóstico da hiperglicemia foi 
considerado o valor ≥ a 180 mg/dL e para hipoglicemia ≤ a 
70 mg/dL.Utilizou-se a fórmula, abaixo, para o cálculo da 
disfunção glicêmica:Número de pacientes com disfunção 
da glicemia em terapia nutricionalNúmero de pacientes 
em terapia nutricionalAo final do estudo os dados serão 
tabulados no Microsoft Excel (2010) e os resultados 
obtidos serão avaliados utilizando estatística descritiva, 
expressos em média e desvio-padrão.

Resultados: A amostra foi composta por 17 pacientes 
internados UTI em terapia nutricional enteral, com idade 
média de 62 anos, com prevalência do sexo o masculino 
58,8% (n=10). Foi administrada dieta enteral polimérica, 
padrão, sem sacarose, com infusão contínua, para ambos 
os grupos. O resultado do indicador de qualidade da 
disfunção de glicemia para hipoglicemia foi de 11,76 
% (n=2) e hiperglicemia foi de 76,47 % (n=13). O grupo 
de diabéticos foi composto por 47% da amostra (n= 
8) e 100 % (n=8) fez uso de insulinoterapia durante a 
internação. Já o total de pacientes não diabéticos foi de 
52,9% (n=9), destes 22,2 % (n=2) dos pacientes fizeram 
uso de insulinoterapia como resposta hiperglicêmica ao 
fator de estresse metabólico. Ocorreram 127 episódios 
de hiperglicemia e 6 de hipoglicemia capilar no grupo 
dos diabéticos, controle glicêmico médio variando entre 
120,4mg/dL a 228,4 mg/dL, sendo que as diretrizes 
recomendam entre 140 a 180 mg/dL no paciente em 
estado crítico. Já no grupo dos não diabéticos ocorreram 
31 episódios de hiperglicemia e nenhum de hipoglicemia, 
e o controle glicêmico médio variou entre 127,6 mg/dL 
a 174,7mg/dL. 

Conclusão: Os resultados apresentados indicaram alta 
prevalência de hiperglicemia e baixa de hipoglicemia, 
nos pacientes críticos com nutrição enteral. O controle 
glicêmico do grupo dos diabéticos extrapolou a 
recomendação preconizada. O monitoramento da 
glicemia com aplicação de indicadores de qualidade 
poderá possibilitar a elaboração de novos protocolos 
assistenciais da medicina e nutrição.

Palavras-chaves:  Disfunção Glicêmica, Hipoglicemia, 
Hiperglicemia, Nutrição Enteral, UTI 

IP030 - USO DE SALEIRO À MESA POR MULHERES DE 
BAIXA RENDA 

Autores: Luciana Cristina do Nascimento Costa Duque 
Estrada, Elza Cristina Batista Barbosa, Amanda Thaís 
Viana Oliveira, Fernanda Araújo Santos Saldanha, Mi-
chele Bezerra Silva 

Instituição: HUUFMA - Hospital Universitário da Univer-
sidade Federal do Maranhão
 
Introdução: A Pesquisa de Orçamentos Familiares de 
2008-2009 apontou uma média de ingestão diária de 
sódio de 12 g/dia de sal. Avaliar o consumo autorreferido 
de sal pode auxiliar na sensibilização da população quanto 
à necessidade da mudança desse hábito.

Objetivos: Devido à importância do conhecimento do 
consumo de sal pela população, essa pesquisa visa avaliar 
a prevalência de acréscimo de sal à mesa por mulheres de 
baixa renda integrantes de um projeto social de uma 
instituição federal de ensino em São Luís.

Materiais e Métodos: Participaram da pesquisa 
32 mulheres de baixa renda do bairro da Vila 
Palmeira pertencentes a um projeto social intitulado 
“Mulheres Mil”. O projeto social foi realizado nas 
dependências do Instituto Federal de Educação, 
Ciencia e Tecnologia do Maranhão-Campus Monte 
Castelo em São Luís do Maranhão com a finalidade 
de capacitarem essas mulheres para o mercado de 
trabalho. Disciplinas ligadas à área da saúde foram 
oferecidas a esse grupo. Os dados foram coletados em 
janeiro de 2010 no início da disciplina de Nutrição para 
obtermos conhecimento sobre os hábitos alimentares e 
estilo de vida das participantes. A amostra foi composta 
somente por aquelas mulheres que assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Posteriormente, essas 
mulheres responderam a um questionário autoaplicável 
com questoes referentes ao consumo de varios grupos 
de alimentos e comportamentos alimentares como o uso 
de saleiro à mesa.

Resultados: A pesquisa identificou que as mulheres, em 
sua maioria (81%),  responderam que não usavam saleiro 
à mesa. Cerca de 21% delas referiram que adicionavam 
mais sal quando iam consumir um alimento preparado.

Conclusão: O resultado da pesquisa mostrou-se favorável 
às recomendaçoes vigentes de prevençao de doenças 
cronicas não transmissíveis como hipertensão arterial. 
Mais houve um percentual significativo que faz uso de 
adição de sal à mesa. Porém,mais estudos são necessarios 
para avaliar o consumo de sodio através de outras fontes 
alimentares, além de práticas de educação nutricional 
sobre os malefícios do sal.

Palavras-chaves: Hipertensão arterial, Consumo 
alimentar, Nutrição 
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IP031 - SUPLEMENTAÇÃO COM GENGIBRE NÃO 
MELHORA NÁUSEAS E VÔMITOS EM PACIENTES 
SUBMETIDOS À QUIMIOTERAPIA 

Autores: Malaine Morais Alves Machado, Adriele Silva 
Freitas, Mônica Batista Soares, Renata Costa Fernandes, 
Marina Brito Campos

Instituição: HC-UFG/EBSERH - Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás
 
Introdução: As náuseas e os vômitos estão entre os 
efeitos mais desagradáveis e frequentes da quimioterapia 
(QT). Ainda não há consenso sobre os efeitos antieméticos 
do gengibre em pacientes oncológicos.

Objetivos: Avaliar o efeito do gengibre sobre náuseas e 
vômitos em pacientes submetidos à QT.

Materiais e Métodos: Ensaio clínico, randomizado, triplo 
cego, cruzado e placebo controlado com pacientes em 
QT ambulatorial em um hospital público terciário. Foram 
recrutados 16 pacientes, dos quais 12 finalizaram a 
pesquisa. Os indivíduos foram divididos aleatoriamente 
para receber 1g de extrato seco de gengibre ou placebo 
(1g de celulose microcristalina), quatro dias antes e após 
a QT. O estado nutricional foi avaliado pela Avaliação 
Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente. O 
instrumento para mensuração de náuseas e vômitos foi o 
Multinational Association on Suportive Care in Cancer. Foi 
realizado teste de Wilcoxon Signed Rank para as variáveis 
ordinais e McNemar para as qualitativas. O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de Goiás, sob protocolo 
2160599 e registrado no Registros Brasileiros de Ensaios 
clínicos (REBEC) com número RBR-33JPYY. Todos os 
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido.

Resultados: A amostra foi composta por pacientes de 
ambos os sexos, sendo 44% homens e 66% mulheres, 
com idade média de 54,50 ± 15,95 anos. Em relação 
ao estado nutricional, a maioria da amostra, 58,33%, 
apresentava quadro de desnutrição (estágios B e C). Foi 
observado predomínio de diagnóstico de câncer do trato 
gastrointestinal (83,33%) e protocolos quimioterápicos 
de moderado potencial emético (91,67%), sendo mais 
incidente o FOLFOX (oxaliplatina/ fluoracil/ ácido folínico). 
Não foi encontrada diferença entre a suplementação de 
gengibre e placebo em relação ao número de episódios 
de vômitos agudos (p= 0,181) e tardios (p= 0,586), 
intensidade da náusea tardia (p= 0,139), ocorrência de 
náusea aguda (p= 0,221) e tardia (p= 0,134) e ocorrência 
de vômitos agudos (p= 0,479) e tardios (p= 1,000).

Conclusão: A suplementação com 1 grama de gengibre 
quatro dias antes e após da quimioterapia não apresentou 
efeito protetor em relação a náuseas e vômitos induzidos 
pela quimioterapia.

Palavras-chaves: Gengibre, Náusea, Vômito, Quimio-
terapia, Neoplasia 

IP032 - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL 
E INDICADOR DE QUALIDADE DE RASTREAMENTO 
NUTRICIONAL 

Autores: Talita Ariane Amaro Lobato, Laurena Santos 
Von-Grapp Corrêa, Waléria do Socorro de Oliveira Ai-
nett, Thiago Oliveira da Silva, Taissa Fernanda Matos da 
Silva Araújo 

Instituição: Pró-Saúde - Associação Beneficente de 
 Assistência Social e Hospitalar
 
Introdução: A identificação do risco nutricional na 
admissão é fundamental para estratificação do risco, 
possibilitando a criação de estratégias para manter 
ou recuperar estado nutricional, e estabelecimento 
assistência nutricional adequadas e precoce.

Objetivos: Monitorar a sistematização da assistência 
nutricional a indivíduos hospitalizados, através da 
aplicação de indicadores de qualidade de rastreamento 
nutricional.

Materiais e Métodos: Estudo transversal retrospectivo, 
realizado entre janeiro a março de 2018, em um hospital 
público de Belém – PA. Baseou-se no monitoramento do 
Indicador de Qualidade – Taxa de Triagem Nutricional, 
fora aplicado a ferramenta Nutritional Risk Screening 
(NRS) 2002 de rastreamento para risco nutricional, em até 
24 horas da admissão, onde os indivíduos são classificados 
nos seguintes níveis de assistência: primário, secundário 
e terciário, que determina a sistematização da assistência 
nutricional durante a internação. A meta institucional é 
atingir acima de 99% de triagem realizadas.

Resultados: Foram triados 1086 pacientes neste período, 
sendo em média 12 pacientes/dia. O indicador apresentou 
adequação de 100%, em todos os meses avaliados. Quanto 
ao nível de assistência, 81,8% correspondem ao nível 
de assistência primário e 17,4% ao nível de assistência 
secundário, e 0,8% com nível de assistência terciário. De 
acordo com o Ministério da Saúde, esse rastreamento 
tem até 48 horas para ocorrer, e a meta é atingir, no 
mínimo, 80%, e ao comparar com a meta institucional 
e a adequação encontrada, evidencia-se que as práticas 
de qualidade adotadas com a triagem de todos os 
pacientes internados, possibilitam a garantia da evolução 
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da assistência nutricional prestada por esta unidade 
hospitalar, priorizando o atendimento de forma qualitativa.

Conclusão: Nota-se a importância desse indicador 
de qualidade na prática clínica por identificar o perfil 
nutricional dos pacientes, obtendo-se a definição da 
complexidade da assistência nutricional, possibilitando 
o direcionamento de cuidado, por meio de critérios de 
monitoramento e planejamento nutricional, garantindo 
a sistematização da assistência, permitindo uma 
intervenção nutricional mais efetiva.

Palavras-chaves:  Triagem, Indicadores, Assistência à 
Saúde, Vigilância Nutricional 

IP033 - RISCO DE PERDA DE PESO E PERCEPÇÃO DE 
SAÚDE EM IDOSOS FREQUENTADORES DE INSTITUIÇÕES 
TIPO DAY CARE NAS CIDADES DE SÃO PAULO E RIBEIRÃO 
PRETO 

Autores: Noeli Aparecida Rosa de Morais, Renata Furlan 
Viebig

Instituição: UPM - Universidade Presbiteriana Mackenzie
 
Introdução: A prevalência de incapacidade e dependência 
funcional no idoso pode estar correlacionada ao consumo 
alimentar. A prevenção dessa condição é possível por 
meio da identificação precoce do risco de desnutrição e 
da adoção de um estilo de vida mais saudável.

Objetivos: Identificar o risco de desnutrição e a 
percepção dos idosos sobre saúde em instituições 
tipo Day Care, a partir da avaliação do Questionário 
Nutricional Simplificado de Apetite (QNSA) e da auto-
percepção de saúde.

Materiais e Métodos:  Trata-se de um estudo 
observacional, com delineamento transversal, realizado 
com idosos frequentadores de duas instituições 
particulares, do tipo Day Care, localizadas no município 
de São Paulo e de Ribeirão Preto. Foram realizadas 
entrevistas individuais com a finalidade de obter dados 
pessoais e a auto percepção de saúde dos idosos. Para 
avaliar o risco de perda de peso foi utilizado o QNSA, na 
versão traduzida para o português proposta por Sties et 
al (2012), o qual é composto por quatro itens, agrupados 
em um único domínio. Cada questão apresenta cinco 
opções de respostas. Quando somadas, estas geram 
o escore total do questionário, que pode variar de 4 a 
20, e quanto menor, maior é o risco de perda de peso. 
Índices inferiores ou iguais a 14 indicam risco de perda 
de pelo menos 5% de peso em seis meses. Este estudo 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Resultados: A amostra constituiu-se de 28 idosos, sendo 
14 da cidade de Ribeirão Preto e 14 paulistanos. A idade 
média dos idosos de Ribeirão Preto foi de 85 anos, sendo 
os idosos da capital mais novos (76 anos). Em Ribeirão 
Preto, pôde-se observar que 78,6% eram mulheres e 
92,9% apresentaram risco significativo de perda de peso 
segundo o QNSA, sendo que apenas uma idosa não 
apresentou risco de perda de 5% do peso em 6 meses. Em 
São Paulo, 92,9% eram mulheres e 57,1% apresentaram 
risco para desnutrição. No interior paulista, 35% dos 
idosos analisaram sua saúde como “excelente”, 57,1% 
como “boa” e 7,1% como “regular”. Em contrapartida, 
em São Paulo, nenhum idoso classificou sua saúde como 
“excelente”, sendo que a maioria dos idosos, 64,3% a 
classificaram como “boa” e 35,7% como “regular”.

Conclusão: Embora quase todos os idosos do interior 
apresentassem o risco de desnutrição, um terço destes 
classificou sua saúde como excelente. Em contrapartida, 
mesmo com menor risco de desnutrição, nenhum idoso 
paulistano considerou sua saúde excelente. A diferença 
de quase uma década na idade média entre os idosos da 
capital e interior pode ter contribuído para que um menor 
risco de perda de peso tenha sido observado na capital. 

Palavras-chaves: Idosos, Desnutrição, Apetite, Auto 
Avaliação, Saúde

IP 03 4 -  RISCO DE SARCOPENIA EM IDOSOS 
FREQUENTADORES DE INSTITUIÇÕES TIPO DAY CARE 
NAS CIDADES DE SÃO PAULO E RIBEIRÃO PRETO 

Autores: Noeli Aparecida Rosa de Morais, Renata Furlan 
Viebig

Instituição: UPM - Universidade Presbiteriana Macken-
zie
 
Introdução: A prevalência de incapacidade e dependência 
funcional no idoso pode estar correlacionada à redução 
da massa muscular conhecida como sarcopenia. A 
prevenção dessa condição é possível por meio da 
identificação precoce dos riscos e um estilo de vida mais 
saudável.

Objetivos: Este estudo teve como objetivo identificar o 
risco de sarcopenia, a partir da avaliação antropométrica 
e do questionário SARC-F em idosos frequentadores de 
instituições tipo Day Care, localizadas na região central 
de São Paulo e de Ribeirão Preto.

Materiais e Métodos:  Tratou-se de um estudo 
observacional, com delineamento transversal, realizado 
com idosos frequentadores de duas instituições 
particulares, do tipo Day Care, localizadas no município 



BRASPEN J 2018; 33 (Supl 2): 1-188

82

Resumos do Ganepão/2018

de São Paulo e de Ribeirão Preto. Foram aferidos os 
dados de peso, altura, Índice de Massa Corpórea (IMC), 
dobra cutânea tricipital (DCT), circunferência do braço 
(CB), a circunferência da panturrilha (CP) e a espessura do 
músculo adutor do polegar (EMAP). Para avaliar o risco de 
sarcopenia associado com os dados antropométricos foi 
utilizada a versão traduzida em português do questionário 
SARC-F por Barbosa et al (2015). Este estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.

Resultados: A amostra constituiu-se de 28 idosos no total, 
sendo 14 residentes na cidade de Ribeirão Preto e 14 na 
cidade de São Paulo. A idade média dos idosos do interior 
foi de 85 anos, 9 anos maior do que a média daqueles da 
cidade de São Paulo. Em Ribeirão Preto, pôde-se observar 
um valor médio de IMC de 22,75Kg/m2 (±2,49), bem 
próximo do ponto de corte para eutrofia proposto pela 
OPAS (2003). Estes resultados foram superiores para os 
idosos de São Paulo, sendo a média de 25,5Kg/m2 (±2,8). 
Em Ribeirão Preto, 57,1% dos idosos foram categorizados 
como tendo baixo peso, 35,7% eram eutróficos e apenas 
7,2% apresentou sobrepeso. Em contrapartida, em São 
Paulo, apenas 14,3% dos idosos apresentaram baixo 
peso, 71,4% foram categorizados como eutróficos, 21,4% 
tinham sobrepeso. Os valores médios de EMAP foram 
menores entre idosos do interior (13mm ± 2,2 x 13,4mm 
± 2,09), indicando perda de massa muscular segundo 
Bragagnolo et al (2009). Em relação ao questionário 
SARC-F o risco para sarcopenia foi identificado em 64,3% 
dos participantes da cidade de Ribeirão Preto e 57,1% nos 
participantes da cidade de São Paulo.

Conclusão: No presente estudo foi observado risco de 
sarcopenia nos idosos de São Paulo e Ribeirão Preto, 
baseados na interpretação do questionário SARC-F, sendo 
que no interior os idosos apresentavam ainda maior 
prevalência de desnutrição segundo o IMC e a EMAP.

Palavras-chaves: Idosos, Sarcopenia, Desnutrição, Emap, 
Massa Muscular

IP035 - RESTRIÇÃO HIDRÍCA E SALINA EM PACIENTES 
COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

Autores: Lelia Sales de Sousa, Fernanda Silva Vieira de 
Paula, Márcia Maria de Sousa, Luis Gustavo Saboia Pon-
te, Renata Vasconcelos Ferreira

Instituição: Hospital do Coração de Sobral 
 
Introdução: A Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) é 
uma condição de disfunção do coração em sua ejeção 
ventricular repercurtindo com edema e má perfusão. 

Assim, observa-se a necessidade de uma restrição hídrica 
e salina na dieta dos pacientes com ICC

Objetivos: Analisar o consumo de líquidos e sódio de 
pacientes com ICC

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo transversal 
de abordagem quantitativa realizado no Hospital 
de referencia em cardiologia na região norte. Esta 
pesquisa teve parecer favorável de no 2.213.609 - 2017 
e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 
(CAAE) no 69637817.7.0000.8133 no Comitê de Ética e  
Pesquisa. Foram aplicados dois questionários, um sobre 
os fatores que facilitam ou dificultam a adesão da dieta e 
o outro questionário sobre a frequência alimentar (QFA) 
dos indivíduos. Os dados foram coletados e armazenados 
em uma planilha do EXCELL, versão 11.0

Resultados: Após a análise dos dados foi possível 
observar uma alta prevalência de pacientes com 
patologias como diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão 
arterial sistêmica associada a ICC. Em relação ao gênero 
a amostra ficou dividida igualmente entre masculino e 
feminino. Observou-se prevalência de idosos na amostra 
e que realizavam suas refeições compradas e preparadas 
por terceiros (cuidadores, familiares e etc). Relatou-se 
não adicionar mais a sal a refeição depois de pronta e 
nem ter saleiro à mesa. Observou-se e alimentos ricos 
em água, foi possível detectar que os mesmos não fazem 
restrição hídrica.Os participantes citaram que tomam 
em média 8 copos de água por dia (200ml o copo e em 
média 1600 ml/dia)  ingerindo água e líquidos mais do 
que o orientado pelos médicos, principalmente quando 
a temperatura está mais elevada.

Conclusão: Pacientes com ICC estão em contínua 
reeducação alimentar.Observou-se baixo teor de sódio 
e adequado consumo de frutas, verduras. Quanto 
ao consumo de líquidos,não houve restrição. Ainda 
há lacunas na literatura sobre esta discussão,sendo 
oportuno mais estudos sobre a adesão ao tratamento 
não medicamentoso do ICC a fim de favorecer o r o 
autocuidado diminuindo a incidência na descompensação 
da doença

Palavras-chaves:  Insuficiência Cardíaca , Dieta 
Hipossódica, Sódio, Ingestão de Lìquidos, Consumo de 
Alimentos 

IP036 - RELAÇÃO ENTRE ÍNDICE DE MASSA CORPORAL 
E IDADE ÓSSEA DE ADOLESCENTES 

Autores: Heloisa Mendonça Bernini Soares da Silva, Ca-
rolina Cunha de Oliveira, Luciana Barreto Vieira Aguiar, 
Emanuelle Dias da Costa
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Instituição: UFS - Universidade Federal de Sergipe
 
Introdução: A saúde e o estado nutricional de 
adolescentes se manifesta diretamente na qualidade do 
seu crescimento e desenvolvimento. A idade óssea reflete 
a maturação do indivíduo e é considerado o que melhor 
expressa a condição do desenvolvimento humano.

Objetivos: Avaliar a relação entre o índice de massa 
corpórea e a idade óssea de adolescentes.

Materiais e Métodos: Estudo transversal, realizado 
com 172 adolescentes. Os dados foram coletados a 
partir da aplicação de um questionário previamente 
padronizado, contendo informações sobre dados 
sócio-demográficos, avaliação antropométrica, exame 
radiológico (idade óssea) e avaliação maturacional. As 
variáveis avaliadas foram índice de massa corpórea 
(IMC), IC, IO e estágio maturacional. O IMC (peso/
altura2) foi analisado pelo indicador IMC/idade e 
classificado conforme OMS (2006), em escore-z e seus 
respectivos desvios-padrão. A IO foi determinada a 
partir da realização de radiografias carpais de arquivo 
digital, através do método proposto por Tanner & 
Whitehouse 3 (1981). A identificação do estágio 
de maturação sexual foi realizada de acordo com o 
protocolo de autoavaliação, descrita por Tanner (1962)

Resultados: As meninas apresentaram maior média 
de IMC e a maioria dos adolescentes apresentavam 
adequado estado nutricional (73.9%). Quanto ao estágio 
maturacional, 42.5% estavam classificados como púbere 
inicial, seguidos de 40.6% como no pico da velocidade 
do crescimento (PVC) (p<0.001). Os adolescentes 
classificados como no PVC apresentaram maiores 
média da IO, em ambos os sexos (p<0.05). As meninas 
com excesso de peso apresentaram maior média na IO 
(p=0.005).  Verificou-se que houve correlação moderada 
(r=0,440; p<0,001) entre IMC e a IO quando analisado 
a população no geral. Entre os homens, observou-se 
correlação entre IO e IMC entre os adolescentes 
classificados como pré-púberes e entre as meninas, o 
IMC e IO apresentou correlação para aquelas no estágio 
pré-púbere e no PVC. No que se refere à relação das 
variáveis em predizer a IO dos adolescentes, observou-se 
que o modelo 3 (IC, estagio maturacional e IMC) foi capaz 
de explicar em até 50,3% a variabilidade observada na IO.

Conclusão: O IMC apresenta relação na IO, especialmente 
para o sexo feminino, verificando dimorfismos entre os 
sexos e que o estado nutricional e maturacional estão 
relacionados à IO dos adolescentes. Esses achados 
reforçam a utilização de indicadores simples, tal como 
o IMC, na avaliação do desenvolvimento infanto-juvenil, 

tendo em vista que se trata de um índice simples, 
reprodutível e confiável. 

Palavras-chaves:  Estado nutricional, Índice de massa 
corporal, Crescimento, Idade óssea, Adolescentes 

IP 037 -  REL AÇ ÃO ENTRE A FINALIDADE DO 
TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO ANTINEOPLÁSICO 
ORAL E INTRAVENOSO COM ESTADO NUTRICIONAL 
CLASSIFICADO POR IMC E PERDA DE PESO DE PACIENTES 
ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE GASTRO ONCOLOGIA 
DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO EM SÃO PAULO 

Autores: Ana Paula Guimarães de Moraes, Julia de Cas-
tro Querido, Nathalia Soares Machado, Mayara Freitas 
de Oliveira, Lidiane Pereira Magalhães 

Instituição: UNIFESP - Universidade Federal de São Pau-
lo
 
Introdução: A perda de peso é associada a pacientes 
em cuidados paliativos. Inapetência e desinteresse pelos 
alimentos são comuns, resultando em perda ponderal 
com frequência entre 31% e 87% relacionada à depleção 
de tecido magro, adiposo e caquexia.

Objetivos: Relacionar a finalidade do tratamento 
quimioterápico antineoplásico com o estado nutricional, 
avaliado através do índice de massa corporal (IMC) e 
perda de peso, de pacientes oncológicos do ambulatório 
de gastro oncologia do Hospital São Paulo (HSP).

Materiais e Métodos: Foram selecionados os pacientes em 
uso de quimioterapia antineoplásica, oral e intravenosa, 
entre janeiro e março de 2018, do ambulatório de gastro 
oncologia do HSP. Foram elegíveis homens e mulheres, 
adultos e idosos em tratamento quimioterápico paliativo 
e não paliativo (curativo, neoadjuvante e adjuvante, de 
acordo com o INCA), e excluídos os pacientes que foram a 
óbito durante o período. A coleta das informações clínicas 
foi realizada pelo prontuário eletrônico do paciente e os 
dados antropométricos (peso e altura) foram coletados 
por profissionais nutricionistas durante consultas no 
período determinado. O estado nutricional foi calculado 
pelo IMC e classificado como baixo peso, eutrófico ou 
excesso de peso de acordo com a Organização Mundial da 
Saúde no caso de adultos e Organização Pan-Americana 
da Saúde para população idosa. O percentual de perda de 
peso foi classificado de acordo com Blackburn e Bistrian 
(1977). Os dados foram apresentados em porcentagem, 
média e desvio padrão.

Resultados: Foram selecionados 36 pacientes em uso de 
quimioterápicos antineoplásicos entre janeiro e março de 
2018. Foram elegíveis 32 pacientes segundo os critérios 
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de inclusão. A amostra foi composta por 50% de homens 
e 50% de mulheres, sendo que a maioria (56,25%) dos 
pacientes eram adultos. De acordo com a classificação 
do IMC, 21,88% dos pacientes apresentavam baixo peso, 
46,88% eram eutróficos e 31,25% estavam com excesso 
de peso. A média do IMC dos adultos foi de 24,57kg/
m² (±4,66) e dos idosos foi de 25,18kg/m² (±4,70). Em 
relação ao percentual de perda de peso, 43,75% dos 
pacientes apresentaram perda de peso significativa e 
6,25% perda grave. O restante dos pacientes manteve ou 
ganhou peso ao longo do período.  Quanto à finalidade 
da quimioterapia utilizada, 31,25% era paliativa e 
68,75% era não paliativa, dos quais 21,88% curativa, 
15,63% neoadjuvante e 31,25% adjuvante. Observou-se 
que 57,14% dos pacientes com baixo peso estavam em 
quimioterapia paliativa. Dos pacientes em eutrofia, 
66,67% realizavam tratamento não paliativo. Todos os 
pacientes com perda de peso grave eram paliativos.

Conclusão: Foi possível concluir que os pacientes 
oncológicos com tumores gastrointestinais em terapia 
paliativa, apresentam pior estado nutricional e maior 
percentual de perda de peso, ambos associados pela 
literatura a um pior prognóstico. Entre os pacientes em 
tratamento não paliativo não foi possível estabelecer 
relevância entre as subdivisões (curativa, neoadjuvante 
e adjuvante) e o estado nutricional.

Palavras-chaves: Estado nutricional, Nutrição, Oncologia, 
Paliativo, Quimioterápico 

IP038 - PREVALÊNCIA DO EXCESSO DE PESO E SEUS 
FATORES ASSOCIADOS EM INDIVÍDUOS COM SÍNDROME 
DE DOWN ACOMPANHADOS EM UMA ASSOCIAÇÃO DA 
CIDADE DE NATAL-RN 

Autores: Renata Coelho de Morais Aguiar, Priscila Al-
meida Gomes, Suele Martins de Paula, Juliany Caroline 
Silva de Sousa, Saulo Victor Silva

Instituição: UNP - Universidade Potiguar
 
Introdução: A tendência ao excesso de peso em pessoas 
com Síndrome de Down (SD) é um aspecto que requer 
acompanhamento de profissionais adequados. O perfil 
físico, condições genéticas e hábitos alimentares podem 
ser fator direto para o ganho de peso.

Objetivos: Analisar a prevalência do excesso de peso em 
crianças e adultos com SD associado ao perfil nutricional.

Materiais e Métodos: O estudo foi do tipo individuado, 
observacional e transversal, com duração de 6 meses na 
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) da 
cidade de Natal-RN e foi aprovado pelo Comitê de Ética 

e Pesquisa. Foram incluídos aqueles com idades entre 1 
a 59 anos, os que participaram da avaliação nutricional 
da instituição e as crianças que apresentaram pais ou 
responsáveis. Não foram incluídos os participantes que 
apresentaram restrições físicas e mentais avançadas. 
Aplicou-se um questionário, coletando informações 
quanto as condições socioculturais, socioeconômicas, 
nível de conhecimento do cuidador, condições de saúde, 
perfil dietético, peso e altura, e os  mesmos foram 
classificados conforme cada faixa etária preconizada 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A análise foi 
realizada através do programa Statisticial Package for the 
Social Science (SPSS) Statistics 20.0.

Resultados:  O presente estudo contou com a 
participação de 23 participantes de ambos os sexos, 
com idade média de 14 anos. Desses, a grande maioria 
eram do sexo masculino (60,9%), maior parte dos 
familiares e/ou responsáveis relataram ganho de 1 
salário mínimo por mês, faziam uso de pelo menos 
um medicamento e tinham pouco conhecimento a 
respeito da SD. A partir da avaliação antropométrica 
observou-se que aproximadamente a grande maioria 
(74%) apresentaram excesso de peso, aonde já 
vinham desenvolvendo esse quadro no decorrer dos 
anos.  Quanto ao perfil dietético, consumiam algum 
tipo de fritura (69,6%) e produtos industrializados 
(43,5%), todos os dias. Dentre as morbidades, além do 
sobrepeso e obesidade, destacou-se o hipotireoidismo 
(39,1%), problemas de visão (39,1%), diabetes (34,8%) 
e problemas cardiovascular (21,7%).

Conclusão: A alta prevalência do excesso de peso na SD 
dá-se, possivelmente, pela falta de informações sobre 
educação alimentar e campanhas de incentivo, havendo 
uma maior necessidade de intervenções sobre hábitos 
alimentares saudáveis aos cuidadores. A associação 
entre alimentos obesogênicos e os fatores genéticos, 
podem fazer parte do surgimento do ganho de peso e 
complicações metabólicas nesse público.

Palavras-chaves:  Hábito alimentar, Morbidades, 
Obesidade, Perfil nutricional, Sindrome de Down 

IP039 - LEITURA DE RÓTULOS DE ALIMENTOS POR 
MULHERES DE BAIXA RENDA 

Autores: Luciana Cristina do Nascimento Costa Duque 
Estrada, Elza Cristina Batista Barbosa, Amanda Thaís 
Viana Oliveira, Michele Bezerra Silva, Fernanda Araújo 
Santos Saldanha

Instituição: HUUFMA - Hospital Universitário da Univer-
sidade Federal do Maranhão
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Introdução: Com o consumo de alimentos indus-
trializados, os rótulos possibilitam a escolha de 
alimentos mais saudáveis. A informação nutricional 
nas embalagens apresenta dados referentes a 
calorias, proteínas, gorduras totais, fibras entre outros 
nutrientes.

Objetivos: Devido à importância da informação 
nutricional presente no rótulo dos alimentos, este 
trabalha objetiva avaliar a frequencia de mulheres 
de baixa renda pertencentes a um projeto social 
que costumam ler a informaçao nutricional das 
embalagens.

Materiais e Métodos: A pesquisa foi realizada com 32 
mulheres pertencentes a um projeto social intitulado 
“ Mulheres Mil”. O projeto é composto por mulheres 
de baixa renda integrantes de um projeto realizado 
nas dependências do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia- Campus Monte Castelo em São 
Luís do Maranhao. A coleta de dados aconteceu em 
janeiro de 2010 no início da disciplina de Nutrição 
para conhecimento dos hábitos alimentares e estilo 
de vida das participantes. A amostra foi composta 
somente pelas mulheres que assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Posteriormente, 
essas mulheres responderam a um questionário 
autoaplicável com questoes referentes ao consumo 
de varios grupos de alimentos e comportamentos 
alimentares incluindo a leitura da informação 
nutricional presente nos rotulos dos alimentos 
industrializados.

Resultados: A pesquisa avaliou que a maioria das 
mulheres de baixa renda (53%) raramente leem a 
informaçao nutricional presente nos rotulos dos 
alimentos que consomem e 31% nunca fazem essa leitura 
nos supermercados, mercearias ou em casa. Apenas 16% 
delas leem com frequencia a declaraçao nutricional das 
embalagens.

Conclusão: Os dados da pesquisa realizada nos preocupam 
porque a informação nutricional dos rótulos assumem 
o papel de viabilizar a comparação entre produtos, 
ajudando na escolha de alimentos mais saudáveis. 
Mais pesquisas são necessarias para o conhecimento 
dos motivos que levam essa populaçao de mulheres a 
fazer pouco uso dos rótulos alimentares na escolha dos 
alimentos que consomem.

Palavras-chaves:  Informação Nutricional, Nutrição, 
Rotulagem 

IP040 - INGESTÃO HIDRICA E PRATICA DE EXERCÍCIOS 
FÍSICOS POR MULHERES DE BAIXA RENDA 

Autores: Luciana Cristina Costa do Nascimento Duque 
Estrada, Elza Cristina Batista Barbosa, Amanda Thais 
Viana Oliveira, Fernanda Araújo Santos Saldanha, Mi-
chele Bezerra Silva

Instituição: HUUFMA - Hospital Universitário da Univer-
sidade Federal do Maranhão
 
Introdução: Para a manutençao do bom funcionamento 
do organismo destacamos a ingestão hídrica e a prática 
de exercicios fisicos. As mulheres devem consumir por 
dia 2,7 litros de água. A prática de exercícios pode evitar 
o surgimento de diversas doenças.

Objetivos: Em virtude da importância da ingestão de água 
e da prática regular de exercícios físicos, esse trabalho 
objetiva avaliar a ingestão hídrica e a frequência da 
prática de exercícios fisicos por mulheres de baixa renda 
integrantes de um projeto social.

Materiais e Métodos: Participaram da pesquisa 32 
mulheres de baixa renda pertencentes a um projeto 
social intitulado “Mulheres Mil”, realizado no Instituto 
Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Maranhão- 
Campus Monte Castelo de São Luís do Maranhão, em 
janeiro de 2010. A coleta de dados foi realizada no início 
da disciplina de Nutrição para conhecimento dos hábitos 
alimentares e estilo de vida das integrantes do projeto. 
Participaram somente as mulheres que responderam 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Posteriormente, essas mulheres preencheram um 
questionário autoaplicável com questoes referentes ao 
consumo de alimentos, ingestão de líquidos e prática 
de exercícios fisicos.

Resultados: A pesquisa identificou quem em relação ao 
consumo de liquidos, 53% das mulheres consomem de 4 
a 8 copos de água, sucos ou chás diariamente. Cerca de 
35% da amostra respondeu que ingerem mais de 8 copos 
de líquidos diariamente e preocupantes 12% possuem 
ingestão hidrica inferior a 4 copos. A pesquisa revelou 
o sedentarismo, pois 88% das mulheres de baixa renda 
nao praticam nenhum exercicio fisico, 9% delas praticam 
3 vezes por semana e somente 3% realizam exercícios 
fisicos todos os dias.

Conclusão: Os dados revelados são alarmantes pois 
a minoria possui ingestão hidrica de acordo com 
as recomendações vigentes e a alta prevalência de 
sedentarismo contribui para o aumento de doenças 
cronicas não transmissíveis nessa amostra. Mais 
pesquisas são necessárias para identificar os fatores que 
contribuem para o baixo consumo de líquidos e baixa 
prática de exercícios físicos nesse grupo populacional.

Palavras-chaves: Líquidos, Sedentarismo, Atividade Física 
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IP041 - INDICADORES DE QUALIDADE EM TERAPIA 
NUTRICIONAL ENTERAL EM UMA UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA 

Autores: Silvia Yoko Hayashi, Eliza Arakaki Kawanami, 
Larissa de Azevedo Cáceres, Luciene de Oliveira 

Instituição: HUMAP/UFMS - Hospital Universitário Ma-
ria Aparecida Pedrossian 
 
Introdução: O Suporte Nutricional é essencial no cuidado 
dos pacientes críticos, visto que, a desnutrição é o quadro 
mais comum observado em UTI. Monitorar e avaliar a 
terapia nutricional através de indicadores de qualidade 
faz-se necessário para identificar problemas e buscar 
melhorias. 

Objetivos: Analisar os Indicadores de Qualidade em 
Terapia Nutricional em uma Unidade de Terapia Intensiva 
de um Hospital de Ensino. 

Materiais e Métodos: Foram analisados os indicadores 
de qualidade em Terapia Nutricional Enteral de uma 
unidade de terapia intensiva. Estes indicadores foram: 
frequência de infusão inadequada das dietas prescritas 
(não administração da dieta enteral), frequência de 
hipoglicemia (glicemia

Resultados: A frequência de jejum acima de 24 horas foi 
de 4,7%, atendendo a meta (<12%), porém, a frequência de 
infusão inadequada das dietas prescritas foi de 37,5%, sendo 
superior à meta estabelecida (≤20%). A causa mais comum 
de infusão inadequada, ou seja, de não administração da 
dieta foi a falta de registro da infusão da dieta (45,4%). 
A frequência de hiperglicemia foi de 49,3% atingindo a 
meta ( <70%), porém a frequência de hipoglicemia foi de 
8,2% que ficou acima do preconizado (<7%). A frequência 
de estimativa das necessidades calóricas e proteicas 
foi de 98,7%, sendo portanto adequado (meta≥80%). A 
frequência de constipação foi de 13,1%, atingindo a meta 
(<20%). As frequências de adequação calórica e proteica 
ficaram inadequadas (60,1% e 46,6%), ficando abaixo das 
metas (≥80% e ≥70% respectivamente).

Conclusão: Dentre os oito indicadores analisados, 50% 
não atingiram as metas estabelecidas. Desta forma, faz-se 
necessário atualização e implementação de protocolos 
que visem a melhora destes indicadores. 

Palavras-chaves: Indicadores de Qualidade, Terapia 
Nutricional Enteral, Terapia Intensiva 

IP042 - IMPACTO DO ESTADO NUTRICIONAL PRÉ- 
GRAVÍDICO MATERNO E DOS HÁBITOS ALIMENTARES 
SOBRE O ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS ATENDIDAS 
EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE FORTALEZA 

Autores: Alane Nogueira Bezerra, Luana Matos de Sou-
za, Mayra Targino Bezerra, Ribanna Aparecida Marques 
Braga 

Instituição: FAMETRO - Faculdade Metropolitana da 
Grande Fortaleza
 
Introdução: A obesidade infantil apresenta etiologia 
multifatorial, dentre esses fatores, destaca-se a 
inadequação de hábitos alimentares. Além disso, 
condições maternas pré-gravídicas também estão 
relacionadas ao estado nutricional dessas crianças.

Objetivos: O presente estudo avaliou o estado nutricional 
pré-gravídico e as práticas alimentares no início da vida 
de crianças com excesso de peso.

Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa 
transversal e quantitativa, realizada com crianças e 
adolescentes, de ambos os sexos, na faixa etária de 4 
a 13 anos, com diagnóstico nutricional de sobrepeso 
ou obesidade, atendidas pelo serviço de nutrição no 
ambulatório da endocrinopediatria de um hospital 
universitário. Por meio de questionário estruturado, 
foram obtidos dados pessoais e de peso e altura das 
mães e das crianças, além dos períodos do aleitamento 
materno exclusivo, da inserção de fórmula infantil, do 
leite de vaca e do açúcar na alimentação das crianças. 
Para a avaliação antropométrica foram utilizados peso 
e altura para cálculo dos índices antropométricos 
IMC/idade e IMC pré-gravídico, para crianças e mães, 
respectivamente. A coleta de dados ocorreu no período 
de fevereiro de 2017 a janeiro de 2018, após aprovação 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição com o 
parecer nº 58494716.4.0000.5045.

Resultados: A população do estudo foi constituída por 
61 crianças e adolescentes, das quais 70,5% (n=43) 
eram do sexo feminino e 29,5% (n=18) do masculino, 
com média de idade de 9 anos. Em relação aos hábitos 
alimentares na primeira infância, 47,5% (n=29) das 
crianças receberam amamentação exclusiva durante 
um período menor que 6 meses, sendo divergente do 
preconizado pelo Guia Alimentar para Crianças Menores 
de 2 anos. Além disso, ainda de acordo com o guia, a 
maioria das crianças teve inserção precoce de fórmula 
infantil com idade de até 7 meses, do leite de vaca 
antes de completar 1 ano e do açúcar antes dos 2 anos 
de idade, 49,2% (n=30), 54,1% (n=33) e 77,1% (n=47), 
respectivamente. Sobre as medidas antropométricas, 
segundo a classificação da OMS, 24,6% das crianças 
apresentou sobrepeso, 34,4%, obesidade e 41,0%, 
obesidade grave. Enquanto ao que concerne ao estado 
nutricional pré-gravídico, de acordo com a OMS, 
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2,6% das mães apresentavam magreza, 59,0% eram 
eutróficas, 30,7% tinham sobrepeso e 7,7% obesidade.

Conclusão: Diante do exposto, torna-se evidente a 
inadequação de práticas alimentares no início da vida 
desta população. Adicionalmente, grande parte das mães 
apresentaram excesso de peso. As somas destes fatores 
de risco possivelmente contribuem para o excesso de 
peso das crianças. Sendo assim, é de extrema importância 
a consideração dos mesmos na prevenção de doenças e 
promoção à saúde dessa população.

Palavras-chaves:  Alimentação, Criança, Estado 
nutricional, Gestante, Obesidade pediátrica 

IP043 - ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A ACEITAÇÃO 
ALIMENTAR DE PACIENTES ONCOLÓGICOS PEDIÁTRICOS 
DE UM HOSPITAL EM MACEIÓ - ALAGOAS 

Autores: Áurea Caryme Gonçalves Ferreira Melo, Aline 
Maria Luna, Adriana Alencar Nascimento, Palloma Krish-
na Araújo Alves, Carla Daniele Santos Xavier 

Instituição: SCMM - SCF - Santa Casa de Misericórdia 
de Maceió
 
Introdução: O Serviço de Nutrição e Dietética deve ter 
como objetivo contribuir para manter ou recuperar a 
saúde da clientela que atende A principal causa da perda 
de peso em pacientes oncológicos pediátricos durante a 
hospitalização é a baixa ingestão alimentar

Objetivos: Desenvolver estratégias e realizar alterações 
nas refeições servidas aos pacientes oncológicos 
pediátricos que ajudem a minimizar os efeitos colaterais 
do tratamento antineoplásico contribuindo assim para 
menor recusa alimentar evitando desperdícios.

Materiais e Métodos: O levantamento de dados referente a 
ingestão alimentar do paciente oncológico pediátrico 
deste hospital foi realizado através de verificação 
documental de outros estudos  e informações obtidas 
com as responsáveis técnicas da UAN a refeição do 
almoço deve apresentar um valor energético mais 
elevado que as demais refeições, devendo estar entre 
35 a 40% do total energético. O método utilizado para 
verificação da aceitação do almoço foi o resto ingesta, 
após evidenciado a baixa ingestão desta refeição as 
estratégias encontradas foram selecionadas de acordo 
com a  praticidade, baixo custo e disponibilidade 
de execução pela unidade. Posteriormente  foram 
realizadas as alterações, sendo ofertada a nova estratégia 
de cardápio aos pacientes durante uma semana, com  
avaliação de consumo. Os restos de alimentos foram 
pesados  em uma balança digital, para tabulação dos 

dados obtidos foram utilizadas planilhas no Microssoft 
Office Excel ®. Os resultados foram expressos em 
percentuais e médias.  

Resultados: Participaram deste estudo 7 pacientes com 
idade entre 5 e 14 anos de idade. Após a implantação das 
alterações a média de resto ingesta encontrado foi de 
39%, observou-se que nos dias em que as frutas foram 
servidas como sobremesa e sucos cítricos a quantidade 
de resto diminuiu. Este estudo encontrou um percentual 
elevado de resto ingesta, mesmo após a implantação 
das estratégias para minimizar a recusa alimentar. 
Aperfeiçoar o planejamento de cardápios, adaptando 
e melhorando a forma de apresentação das refeições 
com pratos mais atrativos, oferecer lanches com alta 
densidade calórica entre as refeições contribuem para 
minimizar os efeitos colaterais do tratamento são passos 
importantes para uma boa aceitação da dieta reduzindo 
os níveis de desnutrição hospitalar.  Dessa forma 
pode-se destacar que a baixa ingestão alimentar não é 
decorrente da insatisfação com o cardápio oferecido, 
mas sim, resultante de outros fatores, como os efeitos 
colaterais do tratamento quimioterápico e radioterápico 
aos quais os pacientes são submetidos durante o período 
de internação.

Conclusão: Conclui-se que é a aceitação do paciente 
ao cardápio proposto que vai garantir que os objetivos 
sejam alcançados. Várias condutas dietéticas podem ser 
instituídas para minimizar os efeitos colaterais causados 
pelo tratamento oncológico, o nutricionista deve valer-se 
dessas estratégias para melhorar o estado nutricional 
dos pacientes alcançando também os objetivos da UAN 
evitando o desperdício. 

Palavras-chaves: Alimentação , Hospital, Nutrição, 
Oncologia, Pediatria 

IP044 - ESTADO NUTRICIONAL NA INTERNAÇÃO DE 
PACIENTES PORTADORES DE NEOPLASIAS DIGESTIVAS 

Autores: Isabela Seleguini Particelli, Vania Aparecida 
Leandro-Merhi 

Instituição: PUC-Campinas-SP - Pontificia Universidade 
Católica de Campinas
 
Introdução: Alguns autores mostram que mudanças 
no consumo alimentar podem estar relacionadas à 
desnutrição e piora dos indicadores nutricionais em 
pacientes oncológicos, os quais podem desenvolver uma 
deterioração do estado nutricional  durante a internação.  

Objetivos: Investigar logo no início da internação, o 
estado nutricional de pacientes portadores de neoplasias 
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digestivas, por meio de indicadores nutricionais de 
antropometria e instrumentos de rastreamento 
nutricional.

Materiais e Métodos: Num estudo transversal, foi 
investigado o estado nutricional de pacientes com 
neoplasias digestivas (n=88) em um hospital universitário. 
O estado nutricional foi avaliado por meio da avaliação 
subjetiva global, nutritional risk screening, exames 
laboratoriais, antropometria, alteração de peso recente 
e avaliação do consumo energético. Todas as variáveis 
foram investigadas em relação ao tempo de internação. 
A análise estatística foi realizada utilizando-se os testes 
Qui-quadrado ou teste Exato de Fisher, Mann-Whitney 
e Kruskal-Wallis. Para verificar a concordância entre os 
critérios do estado nutricional foi utilizado o coeficiente 
Kappa. O nível de significância adotado para os testes 
estatísticos foi de 5%.

Resultados: Houve prevalência do sexo masculino 
(52.2%), e mais de 70% dos pacientes permaneceram 
internados por um período superior a oito dias. Houve 
associação entre a adequação do consumo energético 
e os indicadores nutricionais de avaliação subjetiva 
global (p=0.041) e o nutritional risk screening (p=0.030). 
Também houve maior percentual de consumo energético 
adequado, nas categorias de bem nutrido pela avaliação 
subjetiva global e sem risco nutricional pelo nutritional 
risk screening. Nenhuma variável foi associada ao tempo 
de internação e ao sexo. Não foi observado diferença 
estatísticamente significante entre as variáveis do estado 
nutricional e ambos a idade e a contagem de linfócitos. 
Observou-se boa concordância entre os indicadores de 
antropometria.

Conclusão: No início da internação, pacientes que 
apresentaram bom consumo energético, encontravam-se 
com bom estado nutricional.

Palavras-chaves: Estado nutricional, Neoplasias do trato-
digestório, Tempo de internação 

IP045 - ACONSELHAMENTO DIETÉTICO ESPECIALIZADO 
PARA PACIENTE COM OSTEOPOROSE OU PERDA DE 
MASSA ÓSSEA

Autores: Drielle Schweiger Freitas Bottairi, Kathucia 
Franco Ferreira, Carla Muroya, Priscila Barsanti de Paula 
Nogueira, Silvia Maria Fraga Piovacari

Instituição: SBIBAE - Hospital Israelita Albert Einstein 
 
Introdução: Osteoporose (OP) caracterizada por 
fragilidade óssea, classificada: Tipo 1, deficiência 
de estrógeno; Tipo 2 em ambos os sexos >65 anos, 

com aumento da prevalência de fraturas e pior impacto 
funcional. Fatores de risco, destaca-se a alimentação.

Objetivos: Elaborar um fluxo sistematizado de cuidado 
nutricional para pacientes com osteoporose, potencial 
risco de perda óssea, e após intervenções cirúrgicas 
ortopédicas.

Materiais e Métodos: Foi realizada uma revisão 
bibliográfica, nas bases de dados PubMed, MedLine 
e LILACS, selecionando artigos escritos em inglês e 
português, publicados entre 2012 e 2016. Palavra-
Chave: osteoporose, fragilidade óssea, fraturas, cálcio, 
vitamina D.

Resultados: Para a assistência nutricional destes pacientes, 
sugere-se um fluxo sistematizado de atendimento. 
Destaca-se a importância do aconselhamento dietético 
especializado para o consumo de: cálcio, vitamina 
D e proteínas. O aconselhamento da introdução de 
suplemento nutricional para adequar a oferta desses 
nutrientes se faz necessário. Segundo Leite, S.C. et al, 
2012 avaliou a ingestão de cálcio em 22 idosos através 
de recordatório de 24 horas, que resultou um consumo 
médio diário de 512,94 mg de cálcio (desvio - padrão 
309,25 mg), abaixo da recomendado de 1200 mg de 
cálcio/dia pela RDA (recommended dietary allowance), 
2011 para esta população. Considerando a recomendação 
de proteínas entre 0,8 a 1,0 g/kg de peso, foi verificado 
que 31,82% da amostra ingeriram menos que o ideal de 
proteínas diariamente, e que 36,36% consomem acima 
do recomendado. Em relação a ingestão de vitamina 
D dietética, a inadequação ocorreu em 100% dos 
participantes.

Conclusão: OP é uma doença sistêmica, relacionada 
ao aumento da idade, baixa ingestão alimentar de 
cálcio, vitamina D e proteínas, leva, a maioria das vezes, 
a intervenções cirúrgicas. A preocupação do estado 
nutricional nesta população já está bem definida, 
bem como os benefícios da suplementação.  Assim, 
recomenda-se a implementação de um protocolo de 
cuidado nutricional para o tratamento da osteoporose.

Palavras-chaves:  Osteoporose, Fragilidade óssea, 
Fraturas, Cálcio, Vitamina D 

IP046 - REABILITAÇÃO INTESTINAL NA SÍNDROME DO 
INTESTINO ULTRA CURTO 

Autores: Andre Lee, Mariana Hollanda Martins da Ro-
cha, Rafael Soares Nunes Pinheiro, Flavio Henrique F. 
Galvao, Luiz Augusto Carneiro D’Albuquerque 

Instituição: FMUSP - Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo 



Resumos do Ganepão/2018

BRASPEN J 2018; 33 (Supl 2): 1-188

89

Introdução: O caso se baseia no paciente sexo 
masculino,portador de síndrome de intestino ultra curto 
que é totalmente dependente da Nutriçao Parenteral 
Total Domiciliar (NPTD)e posteriormente,submetido a 
transplante de intestino isolado. 

Objetivos: O objetivo é o relato do caso do paciente 
portador de síndrome de intestino ultra curto que 
no início foi submetido a reabilitação intestinal e 
posteriormente ao transplante intestinal.

Materiais e Métodos: Paciente submetido a cirurgia de 
urgência de laparotomia exploradora com ressecção 
intestinal extensa por isquemia e necrose da mesma.
Posteriormente a este procedimento, foi submetido a 
mais cinco procedimentos cirúrgicos devido presença 
de fístulas intestinais e peritonite com sepsis. Resultado 
no final, depois ao todo destes seis procedimentos 
cirúrgicos, o intestino remanescente de 10 cm de jejuno 
anastomosado em colon transverso. Após a estabilização 
do quadro clínico,o paciente foi submetido a reabilitação 
intestinal, principalmente, pelo suporte nutricional 
através da Nutrição Parenteral Personalizada no período 
intra hospitalar de quatro meses. Posteriormente 
encaminhado ao Hospital de retaguarda prosseguindo 
com a NPTD por mais três meses. Após estabilização 
do quadro clinico e nutricional, foi submetido ao 
transplante intestino isolado ortotópico com boa 
evolução no pós-operatório até o momento ( 05 
meses), com desmame completo da NPTD a partir do 
45° pós-operatorio.

Resultados: O paciente foi submetido a reabilitação 
intestinal de modo adequado, basicamente pelo suporte 
nutricional através da Nutrição Parenteral Intra Hospitalar 
corrigindo-se a colestase hepática no período de 04 
meses. Posteriormente, foi encaminhado ao Hospital 
de retaguarda por período de 03 meses com NPTD 
conseguindo-se atingir de modo satisfatório o estado 
nutricional e ganho da massa muscular.Devido as 
complicações da trombose de grandes vasos decorrentes 
da NPTD, foi optado pelo transplante de intestino isolado 
ortotópico, uma vez que função hepática e de outros 
órgãos se apresentavam normais.No momento,o paciente 
se encontra no 5° mês pós transplante com boa evolução 
funcional do intestino e totalmente livre da NPTD desde 
o PO 45°.

Conclusão: A reabilitação intestinal com a Nutriçao 
Parenteral é a principal modalidade terapêutica nos 
pacientes portadores da sindrome de intestino ultra 
curto e o transplante intestinal clínico já é uma realidade 
em nosso meio,sendo a sua principal indicação as 
complicações da NPTD. 

Palavras-chaves:  Falência Intestinal, Reabilitação, 
Transplante Intestinal 

IP047 - ESTUDOS DE CASO: POSSIBILIDADE PARA 
EXPLORAR PERCEPÇÃO DE SAÚDE E DE ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL 

Autores: Priscila Koritar, Marle dos Santos Alvarenga

Instituição: FSP-USP - Faculdade de Saúde Pública - Uni-
versidade de São Paulo 
 
Introdução: Estudantes de Nutrição serão responsáveis 
pela promoção, manutenção e recuperação da saúde por 
meio da alimentação, sendo que a percepção de saúde 
e de alimentação saudável será norteadora da prática 
profissional. 

Objetivos: Explorar, a partir de estudos de casos 
hipotéticos, a percepção de saúde e de alimentação 
saudável de estudantes de Nutrição.

Materiais e Métodos: Estudantes de Nutrição de 
instituições públicas e privadas do estado de São Paulo 
responderam online dados de caracterização da amostra 
e quatro estudos de caso com distribuição aleatória (1 e 
2) mulher e homem com alimentação mais influenciada 
por modismos; (3 e 4) mulher e homem com alimentação 
mais tradicional - sendo que cada estudante respondeu 
apenas um estudo de caso. Os casos eram semelhantes 
com relação ao estado de saúde geral, estado nutricional, 
quantidade de calorias, gorduras, frutas, verduras e 
legumes ingeridos diariamente, diferindo apenas com 
relação às escolhas e práticas alimentares. As diferenças 
nas médias das variáveis foram observadas por meio do 
teste de Mann Whitney e por meio do teste Kruskall-Wallis. 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da instituição proponente (44576515.0.0000.5421). Os 
participantes receberam informações sobre a pesquisa 
e deram seu consentimento à participação.

Resultados: Participaram 625 estudantes de 42 
instituições (4 públicas e 38 privadas) de 25 municípios, 
com média de 23,42 anos (DP=2,96), 93,4% eram do 
sexo feminino, 70,2% eram eutróficos e 50,9% estavam 
no início da graduação. Na comparação da qualidade 
da dieta, estado de saúde geral, estado nutricional, 
quantidade de energia ingerida, escolhas e práticas 
alimentares e no total dessas variáveis avaliadas entre 
os casos clínicos, foram encontradas apenas diferenças 
no total da avaliação dos casos 3 e 4, sendo o paciente 
homem com atitude mais tradicional melhor avaliado que 
a paciente mulher com atitude mais tradicional. Os quatro 
casos clínicos tiveram a qualidade da dieta avaliada como 
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boa ou excelente pela maioria dos estudantes - entre 
70,7% no caso 3; e 81,7% no caso 1. Com relação às 
escolhas e práticas alimentares, foi encontrado diferença 
entre os estudos de caso 3 e 4 apenas na variável “Sai 
para comer em restaurantes no fim de semana”, sendo 
que essa opção foi julgada mais adequada para o homem 
quando comparado a mulher.

Conclusão: As diferenças na avaliação de pacientes com 
atitudes mais influenciada por modismos e com atitudes 

mais tradicional indicam uma percepção de saúde e 

de alimentação saudável mais focada nos aspectos 

biológicos, com normalização de comportamentos nos 

quais os alimentos deixam de ser vistos como um todo, 

dando foco aos nutrientes em detrimento dos valores 

culturais e simbólicos da alimentação.

Palavras-chaves: Alimentação, Ciências da nutrição, 

Estudantes, Saúde 
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PC 0 01 -  PERC EPÇ ÃO DA FORMA FÍS IC A DO 
NUTRICIONISTA POR ESTUDANTES DE NUTRIÇAO 

Autores: Marluce Alves Coutinho, Elza Cristina Batista 
Barbosa, Jacyra de Jesus Rosa Pereira, Amanda Thais 
Viana Oliveira, Raianne Rodrigues Lima

Instituição: HUUFMA - Hospital Universitário da Univer-
sidade Federal do Maranhão
 
Introdução: Os ideais de beleza mudaram bastante, 
como resultado da influência da sociedade moderna 
que se encontra em evolução. Pesquisas apontam altas 
prevalências de transtornos alimentares em profissionais 
ligados à saúde como estudantes de nutrição.

Objetivos: Esse trabalho tem como objetivo avaliar a 
percepção corporal que o estudante de nutrição possui 
sobre a imagem corporal do profissional nutricionista, 
estudante de nutrição e da área da saúde.

Materiais e Métodos: A pesquisa foi realizada em 
novembro de 2010 com estudantes do 1° ao 6° periodos 
do curso de graduaçao em nutriçao da Universidade 
Federal do Maranhão. Não participaram da pesquisa os 
alunos dos ultimos períodos (7° e 8°) pois os mesmos se 
encontram em campo de estágio curricular no período 
da coleta de dados. Os participantes preencheram 
o instrumento que avalia o comportamento de risco 
para transtornos alimentares (Eating Attitudes Test) 
e posteriormente responderam um questionário 
autoaplicável com questões sobre a imagem corporal do 
profissional nutricionista, do estudante de nutrição e da 
área da saúde.Os alunos participantes foram aqueles que 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Resultados: Quando questionados se consultariam com 
nutricionista gordo; 51%(±0,2) disseram”SIM” e 98%(±0,78) 
se consultariam com nutricionista magro.Aqueles que 
não se consultariam com um magro encontram-se 
nos períodos 4° e 6°. Os alunos afirmam(70%)(0,34) 
que nutricionista deve manter o peso normal.Poucos 
acreditam que o fato do nutricionista ser magro ou 
gordo é por falta de conhecimento(19%) (±0,26). Nesse 
quesito houve diferença estatísitica entres os períodos 
do curso avaliados (Qui-quadrado, p=0,04).Já 49%(±0,84) 
dos entrevistados afirmam que os alunos de nutrição 
devem ter peso normal. Já para alunos da área da saúde 
em geral, o percentual cai(38%) (±0,64). Os alunos com 
risco para transtornos alimentares se consultariam com 
nutricionista magro(100%)ou gordo(60%). Relatam que 
nutricionista ser magro ou gordo não tem relação com 
nível de conhecimento(80%). Para eles, nutricionista deve 
sempre ter o peso normal(80%), bem como o estudante 
de nutrição (60%) ou outro estudante da saúde (40%). 

Não houve diferença estatística quando comparadas 
com os estudantes sem risco para distúrbios alimentares.

Conclusão: Os alunos de nutrição com ou sem risco 
para transtornos alimentares reforçam a cobrança do 
nutricionista e do estudante de nutrição com sua imagem 
corporal. Os estudantes de nutrição acreditam que o 
nutricionista deve sempre manter seu peso na eutrofia 
e que estudantes de nutrição também devem ter peso 
saudável.

Palavras-chaves: Imagem Corporal, Transtorno Alimentar, 
Universitários 

PC002 - HÁBITOS ALIMENTARES DE PACIENTES 
BARIÁTRICOS: ANÁLISE NO PÓS-CIRURGICO DE 2010 
A 2016

Autores: Hélida Macêdo

Instituição: Uniamérica - Faculdade União das Américas 
 
Introdução: A cirurgia bariátrica é um método utilizado 
no tratamento da obesidade mórbida. A alimentação dos 
pacientes após a cirurgia bariátrica sofre modificações, 
porém nem sempre esta mudança é permanente. 

Objetivos: Analisar as mudanças dos hábitos alimentares 
de pacientes do Estado do Paraná, que foram submetidos 
à cirurgia bariátrica entre os anos de 2010 e 2016, 
verificando se seguem a recomendação nutricional que 
lhes foi passado no período pós-operatório. 

Materiais e Métodos: O estudo foi realizado através 
de aplicação do questionário de frequência alimentar, 
em pacientes que realizaram a cirurgia bariátrica entre 
2010 e 2016, maiores de 18 anos, de ambos os sexos e 
residentes do estado do Paraná.Foram disponibilizados 
questionários de frequência alimentar (QFA), validado 
por Ribeiro et.al adaptado para a pesquisa, em redes 
sociais para a participação dos interessados. No início da 
pesquisa, o participante tinha acesso ao TCLE e logo após 
era encaminhado para uma nova página com perguntas 
para verificar se atendia os pré-requisitos da pesquisa: 
idade, sexo, ano da cirurgia e cidade. Na terceira etapa 
da pesquisa, o paciente respondia o QFA, sendo que os 
alimentos foram separados em 9 grupos, com o total de 
57 alimentos distribuídos entre eles. Em cada alimento, 
o participante tinha seis opções de resposta. os dados 
foram consolidados em tabelas com quantitativo e 
percentual referente, e gráficos, gerados com apoio de 
planilha eletrônica.

Resultados:  A pesquisa teeve um total de 40 
participantes, todos do sexo feminino e residentes em 
dezessete cidades paranaenses. No grupo das Hortaliças 
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e Frutas, foram comparados o consumo de frutas entre 
os pós-operatórios recentes e tardios. Os pacientes 
pós-operatório recentes consomem 2 ou mais vezes 
por  dia e os pacientes pós-operatório tardio referem 
ingerir frutas  5 a 6 vezes por semana. Estudos referem 
o baixo consumo de frutas em pacientes após um ano de 
cirurgia bariátrica, mostrando uma tendência nacional 
pela diminuição da ingestão diária destes alimentos. Na 
categoria de Carnes, houve uma preferência pela carne 
de gado no consumo diário. Porém, quando analisado 
o consumo semanal, o frango é o mais consumido. Já 
a carne de porco é raramente ou nunca consumida 
pelos participantes. Neste grupo de pacientes, é 
percebida uma alteração na produção de pepsina, 
enzima responsável pela digestão das proteínas; 
devido à ressecção de grande parte do estômago no 
procedimento. 

Conclusão: Os pacientes que participaram da pesquisa, 
tendem a seguir as recomendações passadas pelo 
profissional nutricionista no pós-operatório. Ao longo 
do tempo de pós-bariátrica foi observado mudanças 
nos hábitos alimentares, com o aumento do consumo ou 
exclusão de certos alimentos, fator que está relacionado 
com a aceitação e a introdução de alimentos logo após 
o período cirúrgico.

Palavras-chaves: Cirurgia Bariátrica, Comportamento 
Alimentar, Obesidade 

PC003 - 123 DIAS DE SUPORTE NUTRICIONAL DE 
GESTANTE GEMELAR COM DIAGNÓSTICO DE MORTE 
ENCEFÁLICA: UM RELATO DE CASO 

Autores: Gabrielle Ducci 

Instituição: HR - Hospital do Rocio
 
Introdução: A morte encefálica materna leva ao estado 
vegetativo persistente durante a gravidez e é um evento 
raro mundialmente.

Objetivos: Esse estudo tem como objetivo relatar a 
terapia nutricional utilizados durante 123 dias em uma 
paciente em gestação gemelar com diagnóstico de morte 
encefálica.

Materiais e Métodos: Paciente de 20 anos, gestante 
de gêmeos, tercigesta. Gestação na 9ª semana, com 
fetos vivos, diamniótica e dicoriônica. Admitida no 
hospital inconsciente, já intubada no serviço de origem, 
pupilas midriáticas bilateralmente não fotorreagentes. 
Tomografia de crânio evidenciou presença de hemorragia 
subaracnóidea maciça. Foi realizada neurocirurgia 
para drenagem do sangramento. Como os sinais da 

possibilidade de morte encefálica eram evidentes, foi 
suspensa a sedação e confirmada depois de exames 
clínicos. Entre as intervenções terapêuticas que o 
diagnóstico de morte encefálica implica, objetivando 
preservar a vida fetal intrauterina, está o cuidado 
em relação ao suporte nutricional. Este foi fornecido 
através de dieta enteral em sistema fechado, via sonda 
nasoenteral.

Resultados: Durante todo o período de internamento 
o controle glicêmico foi realizado diariamente a cada 
duas horas por intermédio da glicemia capilar. Foi 
possível traçar a média de glicemia de acordo com a 
semana gestacional e observar que, durante as últimas 
três semanas a frequência de picos de hiperglicemia foi 
maior do que as demais semanas, mesmo com o uso 
de insulina para controle. A interrupção da gestação 
ocorreu via cesariana após 123 dias do diagnóstico, sem 
intercorrências cirúrgicas, com dois fetos vivos, sendo 
um deles do sexo masculino e outro do sexo feminino. 
A decisão foi baseada em instabilidade hemodinâmica 
materna. Houve a retirada dos órgãos maternos para 
doação e então todos os aparelhos e suportes foram 
desligados.

Conclusão: Ressaltamos a importância de sistematizar 
e formalizar as abordagens e estratégias de manejo 
nutricional e metabólico, reduzindo assim a morbidade 
associada e melhorar o seu impacto sobre a qualidade 
dos cuidados hospitalares.

Palavras-chaves:  Gestação , Morte encefálica, Nutrição 
enteral, Suporte somático, Terapia intensiva 

PC004 - A IMPORTÂNCIA DA TERAPIA NUTRICIONAL 
NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS POR 
PRESSÃO 

Autores: Rosângela Lima, Georgia Lima, Aline Cunha, 
Alanna Mouta, Andrezza Pereira

Instituição: UPA POTENGI - Unidade de pronto Atendi-
mento José Jorge Maciel
 
Introdução: A terapia nutricional (TN) em portadores 
de úlceras por pressão tem sido indicada tornando a 
suplementação uma estratégia importante no tratamento 
devido as formulações serem constituídas por nutrientes 
essenciais para o processo de cicatrização.

Objetivos: Demonstrar a partir da prática clínica, relatos 
de experiência, a importância da suplementação com 
formulações enriquecida com proteína, arginina, zinco 
e antioxidantes no processo de cicatrização das úlceras 
por pressão.
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Materiais e Métodos:  Trata-se de uma revisão 
bibliográfica realizada entre os meses de março a 
junho de 2017, por meio de levantamento de dados 
a partir de livros técnicos e artigos científicos obtidos 
nas seguintes bases de dados:PubMed, Lilacs e SciELO. 
Foram priorizados artigos publicados nos últimos cinco 
anos, na língua inglesa e portuguesa. Utilizaram-se 
como descritores do Medical SubjectHeading (MeSH): 
pressureulcer, bedsores, decubitusulcer, pressure sore, 
nutritiontherapy, diet therapy e os Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS): úlcera por pressão, escara de 
decúbito, cicatrização, terapia nutricional, dietoterapia, 
combinados com operadores booleanos (AND e OR).
Concomitantemente à procura nas bases de dados, foi 
observada diariamente por um período de 2 semanas, 
resposta à suplementação enriquecida com proteína, 
arginina, zinco e antioxidantes de alguns pacientes que 
se encontravam internados em uma Unidade de Pronto 
Atendimento 24 horas (UPA) e que apresentaram úlceras 
por pressão.

Resultados: A partir da prática clínica, foi possível 
observar o impacto na qualidade de vida e no custo do 
internamento dos pacientes acometidos por úlceras por 
pressão. Diante das experiências adquiridas pela equipe 
da nutrição e enfermagem no cotidiano, verificou-se que 
os pacientes que receberam suplementação específica 
enriquecida apresentaram diminuição significativa na 
área da ferida e melhora na função imunológica. Tal 
fato pode ser justificado pela presença da arginina, 
glutamina, zinco, cobre, selênio e vitamina C presentes 
na formulação utilizada como suplemento para os 
pacientes que apresentaram úlceras por pressão.A 
arginina é um substrato para a ornitina, o óxido nítrico 
e a prolina, que favorecem a vasodilatação, além de ser 
um aminoácido essencial, requerido durante o processo 
de cicatrização e situações de estresse. O zinco, tem 
função antioxidante e é importante para a síntese 
de proteína. Desse modo, o suplemento nutricional 
torna-se fundamental por fornecer nutrientes que 
preservam o tecido cutâneo e promovem a reparação 
tecidual.

Conclusão: A atuação da equipe multidisciplinar é 
imprescindível na prevenção e/ou no tratamento 
das por pressão , por contribuir para melhoria da 
qualidade de vida dos pacientes hospitalizados. A 
intervenção nutricional no tratamento das úlceras 
por pressão tem demonstrado eficácia na diminuição 
da úlcera por pressão e contribui para melhor 
cicatrização.

Palavras-chaves: Arginina, Lesões, Pacientes, Selênio, 
Zinco 

PC005 - ACEITABILIDADE DE PREPARAÇÕES CULINÁRIAS 
SAUDÁVEIS POR GESTANTES ADOLESCENTES DE UM 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Autores: Nidia Denise Pucci, Thatyane Costa, Sonia Ma-
ria Lopes de Souza Sanches Trecco, Denise Evazian

Instituição: DND ICHC FMUSP - Ambulatório - Divisão de 
Nutrição e Dietética do Instituto Central do Hospital das 
Clinicas da Faculdade de Medicina USP
 
Introdução: A gestação na adolescência é caracterizada 
por importantes alterações fisiológicas e nutricionais, 
no entanto, hábitos alimentares inadequados são muito 
frequentes. Oferecer preparações que não fazem parte 
da rotina alimentar são indicadas para incentivar hábitos 
saudáveis.

Objetivos: Apresentar às gestantes adolescentes, 
preparações culinárias saudáveis e de fácil execução e 
avaliar a aceitação e a possibilidade de reprodução das 
receitas no dia a dia

Materiais  e Métodos:  Estudo real izado com 
gestantes adolescentes que realizavam pré-natal em 
acompanhamento nutricional em um hospital escola, 
através da produção de 3 preparações para lanches, para 
degustação e avaliação: hambúrguer caseiro, barra de 
cereais de banana com aveia e uva passa e suco de abacaxi 
com couve manteiga. Após a degustação foi aplicado 
um questionário para avaliar a aceitação e a intenção de 
reprodução das preparações, sendo considerado como 
bem aceitas aquelas que atingissem aceitação ≥70%. Ao 
final da atividade, foi distribuído às gestantes, material 
educativo com as receitas e modo de preparo.

Resultados: 20 gestantes adolescentes participaram do 
estudo, com média de idade de 15,1±1,2 anos, sendo 
que 50% delas estavam no 3º trimestre de gestação 
e cursava o ensino médio. O hambúrguer caseiro e a 
barra de cereal apresentaram aceitação 75%), e houve 
baixa aceitação para a barra de cereal (55%), justificada 
pela presença de uva passa, que normalmente não 
faz parte do hábito alimentar das adolescentes. A 
avaliação da atividade apresentou 95% de aceitação 
pelas adolescentes, que referiram que a atividade foi 
motivadora.

Conclusão: Houve intenção de reproduzir as receitas 
pelas gestantes, apesar da aceitação abaixo do esperado 
para o hambúrguer caseiro e a barra de cereais. A 
atividade foi avaliada positivamente pela maioria 
das participantes, o que pode vir a contribuir para a 
autonomia das adolescentes quanto à alimentação 
adequada e saudável na gestação. 
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Palavras-chaves:  Adolescentes gestantes, Educacao 
nutricional, Lanches saudaveis 

PC006 - ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DE 
PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA EM PREPARO 
PARA TRANSPLANTE CARDÍACO: UM RELATO DE CASO

Autores: Andresa Sena França, Daniele Maria de Olivei-
ra Carlos, Maria de Fatima Rebouças Antunes, Ana Mary 
Viana Jorge

Instituição: UNIFOR - Universidade de Fortaleza
 
Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome 
clínica causada por uma anormalidade da função do 
coração em bombear o sangue de modo a gerar e 
manter o fluxo sanguíneo circulante. Desencadeando 
uma complexa resposta neuro-humoral e inflamatória. 

Objetivos: Acompanhar o tratamento dietoterápico, 
evitando a perda de peso, ofertando necessidades 
energéticas e proteicas adequadas para preparo de 
transplante cardíaco.

Materiais e Métodos: O presente estudo trata-se de um 
relato caso clínico realizado mediante acompanhamento 
nutricional, em um hospital público na cidade de 
Fortaleza, em fevereiro e março de 2018.Paciente 
J.L.M.S, 65 anos, do sexo masculino. Foi admitido no 
Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart no dia 
30 de janeiro de 2018.  Diagnosticado com insuficiência 
cardíaca. Foram investigados vários aspectos, dentre eles, 
avaliação antropométrica, avaliação bioquímica, exame 
físico, registro da ingestão alimentar, recordatório 24H e 
cálculos da necessidade energética total.Pela avaliação 
do exame físico, os aspectos a serem investigados foram 
nível de consciência, expressão facial, coloração da pele, 
condição de hidratação, sinal de “asa quebrada”, exame 
de massas musculares, exame de gordura subcutânea, 
abdome e edemas.

Resultados: O paciente apresentou variações de 
pesos, mas manteve seu estado eutrófico. Somente 
foram feitas as avaliações de dobra cutâneas bicipital 
e tricipital no dia 05/03/18 visto que o paciente está 
em preparo para o transplante cardíaco, mantendo 
eutrófico, com massa muscular preservada. A avaliação 
bioquímica demostrando que não houve significativa 
evolução. Paciente se encontrava com a hemoglobina 
e hematócrito alterados sugerindo anemia, linfócitos 
alterados, demostrando risco inflamatório. Alguns dados 
não foram solicitados na segunda avaliação como ureia, 
creatinina, sódio, cálcio, magnésio e PRC. 

Conclusão: O paciente vem recebendo as ofertas 

energéticas e proteicas adequadas, porém, devido seu 
estado, como falta de ar e cansaço, não consegue se 
alimentar em algumas refeições, prejudicando seu estado 
nutricional e afetando na manutenção do peso. Mesmo 
com as variações de peso, o mesmo se mantém eutrófico 
e apto para transplante cardíaco.

Palavras-chaves:  Acompanhamento Nutricional, 
Insuficiência cardíaca, Relato de caso, Transplante 
cardíaco 

PC007 - ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DE 
PACIENTE EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
APÓS CIRURGIA CARDÍACA: RELATO DE CASO 

Autores: Fernanda Carvalho da Silva e Silva, Maria de 
Fátima Rebouças Antunes, Daniele Maria de Oliveira 
Carlos, Eudóxia Sousa de Alencar, Benedita Jales Souza

Instituição: HM - Hospital de Messejana Dr. Carlos Al-
berto Studart Gomes 
 
Introdução: As doenças cardiovasculares são alterações 
no funcionamento do sistema cardíaco, sendo este 
responsável por transportar oxigênio e nutrientes 
necessários às células. 

Objetivos: Relatar o acompanhamento nutricional de 
um paciente em uma unidade de terapia intensiva após 
cirurgia cardíaca.

Materiais e Métodos: Trata-se de um relato de caso, 
realizado com um paciente idoso, F. R. F., masculino, 
71 anos, hipertenso e internado na unidade de terapia 
intensiva de um hospital público de Fortaleza-CE, no 
período de 28 de fevereiro a 8 de março de 2018, após 
cirurgia de troca valvar aórtica, aplicação de anel aórtico 
e revascularização do miocárdio com ponte de safena da 
aorta coronariana direita. 

Resultados: Paciente encontrava-se sem retenção hídrica 
corporal, náusea e vômito, porém com presença de 
constipação e mucosas levemente hipocoradas. Avaliação 
nutricional revelou eutrofia (peso pré-cirúrgico: 55kg, 
altura: 1,57cm, índice de massa corporal: 22,3 kg/m² kg/
m², circunferência da panturrilha: 30cm, circunferência 
do braço 26cm (102% de adequação) e anemia). Em 
virtude da instabilidade hemodinâmica, iniciou terapia 
nutricional após 3 dias e necessitou de dieta por sonda 
nasogástrica, 7 vezes ao dia, hipossódica, normocalórica, 
normolipídica e hiperproteica com densidade calórica 
de 1,24kcal/mL para atingir sua necessidade calórica de 
1650kcal por dia. Iniciou com 100mL de 3 em 3h (868kcal) 
com progressão gradativa para 160mL (1388kcal). Após 
1 semana, ao atingir 84% da necessidade calórica, 
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realizou-se dieta mista (sonda + via oral líquida completa) 
com boa tolerância. Em seguida, progrediu-se para via 
oral de pastosa hipossódica, laxativa e hiperproteica 
exclusiva (1850,42kcal por dia) e o paciente recebeu alta 
para enfermaria. 

Conclusão: Conclui-se que a dieta hiperproteica é 
importante para a cicatrização de feridas de pacientes 
cirúrgicos e que a terapia nutricional deve ser iniciada 
o mais breve possível. Além disso, o acompanhamento 
nutricional se faz necessário para verificação da tolerância 
à dieta, bem como verificar a necessidade de progressão 
da mesma. 

Palavras-chaves: Doenças cardiovasculares, Avaliação 
Nutricional, Cirurgia 

PC008 - ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DE 
PACIENTE ONCOLÓGICO EM CUIDADOS PALIATIVOS: 
UM RELATO DE CASO 

Autores: Nayra Girão Aguiar, Ana Mary Viana Jorge, Da-
niele Maria de Oliveira Carlos, Maria Raissa Martins de 
Sousa Dias, Maria de Fátima Rebouças Antunes

Instituição: UNIFOR - Universidade de Fortaleza
 
Introdução: O câncer é caracterizado pelo crescimento 
desordenado das células, sendo responsável por 21% 
das mortes por doença em todo o mundo. A desnutrição 
tem sido prevalente nesses pacientes, decorrente do 
tratamento e redução do apetite.

Objetivos: Realizar acompanhamento nutricional de 
um paciente oncológico a fim de recuperar o estado 
nutricional, aliviar os sintomas e melhorar a qualidade 
de vida do paciente oncológico.

Materiais e Métodos: Trata-se de um relato de caso 
realizado de fevereiro a março de 2018 em um paciente 
internado em um hospital público em Fortaleza-
CE,idade de 54 anos, sexo masculino, etilista e tabagista, 
apresentou história prevalente de neoplasias na família.
Em 2017 foi diagnosticado com glioblastoma,realizou 
cirurgia para ressecção do tumor, mas em janeiro de 
2018, diagnosticou-se um cisto hepático, e depois de 
uma semana confirmou-se ainda, a presença de nódulos 
pulmonares,que culminou com o diagnóstico de sepse 
pulmonar, e entrando no grupo de cuidados paliativos. 
Realizou-se avaliação antropométrica (altura do joelho, 
estatura estimada,peso estimado, circunferência do 
braço e Índice de Massa Corporal), exame físico e 
bioquímico (hemoglobina, hematócritos, leucócitos, 
linfócitos, proteína C reativa (PCR), creatinina, glicose, 
uréia), necessidades energéticas. As necessidades 

nutricionais basearam-se no Consenso Nacional de 
Nutrição Oncológica, 35 kcal/kg peso atual/dia e 1,8 g/
kg de ptn/Kg/dia.

Resultados: O diagnóstico nutricional antropométrico 
classificou o indivíduo como desnutrido e com depleção 
de massa magra. Observou-se uma ótima tolerância à 
terapia nutricional enteral, que mesmo em cuidados 
paliativos, o paciente não perdeu peso, e nem reduziu 
suas medidas antropométricas, tais como CB e DCT. 
Tendo em vista a melhora do quadro clínico foi possível 
a retirada da sonda, e início da terapia de alimentação 
oral, onde foi prescrita dieta pastosa. Os resultados dos 
exames bioquímicos demonstraram baixos valores para 
hemoglobina e hematócrito e elevados para leucócitos, 
linfócitos e PCR. 

Conclusão: O desfecho clínico do referido paciente foi 
de evolução e de alcance dos objetivos dietoterápicos, 
onde foi possível evitar piora no quadro de desnutrição, 
manter a qualidade de vida através da alimentação e não 
houve presença de sintomas gastrintestinais.  Além disso 
foi possível atender o desejo do paciente de retornar a 
alimentação via oral sem causar danos ao tratamento 
médico.

Palavras-chaves: Estado nutricional, Oncologia, 
Desnutrição, Cuidado paliativo 

PC009 - ANÁLISE DOS PRINCIPAIS FITOPRODUTOS 
UTILIZADOS POR PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA 
NAS ACADEMIAS DA ZONA LESTE DE TERESINA-PI

Autores: Saiany Larissa de Sousa Neves Ruana, Ursula 
Fernandes Bezerra 

Instituição: UniFSA - Centro Universitário Santo Agos-
tinho
 
Introdução: A revalorização do emprego de fitoterápicos 
na vida humana, como forma terapêutica e associados 
a pratica de atividade física é constante devido à busca 
por padrões antropométricos adequados.

Objetivos: Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a 
frequência de utilização de fitoprodutos por praticantes 
de atividade física nas academias da Zona Leste 
de Teresina-PI, determinando assim os principais 
fitoprodutos, a associação destes com suplementos 
alimentares e outros nutrientes.

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo transversal 
descritivo com abordagem qualitativa e quantitativa. 
Inicialmente foi realizado por meio de pesquisas 
bibliográficas, buscando informações atualizadas sobre 
o uso de fitoterápicos por praticantes de atividade física. 
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Com a finalidade de obter autorização das academias da 
zona leste de Teresina, foi realizado uma visita prévia para 
o esclarecimento da pesquisa, explicando o questionário 
de maneira clara expondo os riscos e benefícios que 
estes praticantes teriam ao aceitarem participar 
mediante a assinatura do termo de consentimento livre 
e esclarecido respeitando-se as questões éticas. Esse 
projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 
do Centro Universitário Santo Agostinho e aprovado 
pelo mesmo. Em vista disso 150 praticantes de atividade 
física colaboraram com o estudo. O questionário conteve 
catorze quesitos envolvendo variáveis como: dados 
pessoais, tipos de fitoprodutos, frequência de uso e sua 
combinação com suplementos alimentares.

Resultados: Foram encontrados nove fitoprodutos do tipo 
chás ou infusos, utilizados pelos praticantes de atividade 
física, sendo dois os principais agentes fitoterápicos mais 
utilizados chá verde, chá de hibisco. No questionário foi 
avaliado a utilização de outros tipos de fitoprodutos, 
como os encapsulados onde a cafeína (trimetilxantina) 
se destaca  correspondendo a 15%   por ser uma droga 
psicotrópica do grupo dos estimulantes do sistema 
nervoso central.A utilização de suplementos alimentares 
na pratica de exercício foi unânime sendo representada 
pelo uso de Whey Protein, BCAA ,Creatina e Glutamina 
sendo associados ao uso concomitante de fitoterápicos, 
A associação do uso de suplementos alimentares como 
Whey protein e BCAA e os fitoterápicos foi de grande 
significância, uma vez que eles utilizam esses aminoácidos 
para um maior suporte nutricional e obtenção  não só 
uma melhora no rendimento da atividade física como 
também para melhorar sua síntese proteica visando 
aumentar sua massa magra corporal, reduzindo seus 
adipócitos e gordura corporal.

Conclusão: De acordo com a pesquisa de campo, o uso 
dos fitoprodutos se fez relevante, ao ser utilizado em 
conjunto com outros suplementos alimentares, visando 
melhoria no desempenho de seu treino. Porém, sendo 
um medicamento natural, seu uso requer atenção, pois 
em excesso, pode ocasionar alterações metabólicas.

Palavras-chaves:  Fitoterápicos, Atividade Física, 
Freqüência 

PC010 - ALIMENTAÇÃO DE INDIVÍDUOS ATENDIDOS EM 
UMA CLÍNICA UNIVERSITÁRIA DE NUTRIÇÃO: O AVESSO 
DA DIETA MEDITERRÂNEA

Autores: Daniele Mendonça Santos, Laiane Mirelli de 
Oliveira, Mariana Letícia Malta Melo, Fabíola Pansani 
Maniglia

Instituição: UNIFRAN - Universidade de Franca
 
Introdução: Estudos indicam que o modelo de Dieta 
Mediterrânea pode contribuir para prevenção de doenças 
crônicas como a obesidade, o diabetes mellitus tipo dois 
e as dooenças cardiovasculares.

Objetivos:  Comparar o consumo alimentar de 
adultos atendidos em uma clínica universitária de 
nutrição com as recomendações do modelo de dieta 
mediterrânea. 

Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa 
realizada com dados obtidos nos prontuários de 
pacientes atendidos na Clínica de Nutrição de uma 
universidade. Os dados coletados foram: idade, 
gênero, histórico de doenças e informações do padrão 
de consumo alimentar, como o consumo hídrico, o 
fracionamento das refeições e a ingestão de frutas, 
hortaliças, legumes, azeite, peixe, frango, carne 
vermelha, castanhas, grãos integrais, leite, queijos e 
refrigerante.

Resultados: Dos 70 prontuários analisados, 64,3% 
eram de mulheres e a média de idade dos pacientes foi 
de 40±17,4 anos. As doenças crônicas mais prevalentes 
nos prontuários analisados foram: hipertensão arterial 
sistêmica, dislipidemia, diabetes mellitus e obesidade. 
10% dos indivíduos apresentaram fracionamento 
alimentar de 2 a 3 refeições diárias, enquanto 80% 
faziam de 4 a 6 refeições diárias e 10% consumiam 
7 ou 8 refeições por dia. A mediana da porcentagem 
de adequação da ingestão hídrica foi de 60%, sendo 
os valores mínimo e máximo iguais a 7,24 e 182,4%. 
O consumo diário de frutas e hortaliças ocorreu 
por 65,7% e 72,8% dos pacientes, respectivamente. 
40% da população estudada não consumia leite e 
22,8% tomava refrigerante diariamente. Somente 
11 indivíduos faziam uso do azeite e 6 consumiam 
pescados regularmente, enquanto 61,4% consumiam 
frango e 77,1% dos pacientes ingeriam carne vermelha 
todos os dias. O consumo de castanhas foi referido por 
somente 2 pessoas e os alimentos integrais estavam 
presentes na alimentação de 17,1% dos indivíduos. 

Conclusão: Os pacientes atendidos na Clínica Universitária 
de Nutrição apresentam baixa ingestão hídrica, alto 
consumo de carne vermelha, baixa ingestão de pescados, 
azeite e castanhas, além da presença de produtos de baixa 
propriedade nutricional, caracterizando um consumo 
contrário ao modelo de dieta mediterrânea e justificando 
a alta prevalência de doenças crônicas nesta população.

Palavras-chaves:  Consumo Alimentar, Dieta Mediter-
rânea, Dislipidemia, Doenças Crônicas , Nutrição 
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PC011 - ANÁLISE NUTRICIONAL DA MERENDA ESCOLAR 

Autores: Evelyn Dias de Oliveira

Instituição: CEUNSP - Centro Universitário Nossa Se-
nhora do Patrocínio
 
Introdução: Um fator muito preocupante no Brasil, é a 
desnutrição infantil que muito afeta as crianças da rede 
publica de ensino, onde em alguns casos existem crianças 
que tem como única fonte de alimentação diária regular 
a merenda escolar. 

Objetivos: Verificar se a composição nutricional de macro 
e micro nutrientes, do cardápio de uma escola pública do 
ensino fundamental II, seguindo o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, ressaltando os nutrientes que estão 
acima ou abaixo do recomendado. 

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo exploratório-
qualitativo e comparativo, os dados utilizados foram, 
o cardápio de uma semana de alimentação escolar 
desenvolvidos  uma empresa terceirizada, em uma 
Escola Estatual do Ensino Fundamental II, com crianças 
na faixa etária de 11-15 anos.Os dados foram analisados 
e comparados com os valores nutricionais das refeições, 
de acordo com as diretrizes e exigência feita pelo PNAE.
Considerando o padrão diário de ingestão, para uma 
refeição oferecida, com base nas recomendações do 
PNAE, para a faixa etária são: 435 kcal, distribuídas em 
70,7 g de carboidrato, 13,6 g de proteína, 10,9 g de lipídio 
e 6,1g de fibras. Para os micronutrientes são: 140 mg de 
vitamina A, 12 mg de vitamina C, 260 mg de cálcio, 2,1 
mg de ferro, 63 g de magnésio e 1,8 mg de zinco (Res/CD/
FNDE n 38 de 16 de julho de 2009).A análise nutricional 
dos compostos presentes no com base nas informações 
nutricionais da Tabela TACO2011 e Tabela Brasileira de 
Composição dos Alimentos (PHILIPPI, 2016).

Resultados: Através das análises realizadas, permitiu-se 
gráficos e observar que os cincos dias de merenda escolar 
encontraram-se defasadas no que se diz respeito ao 
recomendado pelo PNAE. Isto se mostra preocupante 
porque a falta de nutrientes em suas quantidades 
ideais podem ocasionar diversos problemas à saúde 
humana. Desta forma constatamos que as leis estabelecida 
para construção do cardápio da merenda escolar não 
está sendo seguida devido aos baixos valores de micro 
e macro nutrientes encontrados nas análises realizadas, 
no entanto regesse pelas diretrizes que deve ser servido  
no mínimos três vezes por semana frutas e hortaliças o 
que constatamos que este fato não é seguindo segundo 
o cardápio analisado (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2012).
Em contra partida, segundo o relatório da Organização das 
Nações Unidas, mostra que a fome no Brasil cai 82% no 

ano de 2012. Segundo o relatório o Brasil, conseguiu atingir 
duas metas da entidade internacional que constituíam em: 
cortar pela metade o número de pessoas passando fome 
reduzir este número para menos de 5% de sua população 
(PORTAL BRASIL, 2015).

Conclusão: O trabalho realizado neste artigo, mostrou-se 
de suma importância uma vez que alimentação servida 
aos alunos da escola, em que as análises foram realizadas, 
mostrou-se plenamente deficiente com base na análise 
nutricional relacionada. A desnutrição infantil afeta as 
crianças da rede publica de ensino, onde em alguns 
casos a merenda escolar é a única refeição regular diária 
ingerida.

Palavras-chaves:  Análise Nutricional, Nutrição 
Experimental, Merenda Escolar 

PC012 - APORTE DE CALORIAS EM INTENSIVISMO 

Autores: Sarah Almeida Cordeiro, Eliana Kezia Quei-
roz de Souza, Veronica Chasse Thurler Micchi, Eduardo 
Mendes Garcia, Rosane Dias da Rosa

Instituição: UFAM - Universidade Federal do Amazonas 
 
Introdução: A oferta de calorias no tratamento intensivo 
deve ser monitorada, pois são comuns intercorrências que 
interrompem a administração de terapias nutricionais, 
resultando em desnutrição.

Objetivos: Verificar a adequação do aporte calórico 
durante os dez primeiros dias de administração de 
nutrição enteral em pacientes adultos e idosos em terapia 
nutricional enteral exclusiva em intensivismo.

Materiais e Métodos: O estudo transversal, observacional 
foi aprovado (CAAE 56657916.7.0000.5020) pelo comitê 
de ética em pesquisa da Universidade Federal do 
Amazonas e realizado no período de março a dezembro de 
2016. Foram incluídos nove pacientes, conforme cálculo 
da amostra (nível de confiança de 95% e o erro amostral 
de 5%), com idade ≥18 anos que receberam nutrição 
enteral como única via de alimentação, na unidade de 
tratamento intensivo do Hospital Universitário Getúlio 
Vargas, Manaus-AM. Durante dez dias foram anotadas 
as calorias prescritas e as calorias administradas aos 
participantes. Foram expressos em percentual e 
considerado adequado o aporte ≥80%.

Resultados: Foram observados nove pacientes, seis 
adultos e três idosos, de 27 a 86 anos, dos quais cinco 
(55,6%) eram homens e quatro (44,4%) mulheres. No 
primeiro, segundo e sexto dia, sete (77,78%) pacientes 
tiveram aporte calórico adequado; no terceiro, quarto, 
sétimo e oitavo dia, oito (88,89%) pacientes; no quinto 
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dia, cinco (55,56%) pacientes e no nono e décimo dia 
observado, seis (66,67%) pacientes. Entre os nove 
pacientes, apenas um (11,11%) deles recebeu ≥80% 
do aporte prescrito adequadamente, dois (22,22%) 
pacientes tiveram apenas um dia de aporte inadequado, 
três (33,33%) tiveram dois dias e três (33,33%) tiveram 
quatro dias de aporte calórico inadequado. O percentual 
de calorias totais infundidas em relação às calorias totais 
prescritas, ao longo dos 10 dias, da amostra total foi de 
86,4%, o que representa um aporte calórico adequado. 
Entre os pacientes, dois (22,22%) não alcançaram o aporte 
adequado de calorias no total de dias observados.

Conclusão: Os pacientes receberam um aporte satisfatório 
de calorias.

Palavras-chaves:  Nutrição enteral, Aporte calórico, 
Terapia intensiva. 

PC013 - AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOS FAMILIARES 
NA PRÁTICA DO ALEITAMENTO MATERNO 

Autores: Flavia Noeli de Souza Infante Infante, Giovana 
Moreschi Prado, Leticia Pereira 

Instituição: UniAnchieta - Centro Universitário Padre 
Anchieta 
 
Introdução: O vínculo emocional criado entre mãe e bebê 
é fundamental para o sucesso da prática do aleitamento 
materno. Diversos fatores podem afetar positivamento 
e/ou negativamente a prática do alimentamento materno 
e uma rede de suporte à mãe faz-se necessária

Objetivos: Avaliar a influência da família e do círculo 
social das lactantes sobre as práticas do aleitamento 
materno. Objetivos específicos: Identificar os indivíduos 
que tem maior impacto sobre amamentação e praticas 
alimentares, para com o bebê neste período.

Materiais e Métodos: Estudo observacional transversal, 
com uma abordagem semi-quantitativa, realizada por 
meio de um questionário. A pesquisa foi realizada no 2º 
semestre de 2017. A amostra que compôs a pesquisa foi 
uma  amostra de conveniência obtida em um consultório 
médico com especialização em pediatria localizado 
na cidade de Jundiaí-SP e as as participantes foram 
selecionadas de forma aleatória. O questionário foi 
aplicado apenas com as mães que já amamentavam. O 
questionário era do tipo auto-explicativo e as próprias 
participantes preencheram o memso. O questionário 
foi dividido em 3 partes: caracterização da amostra com 
perguntas objetivas e discurssivas; informações sobre 
aleitamento materno também com questões discursivas 
e objetivas e incentivo ao aleitamento materno com 

questões discursivas, principalmente.  O projeto foi 
submetido a plataforma Brasil e foi aprovado, registrado 
segundo o número CAAE 77424017.3.0000.5386

Resultados: As mães que fizeram parte da pesquisa, em 
sua maioria, tinham de 31 a 40 anos, possuiam ensino 
superior, estavam em uma relação conjugal estável, 
apresentaram renda mensal de 1 a 3 salários mínimos 
e não apresentavam nenhuma colocação profissional 
durante a realização da pesquisa. Foram entrevistadas 
58 nutrizes, 27% disseram que os maridos foram os que 
mais influenciaram na amamentação e 24% disseram que 
foram as mães. Cerca de 32% das mulheres acreditam 
que o principal apoio para amamentar é através de 
orientações das famílias. 50% das nutrizes disseram 
que ofereceram algo diferente de leite materno/
fórmula infantil antes do 6° mês de vida do bebê, e 72% 
ofereceram alimentos sólidos no período de 4 a 7 meses 
do bebê. 81% das mulheres obtiveram informações sobre 
amamentação antes do nascimento dos seus filhos. As 
principais duvidas se relacionavam a suficiência do leite 
produzido em nutrir adequadamente o bebê e a forma 
correta do bebê pegar o seio.

Conclusão: A investigação dos fatores que afetam a 
prática do aleitamento materno faz-se fundamental para 
o sucesso do mesmo, bem como o bem-estar materno. 
Uma rede de apoio formada pelo companheiro, mãe e 
médico da puérpera é fundamental para a prática do 
aleitamento materno.

Palavras-chaves:  Aleitamento materno, Amamentação, 
Familiares, Influência, Lactente 

PC014 - AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE CONSTIPAÇÃO 
INTESTINAL EM IDOSOS PARTICIPANTES DE UM GRUPO 
DE CONVIVÊNCIA DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Autores: Tamara da Silva Sousa, Kariny Edviges Ferreira 
Gomes, Lana Claudinez dos Santos

Instituição: UNIFEMM - Centro Universitário de Sete 
 Lagoas
 
Introdução: Envelhecer é um processo natural da 
vida e que envolve a alterações fisiológicas, psíquicas, 
hormonais e físicas, as quais, associadas a hábitos de vida 
e alimentares, contribuem para a constipação intestinal.

Objetivos: O objetivo do presente estudo foi avaliar 
a prevalência de constipação intestinal em idosos 
participantes de um grupo de convivência de um Centro 
de Referência de Assistência Social (CRAS) em Curvelo, 
Minas Gerais.
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Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo transversal, 
realizado com 22 idosas, participantes de um grupo de 
convivência de um CRAS, em Curvelo, MG. Todas as idosas 
responderam a uma anamnese para avaliação do estilo de 
vida e condições clínicas. Foi aplicado o registro alimentar 
e o questionário para avaliar o índice de ROMA III. Todas 
as idosas foram submetidas a avaliação da composição 
corporal e ao exame de bioimpedância para verificar a 
composição corporal.

Resultados: Participaram 22 idosas, sendo prevalente a 
raça parda e o ensino fundamental incompleto, seguido 
do analfabetismo. 72,7% relatam não ser tabagistas e 
63,6% não fazem uso de bebida alcoolica. 63,6% são 
sedentárias. 14% das idosas apresentavam baixo peso e 
27% estavam obesas. O teor de gordura corporal foi de 
38,3% enquanto a massa muscular apresentou índices 
de apenas 27%. O consumo de fibras, cálcio, ferro, sódio, 
potássio, zinco e de vitamina A foram insuficientes. 
40,9% das idosas apresentavam constipação intestinal, 
sendo os sintomas mais frequentes as fezes grumosas e 
esforço evacuatório. A presença de depressão (p= 
0,046), sedentarismo (p= 0,005) e ingestão de fibras 
insuficiente (p= 0,001) foram associados com a presença 
da constipação intestinal. 73% das idosas apresentaram 
ingestão hídrica inferior a um litro/dia. Os dados 
sugerem baixa ingestão de líquidos e fibras e alto índice 
de sedentarismo, o que favorece e agrava a presença da 
constipação funcional. As idosas também apresentam 
uma alimentação deficiente em vários nutrientes 
essenciais que pode comprometer sua saúde.

Conclusão: Em conjunto, é fundamental o acom-
panhamento nutricional de idosas de modo a reduzir 
o risco de deficiências nutricionais, constipação e para 
melhora da qualidade de vida.

Palavras-chaves: Constipação intestinal, Idosos, Nutrição 

PC015 - AVALIAÇÃO DAS ROTULAGENS E INFORMAÇÕES 
NUTRICIONAIS DE PÃES INTEGRAIS INDUSTRIALIZADOS: 
PORÇÃO, FIBRAS E ADEQUAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO 
VIGENTE 

Autores: Flavia Noeli de Infante, Bruna Aprillant

Instituição: UniAnchieta - Centro Universitário Padre 
Anchieta
 
Introdução: Estratégias de marketing podem levar o 
consumidor a comprar alimentos que não contém os 
componentes citados.  A resolução nº 360 orienta a 
indústria de alimentos, de quais são as informações devem 
ser apresentadas e de que forma isto deve ser feito. 

Objetivos: Avaliar a informação nutricional obrigatória, o 
teor de fibras, ingredientes fornecedores de fibras, teor 
de farinha de trigo integral, uso da informação nutricional 
complementar e adequação as resoluções em pães 
industrializados .

Materiais e Métodos:  Tratou-se de um estudo 
descritivo de avaliação das rotulagens de diferentes 
marcas de pães industrializados. As informações 
nutricionais dos produtos foram obtidas pelo site 
oficial das empresas e as amostras foram selecionadas 
nos meses de agosto a setembro do ano de dois mil 
e dezesseis. Foram avaliadas 55 amostras de pães 
integrais industrializados e os dados foram tabulados 
em planilha com base nos objetivos propostos: na lista 
de ingrediente deveriam constar ingredientes fontes de 
fibra, além da farinha de trigo integral; ter a porção de 
50g, como propõe a RDC 359; na rotulagem contivesse 
alegações como “fonte de fibra”, “integral” e “rico em 
fibra”, para adequar quanto à RDC 54. O teor de fibras 
nas porções foi analisado, obtendo-se o teor médio de 
fibras dos pães industrializados, quantidade mínima e 
quantidade máxima e os resultados foram analisados 
e comparados com a recomendação atual de fibras 
para indivíduos adultos saudáveis, de acordo com as 
Dietary Reference Intakes.

Resultados: Foram analisadas 55 amostras de pães 
integrais industrializados e os dados foram tabulados 
em planilha com base nos objetivos propostos: verificar 
se na lista de ingredientes continham ingredientes 
caracterizados como fontes de fibra e farinha de trigo 
integral; ter a porção de 50g, como propõe a RDC 
359; na rotulagem contivesse alegações como “fonte 
de fibra”, “integral” e “rico em fibra”, para adequar 
quanto à RDC 54. Constatou-se que, das 55 amostras, 
todas podem ser c lassif icadas como fonte de 
f ibras, porém apenas 7% contém alto conteúdo 
d e  f ib r as .  Q uanto  à  p o r ç ã o,  a  mai o r ia  das 
amostras uti l izou 2 fatias ou 2 fatias e meia 
para a  porção de 50 g (24%;  19%).  Quanto à 
presença de fontes integrais, 89% dos pães tem na 
composição a farinha de trigo integral e destes, 67% 
a farinha de trigo integral como primeiro ingrediente.

Conclusão: Os rótulos dos pães integrais avaliados 
neste estudo mostraram algumas irregularidades 
quanto às legislações vigentes, visto que ainda 
contém muitas lacunas ao qual a indústria pode 
se beneficiar para vendê-los de modo à induzir o 
consumidor leigo.

Palavras-chaves: Informação nutricional, Informação 
nutricional complementar, Integral, Pães, Rotulagem 
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PC016 - AVALIAÇÃO DO AUTOCUIDADO DE IDOSOS 
D I A B É T I C O S  I N T E R N A D O S  V E R S U S  I D O S O S 
ACOMPANHADOS EM AMBULATÓRIO 

Autores: Adrielle Aguiar de Carvalho, Alex Francisco Pin-
to do Nascimento, Elenilce Pereira de Carvalho

Instituição: HUJBB - Hospital Universitário João de Bar-
ros Barreto 
 
Introdução: As doenças crônicas demandam cuidados 
específicos direcionados para prevenção de complicações 
e incapacidades, desta forma, o autocuidado é uma 
ferramenta primordial a ser utilizada com os pacientes 
com diabetes melittus (DM).

Objetivos: O presente estudo teve como objetivo avaliar 
o autocuidado de idosos diabéticos em um hospital de 
ensino, comparando os níveis de adesão ao cuidado 
entre idosos diabeticos internado e os que fazem 
acompanhamento ambulatorial.

Materiais e Métodos: Este é um estudo de característica 
transversal, descritivo e teve como população de 
estudo idosos de ambos os sexos portadores de DM2 
atendidos em um hospital de ensino de Belém. Os dados 
foram coletados no período de junho a novembro de 
2016, após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 
(CEP) da instituição sob o parecer número 1.563.093. 
Os dados foram coletados no momento das consultas 
ambulatoriais, realizadas para acompanhamento 
nutricional dos pacientes, e em até 48h após a admissão 
hospitalar, utilizando instrumentos estruturados, 
previamente testados. Foram utilizados questionários 
que abordavam as características demográficas e 
socioeconômicas dos sujeitos, e a adesão ao regime 
terapêutico, por meio da aplicação do Questionário 
de Atividades de Autocuidado com o Diabetes (QAD).
Os dados obtidos  foram submetidos a um teste t de 
Student com nível de significância de 5% (α = 0,05). 

Resultados: Participaram do estudo 73 pacientes 
com idade média de 68,02 (± 5,69) anos, sendo 40 
acompanhados a nível ambulatorial, e 33 pacientes 
internados. A pesquisa, mostrou uma baixa adesão 
a cuidados não medicamentosos param ambos os 
grupos, quando comparados, apenas a medicação e 
monitorização de glicemia apresentaram significância. 
Isto contradiz a suposição de que pacientes hospitalizados 
encontram-se em um baixo nível de autocuidado. 
Verificou-se também a prevalencia de um estadado 
nutricional de sobrepeso  nos idosos acompanhados em 
ambulatório, IMC = 29.60kgm². reforçando a hipotese 
do nao seguimento de terapias não medicamentosas 
pela população estudada.

Conclusão: Pode inferir que o processo de educação 
em saúde ainda precisa ser melhorado, e a equipe 
multiprofissional precisa de capacitação para que possa 
orientar de forma correta e invasiva o portador DM. 
Valendo tais ações quaisquer individuo, sendo este 
internado, ou acompanhado em ambulatório. 

Palavras-chaves: Diabetes Mellitus, Idosos, Autocuidado 

PC017 - AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS 
PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM 
RELAÇÃO À CONSISTÊNCIA DA DIETA PARA O PACIENTE 
DISFÁGICO 

Autores: Tatiana Leal Porto, Aline Fernandes da Costa 
Ribeiro, Aline Nunes Floriano Chaves, Camila Francisco 
Motta, Lorena Akemi de Macedo Wojitani

Instituição: Grupo Carmo
 
Introdução: Várias são as consistências alimentares 
utilizadas na rotina hospitalar com características 
e nomenclaturas distintas entre elas, contudo se 
faz necessária a concordância entre as equipes de 
Fonoaudiologia e Nutrição.

Objetivos: Avaliar o conhecimento dos profissionais da 
assistência hospitalar em relação à consistência de via 
oral mais adequada para o paciente disfágico.

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo descritivo 
com abordagem quantitativa.  Foi aplicado um 
questionário em 90 profissionais da saúde que atuam 
na assistência ao paciente, sendo selecionados 
aleatoriamente, de acordo com a escala de jornada 
de trabalho. Os setores envolvidos foram: UTI, Clínica 
médica, pronto-atendimento e ambulatório. O 
instrumento utilizado foi um questionário investigativo 
elaborado em conjunto pelas equipes de nutrição e 
fonoaudiologia, composto por 5 questões de múltipla 
escolha. As questões referem-se ao reconhecimento 
desses profissionais sobre sinais e sintomas de disfagia, 
como proceder após a identificação dos mesmos, 
uso de espessante, consistência da dieta ofertada e 
importância da oferta hídrica aos pacientes. Após a 
coleta de dados, os mesmos foram lançados na planilha 
Excel (MICROSOFT, 2010).

Resultados: 33 % dos profissionais elegeram a consistência 
pastosa como a mais segura ao paciente disfágico, 
desconhecendo que esta consistência inclui alimentos 
como macarrão e pão de forma sem casca. Na análise 
quantitativa dos dados, podemos observar que a 
consistência pastosa é entendida pelos profissionais, 
tanto por técnicos de enfermagem quanto por médicos 
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assistentes, como os purês; no entanto essa consistência 
no serviço de nutrição refere-se a dieta semi-líquida. 
De acordo com os achados na literatura, o paciente que 
recebe uma dieta pastosa precisa de maior mobilidade 
e força propulsora de língua e constrição de parede 
posterior de faringe. Para que esta consistência esteja 
de fato adequada se faz necessária a avaliação do 
fonoaudiólogo. As medidas adotadas a partir destes 
achados serão incluídas no treinamento interno de nossa 
instituição mediante palestras com especificações de 
consistências e demonstração da dieta.

Conclusão: É necessário a implantação de uma 
nomenclatura padrão que favoreça a comunicação entre 
as equipes, assim como a difusão destas informações 
entre os profissionais envolvidos ao cuidado do paciente, 
minimizando comprometer o quadro clínico do paciente 
e a evolução da terapia.

Palavras-chaves: Disfagia, Consistência da dieta, 
Profissionais da saúde, Dieta pastosa, Dieta semi líquida 

PC018 - AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE 
GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS NO SERVIÇO 
AMBULATORIAL DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

Autores: Nidia Denise Pucci, Aline Tomaz de Paiva, Sonia 
Maria Trecco, Denise Evazian

Instituição: DND ICHC FMUSP - Divisão de Nutrição e 
Dietética Instituto Central Hospital das Clínicas da Facul-
dade de Medicina USP 
 
Introdução: A gestação consiste em um período de 
intensas transformações que aumentam as necessidades 
nutricionais, principalmente em gestantes adolescentes, 
mais vulneráveis por se encontrarem em fase de 
crescimento.

Objetivos: Analisar o consumo alimentar de gestantes 
adolescentes atendidas no ambulatório de Obstetrícia de 
um hospital universitário, através de um questionário de 
frequência alimentar (QFA) validado.

Materiais e Métodos: Estudo descritivo, de corte 
transversal e abordagem quantitativa realizada através 
de QFA validado para gestantes, autoaplicável com 85 
ítens alimentares. A tabulação de dados foi realizada 
pelo Programa Excel 2010, com a utilização de três 
tabelas de composição de alimentos em associação 
para quantificação da composição nutricional dos ítens 
alimentares. A análise estatística descritiva foi realizada 
no software Stata versão 13.0.

Resultados: A amostra foi composta por 34 gestantes 
adolescentes com média de 16,1 ±1,7 anos (12-18 

anos), com mais de 14 semanas de gestação. O IMC foi 
classificado como: baixo peso (43%), eutróficas (28%), 
sobrepeso (20%) e obesidade (10%). A distribuição média 
percentual do consumo de macronutrientes em relação 
ao valor calórico total foi adequada para carboidratos 
(58%), proteínas (20%) e lipídeos (30%). O valor médio 
de ingestão calculado com base no QFA foi adequado 
para energia (2335 ± 957Kcal), lipídios (77,4 g/dia) e cálcio 
(1254 ± 751 mg/dia).O percentual de adequação de acordo 
com as recomendações nutricionais, segundo o RDA foi 
avaliado como 93% para energia, 110% para lipídeos e para 
o cálcio foi de 96%. Houve inadequação em comparação 
às recomendações nutricionais para o ferro (73%), média 
de 19,8±18 mg/dia e para o ácido fólico (62%), média de 
370,8 ± 152,8 mcg/dia.Quanto às vitaminas do complexo 
B, B1 (tiamina) e B2 (riboflavina), vitamina C e Zinco, as 
médias de consumo estiveram acima das recomendações.

Conclusão: As adolescentes não consomem uma dieta 
balanceada, principalmente em relação ao ferro e 
vitaminas, o que pode agravar o estado nutricional 
inadequado encontrado na maioria das pacientes 
avaliadas. O QFA utilizado foi de fácil aplicabilidade 
e abrangente na avaliação do consumo alimentar, no 
entanto, deve ser avaliado com cautela, pois pode 
superestimar o consumo de alguns nutrientes.

Palavras-chaves: Adolescentes, Consumo alimentar, 
Gestação, Gravidez na adolescencia, QFA 

PC019 - AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR E DA 
INGESTA DE NUTRIENTES DE COLABORADORES DE UM 
HOSPITAL PARTICULAR 

Autores: Clarissa de Oliveira Soares Peixoto, Eduardo 
Shimoda, Carla Tripári Coelho

Instituição: Hospital Unimed Campos
 
Introdução: A alimentação adequada é considerada um 
passo fundamental para promoção de saúde e qualidade 
de vida. O consumo de alimentos qualitativamente e 
quantitativamente inadequados contribuem, dentre 
outras coisas, para o ganho de peso e suas conseqüências.

Objetivos: Avaliar a qualidade e regularidade da 
alimentação de colaboradores de um hospital particular, 
e gerar, após os resultados, ferramentas de promoção de 
saúde através da alimentação saudável.

Materiais e Métodos: Foram incluídos no estudo 93 
funcionários, dos quais 80% eram do sexo feminino 
e 20% do sexo masculino, pertencentes aos setores 
administrativos e assistenciais do hospital, que 
preencheram questionário em que constava a freqüência 



Resumos do Ganepão/2018

BRASPEN J 2018; 33 (Supl 2): 1-188

103

e o tipo do alimento consumido, bem como o número 
de refeições ao dia. Foram incluídos no questionário 
alimentos como: saladas (verduras, folhas e legumes), 
frutas, produto integral, refrigerante, bolo e doces, 
bebida alcoólica, oleaginosas e fast food (hambúrguer, 
pizza, cachorro quente).

Resultados: 100% dos entrevistados se declararam 
onívoros. Em relação ao número de refeições ao dia: 
97,8% dos colaboradores têm o hábito de tomar café 
da manhã, 31,2% fazem a colação, 97,9% almoçam 
diariamente, 72% fazem o lanche à tarde, 60,2% jantam 
diariamente e 38,7% fazem a ceia. No tocante aos 
alimentos consumidos diariamente, as saladas surgem 
em primeiro lugar (53% dos entrevistados), seguida por 
frutas (42%) e produtos integrais (18%). Com consumo 
pelo menos uma vez por semana, os colaboradores 
responderam da seguinte forma: saladas (92%), frutas 
(89%), bolos e doces (71%), produtos integrais (49%) e fast 
food (42%). Dentre os que são consumidos eventualmente 
(menos do que uma vez por mês até 3 vezes por mês), 
destacam-se alimentos de fast food (55%), Oleaginosas 
- castanha, nozes e amêndoas (45%) e refrigerantes 
(35%). Quando questionados sobre os alimentos não 
consumidos as respostas obtidas foram às seguintes: 
bebidas alcoólicas (51%), oleaginosas (32%), produtos 
integrais (24%) e refrigerantes (18%). 

Conclusão: Conclui-se que a maioria dos colaboradores 
consome alguns alimentos saudáveis (saladas e frutas). 
Identif icamos um consumo pouco freqüente de 
oleaginosas. Observa-se o consumo com frequência alta 
de alguns alimentos não saudáveis, como refrigerante, 
doces e fast food. Baseados nesses resultados os autores 
irão desenvolver instrumentos para conscientização da 
importância da alimentação saudável. 

Palavras-chaves:  Alimentação saudável, Qualidade de 
vida

PC020 - AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE 
CRIANÇAS COM CÂNCER DA REGIÃO DO CARIRI 

Autores: Patricia de Souza Silva, Marianne Santos Pi-
nheiro, Elida Mara Braga Rocha

Instituição: FJN - Faculdade de Juazeiro do Norte
 
Introdução: O câncer é a primeira causa de morte entre 
crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, com sobrevida 
de aproximadamente 70 %. Os tipos mais comuns são 
Leucemias e Tumores do Sistema Nervoso Central, 
caracterizando-se como de rápido crescimento e intenso 
metabolismo. 

Objetivos: Avaliar o estado nutricional de crianças 
diagnosticadas com câncer na fase de tratamento e 
revisão.

Materiais e Métodos: Pesquisa descritiva do Estado 
Nutricional (EN) de crianças com câncer em tratamento 
quimioterápico e em revisão da região do Cariri Cearense. 
A coleta de dados ocorreu em outubro e dezembro de 
2017 em uma instituição não governamental sem fins 
lucrativos localizada em Barbalha- CE. Após a assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecida e o 
Termo de Assentimento do Menor foram aferidos em 
duplicadas o peso (Kg) e altura (m) com balança eletrônica 
e estadiômetro. O parâmetro antropométrico utilizado 
foi o Índice de Massa Corporal/ Idade (IMC/I), sendo o 
diagnóstico obtido através da classificação pelo Escore- Z.  
O projeto foi aprovado, em agosto de 2017, pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Faculdade de Juazeiro do Norte 
sob o número 2.244.719.

Resultados: Dos pacientes examinados (n=13), 9  estavam 
em tratamento, sendo a maioria diagnosticados com 
Leucemia Linfoide Aguda- LLA, desses, 6 eram do sexo 
masculino com idade entre 6 e 12 anos e classificação de 
IMC/I entre 16,43 Kg/m² e 19,55 Kg/m², sendo que 33,3% 
dos meninos estavam  com sobrepeso. Já as participantes 
do sexo feminino (n=3) compreendiam idade entre 5 e 12 
anos, qualificando IMC/I entre 14,72 kg/m² e 17,55 kg/
m², estando dentro do limite da normalidade.O Grupo 
revisão (n=4), tinham como diagnósticos a LLA (n=3) e 
com Hepatoblastoma (n=1), sendo 50% do sexo masculino 
e 50% do sexo feminino. Dispondo de idade no intervalo 
de 5 e 11 anos. O IMC/I apresentou-se entre 14,16 Kg/
m² e 21,62 Kg/m² indicando estado de eutrofia. Apesar 
dos resultados positivos quanto à normalidade do 
EN, frequentemente relatou-se pelos responsáveis a 
insuficiente orientação nutricional no âmbito hospitalar 
repercutindo no desconhecimento de uma alimentação 
específica no auxílio do tratamento oncológico. 

Conclusão: O estado nutricional das crianças encontra-se 
adequado do ponto de vista do IMC/I, mas esse estudo se 
torna defectivo por não avaliar a composição de massa 
corporal, importante preditivo de perda muscular, que 
ocorre com periodicidade em pacientes oncológicos. 
Portanto, recomenda-se aos próximos estudos a 
utilização de parâmetros que melhor avalie o risco de 
desnutrição energético-proteica. 

Palavras-chaves:  Avaliação nutricional, Crianças, Câncer 

PC021 - AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E 
INTERVENÇÕES NUTRICIONAIS EM PACIENTES CRÍTICOS 
DE UM HOSPITAL PRIVADO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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Autores: Elizabete Borges da Silva, Ana Lúcia Chalhoub 
Chediac Rodrigues, Ariane Nadolskis Severine

Instituição: HSL - Sociedade Beneficente de Senhoras 
Hospital Sírio-Libanês 
 
Introdução: Pacientes críticos apresentam resposta 
metabólica ao estresse caracterizada por hipercatabolismo 
e mobilização proteica¹,². A avaliação e a intervenção 
nutricional são essenciais para minimizar os efeitos 
adversos na evolução clínica destes pacientes3,4.

Objetivos: Identificar o estado nutricional e descrever as 
intervenções nutricionais nos pacientes que evoluíram 
com piora do estado nutricional, hospitalizados em 
Unidades Críticas e Semi Intensivas de um Hospital 
Privado do Estado de São Paulo.

Materiais e Métodos: Os pacientes críticos hospitalizados 
nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI e Unidade 
de Insuficiência Cardíaca) e Semi Intensivas (Semi 
Intensiva, Unidade Crítica Geral e Unidade Coronariana) 
foram avaliados durante o ano de 2017, através da 
avaliação nutricional. Foram classificados com ou 
sem risco nutricional, de acordo com critérios de 
antropometria, ingesta alimentar, presença de disfagia, 
perda de peso, cirurgias, comorbidades associadas 
(diabetes, hipertensão, alteração da função renal), hábito 
intestinal, presença de lesão por pressão, tratamento de 
quimioterapia/radioterapia, entre outros. Pacientes com 
risco nutricional foram submetidos à uma análise global 
do seu estado nutricional, através da antropometria, 
perfil bioquímico e físico e classificados em melhora, 
manutenção ou piora do estado nutricional. Após, para 
aqueles pacientes classificados com piora do estado 
nutricional, foram identificadas as causas e descritas as 
intervenções nutricionais realizadas. 

Resultados: Avaliaram-se 1064 pacientes da Unidade 
de Terapia Intensiva e 2418 pacientes da Semi Intensiva. 
Em relação ao estado nutricional dos pacientes da UTI, 
13,72% apresentaram melhora, 72,93% manutenção 
e 13,34 % apresentaram piora. A perda de peso sem 
alteração do IMC foi a mais prevalente (45,77%), seguida 
da perda de peso com alteração do IMC (26,76%) e 
alteração do exame físico (19,01%). Na Semi Intensiva, 
5% dos pacientes tiveram melhora do estado nutricional, 
88,95% manutenção e 6,03% piora. A Semi Intensiva 
apresentou dados semelhantes a UTI, como a perda de 
peso sem alteração do IMC mais prevalente (57,53%), 
seguida de perda de peso com alteração do IMC (26,02%) 
e alteração do exame físico (13,01%). Ambas as unidades, 
tiveram a baixa aceitação alimentar e jejum como os 
principais fatores que contribuíram para a piora do 

estado nutricional. Para minimizar a progressão da piora 
do estado nutricional, a discussão multiprofissional para 
inicio precoce da terapia nutricional enteral foi a principal 
conduta tomada na UTI e na Semi Intensiva, além da 
adequação de suplementação via oral. 

Conclusão: Observa-se que a maioria dos pacientes 
mantiveram seu estado nutricional e os que apresentaram 
piora, as intervenções nutricionais realizadas foram 
as adequações de terapia nutricional enteral e 
suplementação. Esse fato, reforça a importância da adoção 
precoce da terapia nutricional e do acompanhamento 
periódico desses pacientes a fim de promover a 
recuperação do estado nutricional dos mesmos. 

Palavras-chaves: Estado nutricional, Perda de peso, 
Terapia nutricional 

PC022 - AVALIAÇAO NUTRICIONAL DE ESTUDANTES DE 
NUTRIÇÃO 

Autores: Amanda Thais Viana Oliveira, Elza Cristina Ba-
tista Barbosa, Raianne Rodrigues Lima, Luciana Cristina 
do Nascimento Costa Duque Estrada, Jacyra de Jesus 
Rosa Pereira

Instituição: HUUFMA - Hospital Universitário da Univer-
sidade Federal do Maranhão
 
Introdução: Os estudantes estao sujeitos a mudanças 
com base em experiências de vida e conhecimentos 
adquiridos. A profissão de nutricionista remete à 
preocupação com a aparência constituindo-se grupo 
favorável ao desenvolvimento de transtornos alimentares.

Objetivos: Esse trabalho tem como objetivo avaliar o 
estado nutricional dos acadêmicos do curso de graduação 
em Nutrição de uma universidade pública de São Luis do 
Maranhao.

Materiais e Métodos: Participaram da pesquisa 101 
estudantes do 1° ao 6° periodo do curso de Nutrição 
do ano de 2010 da Universidade Federal do Maranhão. 
Os alunos matriculados nos ultimos periodos do 
curso (7° e 8°) não participaram da pesquisa porque 
durante o periodo da coleta de dados, esses alunos se 
encontravam em campos de estágio curricular. Para 
avaliação nutricional foram utilizados dados de peso e 
altura para cálculo do Indice de Massa Corporal. O peso 
foi aferido utilizando-se balança digital com capacidade 
de 180 quilos da marca Filizola. A altura foi medida com 
estadiômetro com escala de 2 metros em alumínio 
acoplado à balança mecânica Welmy. As médias das 
variáveis foram calculadas e comparadas entre si pelo 
teste T de Student. A associação entre as variáveis foi 
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realizado por meio do teste Qui-Quadrado e do teste 
exato de Fisher, considerando significância esttística para 
p<0,05. Participaram da pesquisa, aqueles alunos que 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Resultados: A pesquisa identificou como altura média 
encontrada: 1.6 metros(±0,05 cm). Houve diferença 
estatistica entre as alturas do 3° e 4° períodos do curso de 
nutriçao. O peso médio calculado foi de 53,8 quilos (±8,6 
kg).O Índice de Massa Corporal médio identificado foi de 
20,9 kg/m2 (±2,75 kg/m2). Nenhum aluno apresentou 
magreza grau II, III. Tampouco obesidade II e III. Não 
houve diferença estatistica entre as turmas de Nutrição 
quanto a peso e Indice de Massa Corporal.

Conclusão: Os estudantes de Nutriçao da Universidade 
Federal do Maranhão apresentam diagnostico nutricional 
de eutrofia, indicando um bom estado nutricional.

Palavras-chaves:  Antropometria, Peso, Altura 

PC023 - AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE IDOSOS 
HOSPITALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE 
MARINGÁ-PR

Autores: Luana Constantinov Jamarino, Michele Darlin 
Seregati, Ariane Ferrari 

Instituição: Unicesumar - Centro Universitário de 
 Maringá
 
Introdução: O envelhecimento é uma condição natural 
dos humanos, nela são evidenciadas transformações em 
diversas faces do indivíduo. Além da parte psicológica 
e social, há grandes mudanças no aspecto físico e 
também no estado nutricional (Cendron et al. 2003).

Objetivos: Analisar o estado nutricional dos idosos 
hospitalizados no Hospital Municipal de Maringá-PR, 
atravez do Índice de Massa Corporal, da prega cutânea 
tricipital, da circunferência, da circunferência muscular 
e da área muscular do braço.

Materiais e Métodos: Para avaliar o estado nutricional 
do idoso hospitalizado serão utilizados dados como 
o peso, que será medido utilizando uma balança de 
plataforma digital e quando não for possível a realização 
da medida nos pacientes acamados, será estimado pela 
equação proposta por Chumlea et al.(1988). Quando 
não for possível a realização da medida da estatura dos 
pacientes por estarem acamados, a mesma será estimada 
pela equação proposta por Chumlea et al.(1987). Com 
base na altura e peso será cálculado o IMC, e depois será 
classificada através da tabela de classificação dos idosos 
segundo percentis, assim como a prega cutânea tricipital 
e a circunferência do braço. A circunferência muscular do 

braço será calculada pela fórmula proposta por Gurney 
e Jelliffe (1973) e para o calculo da AMBc será utilizado 
as fórmulas propostas por Heymsfield et al.(1982) e 
depois seus valores classificados segundo percentis, sexo 
e grupo etário.

Resultados: Foram avaliados 70 pacientes, sendo 39 
mulheres e 31 homens. Segundo IMC pôde-se observar 
que 35% das mulheres estão com peso adequado, 
33% com desnutrição, 28% com risco de desnutrição e 
2,5%com excesso de peso. Quanto aos homens, 41% estão 
com peso adequado, 19% com risco para desnutrição, 
16% com desnutrição, 16% com excesso de peso 3% 
com obesidade. Já segundo circunferência do braço, 
33% das mulheres estão com peso adequado, 30% com 
risco para desnutrição, 28% com desnutrição, 5% com 
excesso de peso e 2,5% com obesidade, para os homens 
os resultados foram mais característicos, 51% deles estão 
com risco para desnutrição. Quanto à prega cutânea 
tricipital, 28% das mulheres estão com desnutrição, 38% 
com risco para desnutrição e 25% com peso adequado, 
para os homens 61% deles estão com peso adequado. A 
circunferencia muscular do braço e a área muscular do 
braço foram classificadas como adequadas para a maioria 
dos pacientes de ambos os sexos.

Conclusão: Os resultados evidenciaram que são poucos 
os idosos hospitalizados que estão com excesso de peso 
ou obesidade, a maioria deles encontram-se em peso 
adequado, risco para desnutrição ou desnutrição. Quanto 
à circunferência e área muscular do braço que indicam a 
reserva calórica e proteica do idoso, para a maior parte 
dos pacientes de ambos os sexos, os valores foram 
classificados como adequados.

Palavras-chaves:  Avaliação Nutricional, Hospitalizados, 
Idosos 

PC024 - AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E DIAGNOSTICO 
DE CAQUEXIA EM PACIENTES COM NEOPLASIA 
GASTROINTESTINAL 

Autores: Jamille Jheniffer Nacimento Auzier, Tayana 
Vago de Miranda, Nathalia Aviz Batista, Bianca Larissa 
Braga de Souza

Instituição: HAB - Hospital Adventista de Belem
 
Introdução: A mais grave complicação da desnutrição 
no câncer é a caquexia, síndrome dificilmente revertida 
mesmo em frente a terapia nutricional e que leva a um 
comprometimento progressivo. O acompanhamento 
nutricional é fundamental para prevencao da caquexia.

Objetivos: Este estudo teve por objetivo avaliar o estado 
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nutricional e diagnosticar a caquexia oncológica em 
pacientes com neoplasia do trato digestivo, atendidos 
em um hospital de referência no norte do Brasil.

Materiais e Métodos: Trata-se de estudo transversal, 
descritivo e observacional realizado no período de marco 
a dezembro de 2016, com adultos e idosos diagnosticados 
com neoplasia gastrointestinal em tratamento clínico e 
cirúrgico em um hospital universitário na região norte do 
Brasil. Foi realizada avaliação nutricional com parâmetros 
antropométricos, assim como diagnóstico de caquexia e 
subclassificação da mesma a partir da aplicação de um 
protocolo de pesquisa padronizado. A coleta dos dados foi 
realizada após aprovação do Comitê de ética em Pesquisa 
do Hospital Universitário Joao de Barros Barreto, sob o 
protocolo nº 1.470.423.

Resultados: Foram avaliados 41 pacientes onde 
observou-se maior frequência para o sexo masculino 
(68,29%), com idade ≤ 60 anos (58,54%). Nos parâmetros 
nutricionais, verif icou-se 46,34% dos pacientes 
diagnosticados com caquexia, sendo observado o mesmo 
resultado para eutrofia pelo Índice de Massa Corporal, 
já em relação aos parâmetros que avaliam depleção 
de massa muscular e adiposa houve maior incidência 
de desnutrição com 68,29% para circunferência do 
braço e 58,54% para circunferência muscular do braço 
e 65,35% para prega cutânea tricipital. Na analise do 
estado nutricional pela ASG-PPP 60,98% dos pacientes 
apresentaram desnutrição.

Conclusão: Os pacientes deste estudo apresentaram 
elevada prevalência de caquexia, desnutrição e 
sintomatologia, estando em estádios mais avançados 
da doença, sendo observada correlação entre essas 
variáveis. Nesse sentido, necessitam de adequada 
assistência nutricional, para melhora da qualidade de 
vida e desfecho clínico.

Palavras-chaves: Caquexia, Neoplasia Gastrointestinal, 
Desnutrição 

PC025 - AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E DIETÉTICA DE 
PACIENTES COM DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS 
ATENDIDOS EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA 

Autores: Aline Pires Ribeiro Salvador, Karla Fernanda 
Azevedo, Larissa Oliveira Gonçalves R Tolentino, Maria 
de Lourdes de Abreu Ferrari, Lana Claudinez Santos 

Instituição: PUC/MINAS - Pontifícia Universidade Cató-
lica de Minas Gerais
 
Introdução: A Doença Inflamatória Intestinal (DII) é 
considerada um problema de saúde e fatores como 

alimentação, tabagismo, infecções intestinais e estresse 
influenciam no seu surgimento. A doença é influenciada 
diretamente pelo estado nutricional do paciente.

Objetivos: Avaliar o estado nutricional e o perfil dietético 
dos pacientes com DII.

Materiais e Métodos: Estudo transversal, realizado de 
junho a outubro de 2016 em um Centro de Referência 
de Doenças Intestinais de Minas Gerais. Foram avaliados 
94 pacientes com idade entre 19 e 66 anos, de ambos 
os sexos, em tratamento ambulatorial para Doença 
de Cronh e Retocolite Ulcerativa, independente da 
fase atual da doença. Foram realizadas a avaliação 
antropométrica, incluindo determinação do estado 
nutricional e a composição corporal por meio de 
bioimpedância. A avaliação dietética foi realizada por 
meio de questionário de frequência alimentar semi-
quantitativo, adpatado. 

Resultados: Neste estudo, 54,3% dos participantes 
eram do gênero feminino. Grande parte não consome 
bebidas alcoólicas, não são tabagistas e admitem 
serem sedentários. Dos 94 avaliados 72,3% tinham 
diagnóstico de doença de Crohn e 27,7% de Retocolite 
Ulcerativa, evidenciando maior prevalência de DC. 
Com relação ao estado nutricional, pacientes com DII 
apresentaram maior prevalência de eutrofia e sobrepeso. 
O percentual de gordura corporal médio foi de 26,3% e 
a massa muscular foi de 33,9%. Sinais e sintomas mais 
relatados foram diarreia 38,2%, dor abdominal 38,2% e 
distensão abdominal. Os medicamentos mais utilizados 
são os imunossupressores e anti-inflamatórios. O perfil 
nutricional evidenciou grande número de pacientes com 
excesso de peso e elevado índice de massa gorda. Quanto 
a ingestão alimentar, verificou-se uma inadequação de 
grande parte dos nutrientes avaliados, dentre eles, fibras, 
cálcio, selênio, vitamina D em ambos os sexos. Perfil 
semelhante foi encontrado quando analisadas DC e RCU 
separadamente.

Conclusão: Em conclusão, ressalta-se a importância de 
avaliar o perfil nutricional e dietético desses pacientes 
para desenvolver melhores estratégias nutricionais 
para redução das alterações corporais e deficiências 
alimentares.

Palavras-chaves: Doenças Inflamatórias Intestinais, 
Perfil nutricional, Avaliação Dietética, Doença de Crohn, 
Retocolite Ulcerativa 

PC026 - AVALIAÇÃO NUTRICIONAL EM PACIENTES COM 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA: DIFICULDADES 
E PROPOSTAS 
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Autores: Ana Kátia Zaksauskas Rakovicius, Bruna Cutait, 
Dyaiane Marques dos Santos

Instituição: HIAE - Hospital Israelita Albert Eintein
 
Introdução: A caquexia pela ICC,é uma síndrome de 
perda ponderal involuntária,de tecido muscular,adiposo 
e ósseo.. Define-se o diagnóstico ao identif icar 
que o indivíduo apresentou perda ponderal ≥ a 5% 
em período< 12 meses,associado à anormalidades 
bioquímicas.

Objetivos: Elaborar um protocolo Nutricional para 
pacientes com insuficiência cardíaca congestiva (ICC) 
para diagnóstico e tratamento precoce da caquexia 
cardíaca.

Materiais e Métodos: Revisão Bibliográfica do tipo 
Pesquisa-Ação, cujo rastreamento bibliográfico deu-se 
nas bases de dados SciELO, Pubmed, Lilacs e Medline, 
no período de fevereiro à abril de 2016, empregando-se 
a técnica booleana, com os conectores “and e or”. 
Selecionaram-se 49 artigos, divulgados a partir de 2001, 
sendo 9 nacionais e 40 internacionais.

Resultados: Elaborado um protocolo de atendimento 
nutricional para pacientes com caquexia por ICC a fim de 
diagnosticar e realizar intervenção nutricional precoce. 
Na triagem identificar se o indivíduo apresentou perda 
ponderal ≥ a 5% em período menor < 12 meses, associado 
à anormalidades bioquímicas (hipoalbuminemia, 
anemia, metabolismo de cálcio, inflamação), anorexia, 
fadiga, astenia e diminuição da força muscular. Na 
avaliação antropométrica, avalia-se perda de peso, 
perda de massa muscular, adiposa e óssea. Através 
de realização de bioimpedância, dobras cutâneas, 
índice de massa corporal, AVALIAÇÃO SUBJETIVA 
GLOBAL e análise de exames bioquímicos (hemograma, 
albumina sérica, proteína C reativa, zinco sérico, sódio, 
potássio, magnésio, hemograma, ferro sérico, ferritina, 
vitamina B12, ácido fólico).  Na intervenção nutricional, 
deve-se atentar ao aumento drástico de carboidratos 
e aminoácidos, pois estes interferem na insulinemia 
acarretando manifestações clínicas graves, como 
arritmias e morte súbita.

Conclusão:  A implementação de protocolos de 
identificaçãoda caquexia por ICC e avaliação do estado 
nutricional que norteiem a equipe, para podem ser 
importante ferramenta para o diagnóstico precoce 
da caquexia e intervenção nutricional precoce, com o 
objetivo de evitar a sua progressão.

Palavras-chaves:  Avaliação nutricional, Avaliação 
subjetiva global, Caquexia, Insuficiência cardíaca 
congestiva 

PC027 - BENEFÍCIOS DO CONSUMO DA FARINHA DE 
CASCA DO MARACUJÁ PASSIFLORA EDULIS FLAVICARPA 
NA ALIMENTAÇÃO 

Autores: Tainah Raianne dos Santos Garbim

Instituição: Esefap - Faculdades Esefap
 
Introdução: A busca por produtos naturais tem 
aumentado devido aos seus inúmeros benefícios. Algo 
que vem se destacando é o aproveitamento residual 
da casca de algumas frutas, para a formação de novos 
ingredientes e receitas funcionais.

Objetivos: O objetivo é apresentar as propriedades da 
casca do Maracujá Passiflora Edulis Flavicarpa, evidenciar 
seus benefícios na alimentação, mostrar o efeito da 
farinha do Maracujá na prevenção e tratamento de 
doenças crônicas não transmissíveis.

Materiais e Métodos: O presente trabalho foi elaborado 
a partir de livros pertencentes ao catálogo referencial 
das Faculdades Esefap e artigos científicos selecionados 
através do Scielo, Google Acadêmico e Periódicos Capes. 
O trabalho foi desenvolvido conforme as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do 
Manual de Normas Acadêmicas das Faculdades ESEFAP, 
utilizando-se citações diretas e indiretas da língua 
portuguesa e inglesa entre os anos de 1980 e 2016.

Resultados: O Maracujá Amarelo é uma fruta de baixo 
custo e de fácil acesso no país. O fruto deve ser visto como 
um alimento funcional não somente pelas propriedades 
nutricionais encontradas em sua polpa mas também pelas 
propriedades de sua casca, que geralmente é descartada. 
Entre todas as propriedades nutricionais disponíveis na 
casca do maracujá estão a niacina que atua na produção 
de hormônios, energia e crescimento, o cálcio que age 
no fortalecimento dos ossos e no crescimento, o ferro 
que atua na prevenção de anemia e fósforo que age na 
formação celular. Sua pigmentação amarela se dá pelo 
caratenoide beta caroteno que é precursor de vitamina 
A. A farinha de casca de maracujá é rica em fibras 
solúveis que auxiliam o combate às doenças crônicas 
não transmissíveis, devido a presença de pectinas, que 
possuem ação hipoglicemiante podendo ajudar pacientes 
com diabetes mellitus tipo 2, ação hipocolesterolêmico 
podendo prevenir doenças cardiovasculares e possui 
função de estabilizar, espessar e gelificar substancias 
no intestino, produzindo também saciedade indicado à 
pacientes com obesidade. 

Conclusão: A farinha de casca de maracujá é um ótimo 
ingrediente para a produção de novos produtos como 
bolos, geleias e biscoitos, além disso pode ser usado 
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para enriquecer os alimentos, devendo ser utilizado na 
recomendação correta para promover uma melhora na 
qualidade de vida do indivíduo. O ideal é consumir no 
mínimo 100 g de farinha de casca de Maracujá Amarelo 
por dia, equivalente a 30 g de fibras.

Palavras-chaves: Alimento funcional, Farinha de casca, 
Maracujá, Passiflora Edulis Flavicarpa 

PC028 - CARACTERÍSTICAS NUTRICIONAIS DE CRIANÇAS 
ONCOLÓGICAS DO SUL DO CEARÁ 

Autores: Marianne Santos Pinheiro, Patricia de Sou-
za Silva, Elida Mara Braga Rocha, Amanda de Andrade 
Marques

Instituição: FJN - Faculdade de Juazeiro do Norte
 
Introdução: Na infância as crianças formam seus hábitos 
alimentares, influênciados pela sociedade em que 
estão inseridos e, com as crianças oncologicas, não é 
diferente sendo a Educação Nutricional um objeto para 
a construção de hábitos alimentares saudáveis. 

Objetivos: Identificar as características nutricionais de 
crianças oncológicas e demonstrar a importância da 
alimentação saudável para a eficácia do tratamento.

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo com 
atividades educativas para crianças diagnosticadas 
com Câncer atendidas por uma instituição sem fins 
lucrativos na cidade de Barbalha, sul do Ceará. O 
trabalho ocorreu no período de setembro a dezembro 
de 2017 com intervenções semanais ou quinzenais na 
instituição, participando do estudo todas as crianças de 
3 a 16 anos de ambos os sexos, ficando fora da pesquisa 
aquelas que apresentavam algum tipo de deficiência 
mental, distúrbios metabólicos relacionados  a  utilização 
dos nutrientes ou em estado debilitado. O estudo 
foi aprovado pelo Comete de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Juazeiro do Norte sob o nº 2.244.719. 
Os responsáveis pelas crianças assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e as crianças o 
Termo de assentimento. Após a aceitação em participar 
da pesquisa foi aplicado o questionário socioeconômico 
e o de hábitos alimentares das crianças, onde utilizou-se 
um Recordatório de 24 horas, destinado aos responsáveis.

Resultados: O estudo teve como participantes 10 crianças 
que se fizeram presente nas intervenções de acordo com 
sua estadia na casa. Em analise dos recordatórios foi 
possível identificar o consumo de frutas em seu estado 
semiprocessado por meio de sucos e/ou vitaminas 
ofertados nos períodos de lanches ou junto das refeições 
principais. Já nas refeições principais é possível ver que 

há um baixo consumo de verduras e leguminosas, além 
de ocorrer uma preferencia por oferta de alimentos 
ultraprocessadas como linguiça, empanados, presunto 
e salsicha preparados muitas vezes de forma frita ou 
junto de preparações fritas. O uso de achocolatados 
também foi visto, porém alguns responsáveis afirmaram 
substitui-los pelo complemento alimentar Sustagen 
presando por um aporte melhor de nutrientes para 
às crianças. É possível ver o consumo de alimentos 
açucarados e pobres nutricionalmente como bolachas 
recheadas ou doces, sorvetes, sucos de caixinha, paçoca 
de amendoim industrializada, brigadeiro caseiro, pipoca 
industrializada todas preparações ricas em açucares 
simples e sem nenhum valor energético relevante.

Conclusão: Entende-se então a necessidade de atividades 
nutricionais mais constantes demonstrando a importância 
da alimentação saudável para a eficácia do tratamento 
oncológico e os malefícios de alimentos ultra processados 
para o funcionamento do organismo aliada a retirada de 
dúvidas dos familiares e cuidadores.

Palavras-chaves: Hábitos Alimentares, Oncologia, 
Crianças, Educação Nutricional, Tratamento 

PC029 - CARACTERÍSTICAS NUTRICIONAIS DE 
INDIVÍDUOS SOROPOSITIVOS PARA O HIV ATENDIDOS 
EM UMA CLÍNICA UNIVERSITÁRIA DE NUTRIÇÃO 

Autores: Daniele Mendonça Santos, Taila Freitas Ma-
grin, Dayene Joice Pereira, Ingrid Kerolyn Ribeiro Silva, 
Fabíola Pansani Maniglia

Instituição: UNIFRAN - Universidade de Franca
 
Introdução: Indivíduos com o vírus da imunodeficiência 
humana podem apresentar graves alterações no seu 
estado nutricional, como a lipodistrodia. Esta alteração 
na distribuição da gordura corporal pode aumentar o 
risco cardiovascular nesta população. 

Objetivos: O objetivo do presente estudo foi descrever 
as características nutricionais de indivíduos soropositivos 
para o Vírus da Imunodeficiência Humana que buscaram 
atendimento em uma clínica universitária de nutrição. 

Materiais e Métodos: Foram utilizados dados do primeiro 
atendimento, registrados em prontuário, de 23 pacientes 
soro positivo para o Vírus da Imunodeficiência Humana 
atendidos na clínica de nutrição de uma universidade no 
período de fevereiro de 2015 a março de 2018. A clínica 
conta com ambulatório específico para o tratamento 
nutricional de doenças infectocontagiosas. A avaliação 
nutricional foi composta de análise do consumo alimentar 
habitual, do cálculo do Índice de Massa Corporal e das 
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medidas antropométricas de circunferência da cintura, 
do braço e da panturrilha. 

Resultados: 65,2% dos prontuários analisados eram de 
mulheres e a idade média dos pacientes foi de 41±11,6 
anos. A classificação do índice de massa corporal 
indicou 21,7% de eutrofia, 43,5% de sobrepeso e 34,8% 
de obesidade. 73,9% dos indivíduos apresentavam a 
circunferência da cintura acima dos limites recomendados 
e 43,5% apresentavam resultados indicativos de 
lipodistrofia, de acordo com a relação cintura/panturrilha. 
A medida de circunferência do braço indicou desnutrição 
em 13% dos pacientes. Os dados dietéticos indicaram um 
fracionamento alimentar de 3,9±1,2 refeições ao dia e 
presença de alimentos pouco nutritivos, como: macarrão 
instantâneo, suco industrializado, biscoitos e refrigerante. 
47,8% dos indivíduos não consumiam frutas diariamente 
e o consumo médio dos demais foi de 1,3±0,7 porções ao 
dia. O consumo médio diário de hortaliças correspondeu 
a 0,87±0,76 porções, sendo que 30,4% dos pacientes não 
consumiam nenhuma porção por dia. A porcentagem de 
adequação da ingestão hídrica foi de 46,5±29,8%.

Conclusão: Os pacientes apresentaram risco nutricional 
pela presença de lipodistrofia e pelo consumo alimentar 
inadequado, com alta presença de carboidratos refinados e 
gorduras saturadas e baixa ingestão de frutas e hortaliças. 
Acredita-se que o atendimento nutricional especializado 
possa contribuir, minimizando a lipodistrofia e melhorando 
o estado nutricional desta população.

Palavras-chaves:  Avaliação Nutricional, HIV, Lipodistrofia, 
Obesidade 

PC030 - CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR 
DE ADULTOS ATENDIDOS EM UM CENTRO COMUNITÁRIO 
DE RECIFE - PE 

Autores: Rayanne Patrizia Mendonça, Alberto Lucas 
Umbelino, Vinicius Victor Pereira, Camila Chiara Olivei-
ra, Ísis Lucília Santos de Araújo

Instituição: FIR - Centro Universitário Estácio de Recife
 
Introdução: A avaliação do consumo alimentar constitui 
um instrumento muito valioso na análise do estado 
de saúde de populações e controle de doenças 
crônicas. É bem estabelecido que a qualidade da dieta 
tem papel importante na ocorrência de agravos a saúde.

Objetivos: Avaliar frequência de consumo alimentar de 
adultos atendidos durante o dia E.

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo transversal, 
realizado durante o dia E, onde foram investigados 
os hábitos alimentares por meio de questionário de 

frequência alimentar através de entrevista direta 
como os participantes. Foram coletados ainda dados 
antropométricos, como peso, altura, circunferência da 
cintura (CC). Com os dados de peso e altura, calculou-se 
o índice de massa corpórea (IMC) e para classificação do 
IMC, foi utilizado o ponto de corte de OMS (1995).  Em 
relação a frequência de consumo foi considerada uma 
alta frequência aqueles que tiveram consumo ≥ 5 
vezes/semana e baixa frequência ≤ 2 vezes/semana. Os 
resultados foram apresentados em forma de médias, 
desvio padrão e frequencias.

Resultados: Foramavaliados 80 individuos de ambos 
os sexos, idade média de 47,9 ± 12,8 anos. Do amostra 
estudada, 82% eram do sexo feminino, o IMC médio da 
população estudada foi 27 ±3,5 kg/m² e CC 88,19 ± 9,0 cm. 
Em relação aos hábitos alimentares, 47% dos entrevistados 
apresentaram alta frequência de consumo salada crua, 
legumes e frutas frescas. Os laticínios foram consumidos 
mais do que 5 vezes na semana por 55% dos entrevistados 
e feijão teve percentual de consumo de 65%. O consumo 
diário refrigerante, doces, massas e frituras foi baixo, 
apenas 17% dos avaliados consumiam esses produtos. 
Porém, ao analizar o consumo de pão, vimos que 80% dos 
indivíduos avaliados consumiam  diariamente e mais de 
uma vez por dia. Apesar da alta frequência de consumo 
diario de alimentos saudáveis e baixa frequência de 
supérfluos, a população estudada apresentou IMC médio 
de sobrepeso. A orientação nutricional sobre escolhas mais 
saudáveis foi realizada no momento da entrevista, porém 
faz-se necessário ação periódicas de educação alimentar 
e nutricional para esta população.

Conclusão: Na prática, alimentação precisa ser pensada 
na sua construção e reconstrução cotidiana, na rede 
complexa das necessidades biológicas, sociais e culturais. 
Trabalhar na perspectiva de acesso, autonomia, 
participação na decisão,  autossatisfação, ressignificação 
do comer, são conceitos importantes para uma reflexão 
sobre a ideia de alimentação saudável para o público. 

Palavras-chaves:  Adultos, Alimentos, Consumo 
Alimentar, Obesidade 

PC031 - COMPORTAMENTO E INGESTÃO ALIMENTAR DE 
CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 
ATENDIDAS POR UMA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO 
AUTISTA (AMA) 

Autores: Amanda Bardela, Bianca Gabriel, Nathalia Tei-
xeira de Souza, Drielly Rodrigues Viudes

Instituição: Unisalesiano Araçatuba - Centro Universitá-
rio Católico Unisalesiano Auxilium
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Introdução: Transtorno do Espectro Autista (TEA) é 
uma inadequação no desenvolvimento, de origem 
multifatorial, caracterizado por sintomas que dificultam 
o relacionamento social e que podem influenciar 
negativamente no consumo alimentar e saúde dos 
acometidos.

Objetivos: Verificar o comportamento alimentar, 
bem como analisar e comparar a ingestão de energia, 
macronutrientes e micronutrientes com os padrões 
de ingestão diária recomendada, em crianças autistas, 
atendidas por uma associação em Araçatuba (SP).

Materiais e Métodos: Participaram crianças autistas, 
de 5 a 7 anos, atendidas na AMA. Um questionário com 
questões acerca do sono, renda familiar, grau de autismo, 
funcionalidade intestinal, via de parto, amamentação, 
alimentação complementar, e comportamento alimentar 
foi respondido pelos responsáveis. Para avaliar a ingestão 
alimentar utilizou-se o Dia Alimentar Habitual (DAH), 
respondido pelas mães após instrução das pesquisadoras, 
pois não foi permitida a coleta individual. Dessa forma, 
houve uma palestra de esclarecimentos acerca dos 
questionários e instruções individualizadas. Para o cálculo 
do consumo energético, macronutrientes e vitaminas 
A, B1, B2, B3, B6, folato, C, D e E, e os minerais ferro, 
zinco e cálcio, utilizou-se o programa AvaNutri®. Os 
resultados foram comparados com as recomendações 
Dietary Reference Intakes (DRIS), com base nas referências 
Recommended Dietary Allowance (RDA) e Estimated 
Average Requerement (EAR). A análise descritiva dos 
dados ocorreu no software Microsoft Excel®.

Resultados: Contou-se com 10 participantes do gênero 
masculino, idade média de 79,1±9,86 meses, e grau de 
autismo moderado e leve em 40%, respectivamente, 
sendo que 20% não informaram. Verificou-se em 
60% renda familiar entre 3 e 4,5 salários mínimos. 
Nasceram por cesariana 80% das crianças, 50% 
foram amamentadas por mais de 6 meses, 60% 
tiveram a alimentação complementar iniciada aos 
seis meses, e 80% dormem 8 horas ou mais no dia. 
Sobre a alimentação, 90% apresentam agressividade 
durante as refeições sem a presença de choro, e 80% 
apresentam resistência diária a novos alimentos. 
Verificou-se funcionamento intestinal adequado em 
60%, 20% com diarreia e alternância entre diarreia e 
constipação, consecutivamente. Encontrou-se ingestão 
de dieta monótona, normolipídica, normoglicídica, 
hipocalórica, e hiperproteica (proteína por quilo de 
peso). Identificou-se consumo insuficiente, menor 
que 80% de adequação ao recomendado, das 
vitaminas A, D, B5, B9 e C, e minerais cálcio, cobre e 
potássio. Destaca-se o consumo duas ou mais vezes 

maior perante a recomendação de vitamina B12, B3, 
magnésio e selênio.

Conclusão: Resultados assemelham-se aos da literatura 
e mostram impacto positivo da AMA nos pais e crianças. 
Trabalho de educação nutricional é necessário visto a 
dificuldade de acesso das pesquisadoras e marcante 
rejeição alimentar, que caracterizou a dieta como 
monótona, insuficiente em alguns micronutrientes, e 
excessiva, principalmente, em proteínas, podendo refletir 
negativamente na saúde dos autistas.

Palavras-chaves: Comportamento alimentar, Consumo 
alimentar, Nutrição da criança, Transtorno autístico 

PC032 - NÃO PARTICIPANTE

PC033 - CONDUTA NUTRICIONAL NA HÉRNIA INCISIONAL 

Autores: Camila Marques Moura, Cicera Maruzia Gran-
geiro Martins, Jamile Souza Oliveira Tillesse, Ana Rayne 
Medeiros Soares 

Instituição: UNIFOR - Universidade de Fortaleza
 
Introdução: Hérnia incisional ou eventração é a protusão 
do conteúdo abdominal parcial ou total de um ou mais 
órgãos por um orifício através de um ponto fraco da 
parede, seja por má formação ou enfraquecimento nas 
camadas de tecido.

Objetivos: Proporcionar manutenção do estado nutricional 
e cicatrização da ferida, manter da dieta via oral (branda), 
com o aporte de macronutrientes e micronutrientes 
necessários para a manutenção da saúde.

Materiais e Métodos: Estudo de caso do paciente 
C.S.P., 29 anos, presidiário, natural e procedente de 
Fortaleza, deu entrada no Hospital Geral Cesar Cals no 
dia 25/02/2018 por história de laparotomia exploratória 
após PAF (Lesão por projétil de arma de fogo) há três 
anos. Evoluiu após um ano de procedimento, com hérnia 
incisional extensa em abdome. No dia 26/02/2018 foi 
realizada uma hernioplastia de parede abdominal com 
colocação de tela em aponeurose sadia. Foi optado pela 
colocação de dois drenos de sucção que apresentaram 
conteúdo sero sanguinolento, os quais foram retirados 
após diminuição do débito. Paciente foi de alta no dia 
05/03/2018. Retorna no HGCC com história de deiscência 
da ferida operatória, segundo ele espontaneamente, com 
eliminação de conteúdo sero hemorrágico. 

Resultados: Paciente encontra-se com prescrição de 
dieta branda sem observações (S/HAS, DM, Alergias 
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e Intolerâncias alimentares). Mantém apetite normal, 
com ingestão completa de toda a dieta ofertada, nega 
desconforto abdominal e náuseas após a alimentação. 
Relata evacuações e diurese presentes, informa que a 
alimentação anterior a internação era geral, em grandes 
quantidades. Sempre comeu frutas e verduras, porém 
não soube informar a frequência do consumo. Durante 
a internação, apresentou manutenção do estado 
nutricional, mandendo-se, hidratado, normocorado, 
eupneico, orientado, cooperativo, sem fáceis de dor, sem 
edema ou cianose, sem depleção de massa muscular. 
Abdome semi-globoso, com infecção (área cirúrgica com 
necrose), doloroso à palpação, sem massa.

Conclusão: Verifica-se a importanciada do acom-
panhamento nutricional, da adequeção de macro e 
micronuttrientes, do consumo de dieta hiperprotéica.

Palavras-chaves:  Terapia nutricional, Cicatrização, Hernia 
incisional, Consumo alimentar, Obesidade 

PC034 - CONHECIMENTO DAS GESTANTES SOBRE 
AMAMENTAÇÃO E O DESEJO DE AMAMENTAR 

Autores: Daniela Santos de Sousa, Priscila Korita

Instituição: UNIP - Universidade Paulista
 
Introdução: A gestação é um período de intensas 
modificações e a falta de conhecimento nesse período 
e no que está por vir gerar insegurança. Dessa forma, o 
pré-natal é importante para o acompanhamento da saúde 
da gestante e do feto e para incentivar a amamentação.

Objetivos: Avaliar o conhecimento das gestantes sobre o 
aleitamento materno e o desejo de amamentar no início 
da gestação.

Materiais e Métodos: Foram convidadas a participar da 
pesquisa, 42 gestantes com faixa etária entre 18 e 40 
anos, independentemente da presença de patologias e 
do estado civil. A Coleta de dados foi realizada em uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de São 
Paulo durante grupos de gestante, enquanto esperavam 
o atendimento com o profissional da saúde na unidade ou 
em visitas domiciliares. Foi utilizado um questionário com 
nove questões de múltipla escolha e com duas questões 
abertas. As questões fechadas estão apresentadas em 
frequência e foram analisadas com o teste qui-quadrado. 
As questões abertas foram analisadas com base na análise 
de conteúdo. O estudo foi submetido e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da instituição proponente 
(CAAE: 78711817.9.0000.5512). As gestantes assinaram 
um termo de consentimento livre e esclarecido após 
serem informadas dos propósitos da pesquisa.

Resultados: As gestantes tinham média de idade de 
25 anos, 40% estavam eutrofica, com até 15 semanas 
de gestação, sendo das gestantes que participaram 
48% eram da primeira gestação e 95% relataram 
sentir apoio por parte do parceiro.  A amamentação 
foi considerada importante por 93% das gestantes. 
Os principais fatores declarados foram: É importante 
para saúde do bebê por ser um alimento completo em 
nutrientes; é importante por promover vinculo mãe 
e filho. Apesar disso, 45% das gestantes referiram 
desejo de amamentar até um ano de vida do bebê e 
apenas 10% refere ter interesse de amamentar até 
dois anos.

Conclusão: As gestantes parecem perceber a importância 
do aleitamento materno, porém, um número importante 
das gestantes referem não querer amamentar pelo 
tempo sugerido pela Organização Mundial da Saúde e 
pelo Ministério da Saúde. É de fundamental importância 
que os profissionais da saúde incentivem o aleitamento 
materno durante o pré–natal, no intuito de aumentar as 
chances da amamentação após o parto.

Palavras-chaves: Pré-Natal, Gestantes, Amamentação 

PC035 - CONSUMO ALIMENTAR EM FUNCIONÁRIOS DE 
UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE RECIFE-PE 

Autores: Ísis Araujo, Pedrita Queiroz, Bruna Silva, Laura 
Moreira, Maricelly Nascimento 

Instituição: FIR - Centro Universitário Estácio do Recife
 
Introdução: Nos últimos anos têm-se observado 
crescimento expressivo de doenças crônicas na população 
adulta do país. As altas jornadas de trabalho, o estresse 
e o padrão alimentar inadequado pode contribuir com o 
desenvolvimento de doenças. 

Objetivos: Avaliar o consumo de alimentos e grupos 
alimentares em funcionários de uma instituição de ensino 
superior do Recife-PE.

Materiais e Métodos: A pesquisa foi realizada no mês de 
abril e maio de 2017, com um grupo de 139 profissionais 
de uma instituição de ensino superior, onde foram 
analisados fatores relacionados ao estado nutricional, 
condições de saúde/estilo de vida e frequência habitual 
de grupos alimentares. Como instrumento de coleta 
de dados foi utilizado um formulário próprio, que foi 
preenchido dentro de um laboratório da instituição, 
utilizando a técnica da entrevista e aferição direta 
das medidas antropométricas (peso, altura) e outro 
questionário de frequência alimentar da VIGITEL 2014, 
sobre hábitos alimentares.
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Resultados: Fizeram parte da amostra 136 funcionários, 
com 64, 7% (feminino), casados (50%), com pós-graduação 
(54%), renda até 5 salários (62,5%) e carga horária 
média de trabalho de 43,2horas/semanais. Os grupos 
alimentares com consumo diário foram: Ovos e Carnes 
(70%) (n=96), Óleos/Gorduras (59%) (n= 80), Leites e 
Derivados (50%) (n=69) e Arroz/Cereais (40%) (n=54). A 
frequência de consumo desses grupos foram maiores 
que para o grupo das verduras/legumes (33%) (n=45) e 
frutas (32%) (n=44), em relação ao consumo diário. Por 
outro lado, o grupo dos feijões/leguminosas teve seu 
baixo índice de consumo, o maior percentual de consumo 
foi na frequência de 1 a 2 vezes na semana, em 30% dos 
entrevistados (n=40). E 2% relataram nunca consumir 
feijões/leguminosas. Refrigerantes/suco industrializado 
foram referidas pela maioria como raramente consumidos 
(40%) (n=55), enquanto que sucos naturais apenas (13%) 
(n=17) fizeram essa mesma alegação. Na auto percepção 
do consumo de alimentos doces, as categorias 1 a 2 vezes/
semana (25%) (n=34) e todos os dias (29%) (n=39) foram 
as mais referidas.

Conclusão: Seguindo as recomendações da Organização 
Mundial de Saúde, a saúde do trabalhador e o ambiente 
de trabalho devem ser considerados eixos importantes na 
promoção da qualidade vida e na promoção de práticas 
saudáveis, visando à prevenção de agravos crônicos. 
Nesse trabalho observamos os fatores que podem, a 
longo prazo, comprometer o estado de saúde dessa 
população.

Palavras-chaves: Consumo Alimentar, Nutrição, Saude 
do Trabalhador 

PC036 - CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EM GORDURA 
SATURADA POR MULHERES DE BAIXA RENDA 

Autores: Marluce Alves Coutinho, Elza Cristina Batista 
Barbosa, Jacyra de Jesus Rosa Pereira, Luciana Cristina 
do Nascimento Costa Duque Estrada, Amanda Thais Via-
na Oliveira

Instituição: HUUFMA - Hospital Universitário da Univer-
sidade Federal do Maranhao
 
Introdução: Em relação ao consumo de gordura saturada, 
a ingestão recomendada deve ser menor que 10% do 
valor energético total de calorias consumidas num dia.O 
seu alto consumo é fator de risco para doenças cronicas 
não transmissiveis.

Objetivos: Esse trabalho objetiva avaliar o consumo de 
alimentos fontes de gordura saturada por mulheres de 
baixa renda integrantes de um projeto social realizado 

numa instituiçao federal de ensino em Sao Luis 
do Maranhao.

Materiais e Métodos: Participaram da pesquisa 32 
mulheres de baixa renda integrantes de um projeto 
social intitulado “Mulheres Mil”, realizado no Instituto 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhao-
Campus Monte Castelo em São Luis-MA. A pesquisa 
foi realizada no início da disciplina de Nutriçao para 
conhecimento de dos habitos alimentares e estilo de 
vida ds integrantes. A amostra foi composta por aquelas 
mulheres que assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. Posteriormente, preencheram um 
questionário autoaplicável que incluia questões referentes 
ao consumo de varios grupos de alimentos, entre eles, 
alimentos fast food, salgadinhos industrialializados, 
embutidos entre outros.

Resultados: As mulheres de baixa renda integrantes do 
projeto “ Mulheres Mil” responderam, em sua maioria (72%), 
que raramente consomem esses alimentos. Porem, 22% 
disseram que frequentemente ingerem hambúrgueres, 
batatas fritas e afins e apenas 6% nunca consomem 
alimentos industrilizados e do tipo fast food. Quando as 
mulheres foram questionadas se retiravam a gordura 
aparente das carnes e a pele de aves como frango e 
se evitavam consumir o couro e o toucinho de porcos, a 
maioria das participantes (94%) responderam que “Sim”.

Conclusão: As mulheres do projeto social “Mulheres 
Mil” evitam o consumo de alimentos ricos em gordura 
saturada adotando as praticas recomendadas de retirar 
a gordura aparente da carnes e pele de aves. Mas ha um 
percentual importante de mulheres de baixa renda que 
precisam modificar os seus hábitos alimentares a fim 
de evitarem doenças cronicas nao transmissiveis como 
hipertensão arterial e cancer.

Palavras-chaves:  Alimentos industrializados, Inquérito 
Alimentar, Fast food 

PC037 - CONSUMO DE DOCES E BEBIDAS AÇUCARADAS 
POR MULHERES DE BAIXA RENDA 

Autores: Marluce Alves Coutinho, Elza Cristina Batista 
Barbosa, Amanda Thais Viana Oliveira, Luciana Cristina 
do Nascimento Costa Duque Estrada, Raianne Rodrigues 
Lima

Instituição: HUUFMA - Hospital da Universidade Federal 
do Maranhão
 
Introdução: O consumo de refrigerantes aumentou nas 
últimas décadas em vários países.O consumo elevado 
de doces reduz a qualidade da dieta, pois proporciona 
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grande quantidade de calorias e baixo teor de nutrientes 
necessários para o funcionamento do organismo.

Objetivos: O presente trabalho visa investigar o consumo 
de doces e bebidas açucaradas por mulheres de baixa 
renda integrantes de um projeto social realizado num 
instituiçao federal de ensino em Sao Luis do Maranhao.

Materiais e Métodos: Participaram da pesquisa 32 
mulheres integrantes de um projeto social intitulado 
“Mulheres Mil”, voltado para mulheres de baixa renda. A 
pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Maranhão- Campus Monte 
Castelo de São Luís do Maranhão em janeiro de 2010. 
A coleta de dados foi realizada no início da disciplina de 
nutriçao para conhecimento dos habitos alimentares ee 
stilo de vida ds participantes. A amostra foi composta 
por aquelas mulheres que assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Posteriormente, elas 
responderam a um questionário autoaplicável que incluia 
questões referentes ao consumo de varios grupos de 
alimentos, entre eles, os doces( bolos recheados e com 
cobertura, biscoitos, sorvete...), refrigerantes e demais 
bebidas açucaradas.

Resultados: Em relação ao consumo de doces; 53% 
dessas mulheres referiu raramente consumir doces e 41% 
ingerem doces frequentemente. Apenas 6% referiram 
nunca consumirem doces. Em relação ao consumo 
de refrigerantes e sucos industrializados, os percentuais 
foram os mesmos (53% delas raramente consomem essas 
bebidas, 41%  das mulheres ingerem com frequencia e 
6% referiram nunca ingerirem tais bebidas.

Conclusão: Por mais que a maioria das mulheres 
relatem consumir alimentos ricos em açúcar com 
raridade, um percentual significativo ingerem doces 
e bebidas açucaradas com frequência, contrariando 
as recomendações nutricionais para uma alimentaçao 
saudável. Mais pesquisas são necessárias para se 
identificar os fatores que contribuem para a ingestão 
desses alimentos nesse grupo populacional.

Palavras-chaves:   Açúcar, Inquérito Alimentar, 
Refrigerante 

PC038 - CONSUMO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS 
POR MULHERES DE BAIXA RENDA 

Autores: Amanda Thais Viana Oliveira, Elza Cristina Ba-
tista Barbosa, Luciana Cristina do Nscimento Costa Du-
que Estrada, Raianne Rodrigues Lima, Jacyra de Jesus 
Rosa Pereira

Instituição: HUUFMA - Hospital da Universidade Federal 
do Maranhao

Introdução: A proteina é importante no metabolismo, 
sendo necessário consumo em quantidade ideal para 
o funcionamento do corpo humano. Representa 12,1% 
da energia diaria consumida pelos brasileiros. Sao fontes 
de proteína carnes e ovos, laticinios e peixe. 

Objetivos: O presente trabalho objetiva avaliar o 
consumo de alimentos fontes de proteina de origem 
animal como carnes, ovos, leite e derivados e peixes 
por mulheres de baixa renda pertencentes a um 
projeto social numa instituição federal de ensino de 
Sao Luis.

Materiais e Métodos: Participaram da pesquisa 32 
mulheres de baixa renda integrantes de um projeto 
social intitulado “Mulheres Mil”, realizado no Intituto 
Federal de Educação,Ciencia e Tecnologia do Maranhao-
Campus Monte Castelo em 2010. A amostra foi composta 
por aquelas que assinaram o termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. Elas responderam um questionário 
autoaplicável que incluia questões referentes ao consumo 
de vários alimentos , entre eles, aqueles fontes de 
proteina de origem animal como carnes, ovos, laticinios 
e peixes.

Resultados: A pesquisa identificou que 75% ingerem 
de 1 a 2 porçoes de alimentos como carnes e ovos 
por dia e 50% referiram consumir mais de 2 porções 
desses alimentos por dia. Quanto ao consumo de 
laticinios, a maioria das particpantes (47%) afirmou 
consumir leites ou derivados uma vez por dia, 28% 
disseram que consumiam 2 ou mais porções ao dia 
e 25% relatam que não ingerem nenhuma porção 
desse grupo de alimentos diariamente. Em relação 
a ingestao dos peixes,  56% responderam que 
consumiam peixes frequentemente, 41% disseram 
que raramente o peixe está no seu cardapio e 9% 
nunca comiam peixe.

Conclusão: O consumo de carnes e ovos mostrou-se 
adequado para a maioria das mulheres bem como o 
consumo de peixes. Entretanto, a pesquisa sobre o 
consumo de leite e derivados mostrou que a maioria 
dos entrevistados apresentam consumo inadequado 
de laticinios. Este dado é preocupante visto que leite e 
derivados sao fontes não somente de proteina de alto 
valor biologico como de calcio e vitaminas do complexo B. 

Palavras-chaves: Questionário, Doenças crônicas, 
Alimentação 

PC039 - CONSUMO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES 
DE CRIANÇAS ASMÁTICA E/OU SIBILANTES EM SÃO 
LUÍS, MA 
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Autores: Larissa Islayne Frota dos Reis, Wyllyane Raya-
na Chaves Carvalho Santos, Luciana Pereira Pinto Dias, 
Ângela Tâmara Souza Barroqueiro

Instituição: CEUMA - Universidade CEUMA
 
Introdução: A asma é um distúrbio inflamatório das 
vias aéreas e devido a sua alta prevalência tem sido 
considerada um problema de saúde pública. Por se tratar 
de uma doença crônica, comorbidades não relacionadas 
ou com relação indireta com a asma podem ocorrer

Objetivos: Avaliar o consumo de frutas, verduras e 
legumes em crianças asmática e/ou sibilante em São 
Luís, MA

Materiais e Métodos:  Tratou-se de um estudo 
transversal descritivo, envolvendo 35 crianças 
asmáticas e/ou sibilantes com idades de 2 a 10 
anos de ambos os gêneros, realizado em um centro 
especializado na doença, localizado em São Luís, 
Maranhão, Brasil, que é um centro de atendimento 
para a população acometida pela patologia. Os 
pacientes foram escolhidos por conveniência, de forma 
consecutiva. Foram entregues fichas de identificação 
em seguida foram aplicados Questionários de 
Frequência Alimentar ilustrativo sobre o consumo de 
frutas, verduras e legumes com todos os responsáveis 
das crianças com perguntas classificadas como: Nunca, 
“Moderado” (1 vez a cada 15 em 15 dias; 1 a 3 vezes 
por semana ) e “Frequente” ( mais de uma vez por dia; 
4 a 7 vezes por semana). Para a confecção do banco de 
dados foi utilizado o Office Excel 2010.

Resultados: A prevalência da asma foi no gênero 
masculino (57,1%) com idades nos intervalos entre 
8-10 (34,2%) com maior procedência em crianças da 
cidade de São Luís (77,1%). O consumo de frutas foi 
considerado de alta frequência (71,4%) e as verduras 
e legumes foram consumidos de forma moderada 
(37,1%), o consumo de frutas foi frequente no gênero 
masculino (75%) e as verduras e legumes no gênero 
feminino (40%). As frutas que foram consumidas com 
maior frequência, pelas crianças, foram uva, laranja 
e maçã. No grupo das verduras o consumo frequente 
foi de pepino e cenoura.

Conclusão: O consumo de frutas, verduras e legumes das 
crianças asmáticas e sibilantes foi considerado satisfatório. 
Sendo assim o estudo demonstrou que o consumo 
de frutas, legumes e verduras, alimentos fontes de 
antioxidantes, pode conferir efeito protetor à ocorrência 
dos sintomas e agravos da doença, contribuindo assim para 
a qualidade de vida da criança perante a doença.

Palavras-chaves: Asma, Consumo Alimentar, SIbilantes 

PC040 - CONSUMO DE HORTALIÇAS POR MULHERES DE 
BAIXA RENDA 

Autores: Amanda Thais Viana Oliveira, Elza Cristina 
Batista Barbosa, Jacyra de Jesus Rosa Pereira, Raianne 
Rodrigues Lima, Luciana Cristina do Nascimento Costa 
Duque Estrada

Instituição: HUUFMA - Hospital Universitario da Univer-
sidade Federal do Manranhao
 
Introdução: As frutas, legumes e verduras fazem parte 
de grupos de alimentos importantes no controle do peso 
e prevenção de doenças crônicas. O Ministério da Saúde 
recomenda o consumo diário mínimo de três porções de 
frutas e quatro de verduras e legumes . 

Objetivos: Esse trabalho objetiva avaliar o consumo de 
hortliças como frutas, legumes e verduras por mulheres 
de baixa renda integrantes de um projeto social em uma 
instituição federal de ensino em  Sao Luis do Maranhão.

Materiais e Métodos: Participaram da pesquisa 32 
mulheres de baixa renda pertencentes a um projeto social 
intitulado “Mulheres Mil” realizado no Instituto Federal 
de Educação, Ciencia e Tecnologia do Maranhão- Campus 
Monte Castelo de Sao Luís em janeiro de 2010. A coleta 
foi realizada no início da disciplina de Nutrição para 
conhecimento dos hábitos alimentares e estilo de vida 
das integrantes do projeto. Essas mulheres responderam 
a um questionário autoaplicável com questoes referentes 
a habitos alimentares e estilo de vida incluindo o consumo 
de varios grupos de alimentos. Entre eles, perguntamos 
sobre os grupos das hortaliças incluindo frutas, legumes e 
verduras. Participaram da pesquisa, somente as mulheres 
que preencheram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido.

Resultados: Quando perguntamos sobre o consumo 
de frutas ou suco natural; 56% delas responderam que 
ingeriam 2 ou mais porçoes desses alimentos por dia. Já 
28% das mulheres afirmaram ingerir uma única porção ao 
dia e preocupantes 16% nao consumiam nenhuma fruta 
ou suco diariamente. Em relação ao consumo de legumes 
e verduras; 72% afirmaram que  ingeriam de 1 a 2 porçoes 
ao dia, 19% consumiam duas vezes ou mais legumes e 
verduras no dia e alarmantes 9% nao tinham o hábito de 
ingerir tais hortaliças. 

Conclusão: O consumo de frutas parece adequado mas 
o consumo de outros vegetais como legumes e verduras 
não atende às recomendações nutricionais vigentes.
Isto demonstra a importância do desenvolvimento de 
estratégias que estimulem o consumo desses alimentos 
pela populaçao A fim de se evitar doenças cronicas. São 
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necessárias mais pesquisas para investigar fatores que 
influenciam o baixo consumo de hortaliças.

Palavras-chaves:  Questionario, Doenças Crônicas, 
Alimentaçao 

PC041 -  CUIDADOS PALIATIVOS NA TER APIA 
NUTRICIONAL DE PACIENTES ONCOLÓGICOS: O PAPEL 
DO NUTRICIONISTA 

Autores: Jessica Bianca Passos Pereira, Alexsandro Fer-
reira dos Santos

Instituição: Universidade Ceuma - Universidade Ceuma
 
Introdução: O termo cuidado paliativo é a forma de 
tratamento do paciente terminal, que envolve medidas, 
com objetivo de melhorar a qualidade de vida, evitando 
procedimentos desnecessários, invasivos e dolorosos, 
assim como da assistência aos familiares.

Objetivos: Descrever a importância dos cuidados 
paliativos e o papel do nutricionista nessa fase.

Materiais e Métodos: Tratou-se de uma revisão de 
literatura simples, a qual utilizou-se artigos científicos 
dos últimos quatro anos, disponíveis nas bases de dados 
Google Acadêmico, Pubmed e Scielo. As publicações 
foram definidas a partir dos descritores: cuidados 
paliativos, oncologia e qualidade de vida.

Resultados:  Cuidados paliativos em pacientes 
oncológicos visa a assistência nutricional ativa e 
integral a pacientes cuja doença não responde mais ao 
tratamento curativo, tem como objetivo a promoção 
de qualidade de vida e devem oferecer alívio da dor, 
angústia, desconforto e demais sintomas físicos, 
sociais, psicológicos e espirituais provocados pela 
doença em fase terminal. Seus princípios, incluem: 
controle dos sintomas, evitando assim, procedimentos 
terapêuticos, que possam comprometer sua qualidade 
de vida. O nutricionista tem um papel relevante no 
controle dos sintomas ocasionados pelo tratamento, 
bem como proporcionar melhora dos quadros de 
constipação intestinal, síndrome da anorexia-caquexia, 
efeitos colaterais da terapia antitumoral, xerostomia 
dentre outros sintomas, isso se aplica respeitando as 
vontades do paciente e visando sempre o bem estar do 
paciente, melhora da qualidade de vida, sem causar dor 
ou sofrimento, em um binômio: paciente/família-equipe 
multidisciplinar de terapia nutricional.

Conclusão: É de grande relevância o preparo da equipe 
responsável pela assistência de pacientes sob cuidados 
paliativos, haja vista estes necessitarem de maior 
cuidado,sendo este de forma integral, assim como 

apoio psicológico e familiar. Desta forma, uma equipe 
bem treinada que leva em consideração as preferências 
do paciente/familiares poderá contribuir para melhor 
qualidade de vida nessa fase final.

Palavras-chaves: Cuidados paliativos, Oncologia, 
Qualidade de vida 

PC042 - DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS CONSIDERADAS 
EVITÁVEIS: DESCRIÇÃO DO NÚMERO E DA PROPORÇÃO 
DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES DE IDOSOS NO BRASIL, 
2010-2015 

Autores: Renata Breda Martins, Maria Luiza Freitas 
Annes, Melissa Côrtes da Rosa, Karen Mello de Mattos 
Margutti, Carla Helena Augustin Schwanke

Instituição: PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul
 
Introdução: Devido ao envelhecimento fisiológico do 
organismo os idosos são mais vulneráveis às deficiências 
nutricionais, o que pode contribuir para o progresso de 
diferentes doenças degenerativas.

Objetivos: Descrever o número e a proporção de 
internações hospitalares de idosos por deficiências 
nutricionais consideradas evitáveis no Brasil e por regiões 
em relação ao sexo, no período de 2010 a 2015.

Materiais e Métodos: Pesquisa quantitativa, descritiva 
com dados referentes à causa proporcional de internações 
hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS) nos anos de 
2010 a 2015. Foram consideradas deficiências nutricionais 
aquelas classificadas pelo CID-10 (E40-E46- desnutrição; 
E50-E64- outras deficiências nutricionais), na população 
de idosos de 60 a 74 anos. Os dados foram obtidos no 
Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de 
Políticas no Idoso (SISAP-idoso), com base no Sistema de 
Internações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/
SUS), por meio da utilização do descritor “deficiências 
nutricionais”.

Resultados: No Brasil, houve redução de 0,27% na 
proporção de internações de idosos por deficiências 
nutricionais consideradas evitáveis para ambos os 
sexos e a maior redução foi no sexo masculino (0,29%). 
A região Nordeste apresentou maior proporção de 
internações (1,13% em 2010 e 0,75% em 2015), seguida 
da Sudeste (0,90% em 2010 e 0,59% em 2015) para 
ambos os sexos. Mulheres e homens das regiões 
Nordeste e Sudeste, apresentaram maior redução da 
proporção de internações [(0,42%, e 0,33%); (0,34% 
e 0,29%)], respectivamente. Quanto ao número de 
internações houve redução de 23,55% (n=2.979) de 



BRASPEN J 2018; 33 (Supl 2): 1-188

116

Resumos do Ganepão/2018

2010 a 2015, com maior redução no sexo feminino em 
28,03% (n=1.447). A região Sudeste apresentou o maior 
número de internações (n=5.724 em 2010; n=4.373 em 
2015) e a região Centro-Oeste a maior redução 37,14% 
(n=224) para ambos os sexos. Entre 2010-2015, mulheres 
das regiões Nordeste e Sudeste apresentaram a maior 
redução de internações 31,14% (n=549) e 29,74% (n=648) 
respectivamente. Entre os homens, a maior redução de 
internações foi na região Centro-Oeste 42,32% (n=160) 
e região Nordeste 26,25% (n=579).

Conclusão: No Brasil, entre 2010-2015, houve redução 
da proporção e número de internações de idosos por 
deficiências nutricionais consideradas evitáveis. As regiões 
Nordeste e Sudeste apresentaram maiores aumentos e a 
Centro-Oeste maior redução em proporção e número de 
internações. Observou-se que os homens apresentaram 
maior redução na proporção de internações e as mulheres 
um menor número de internações.

Palavras-chaves: Deficiências nutricionais, Idoso, 
Hospitalização 

PC043 - TEMPO MÉDIO GASTO PARA O INÍCIO DA 
INFUSÃO DA DIETA ENTERAL APÓS A INSERÇÃO DO 
CATETER NASOENTÉRICO 

Autores: Ellisson Cerqueira Ferreira, Geralda Castelano 
Alarcon, Dalila Alves Peçanha, Olivia Lopes Tostes, Ed-
son José Oliveira

Instituição: NUTRIR - Nutrir Terapia Nutricional LTDA 
 
Introdução: Este procedimento de inserção até 
administração da dieta, não estão isentas de complicações, 
este tempo, pode comprometer a possibilidade de 
se iniciar o processo terapêutico e contribuir com a 
recuperação do paciente.

Objetivos: Detectar e minimizar a demora na efetiva 
administração da fórmula enteral após a inserção do 
cateter nasoentérico (CNE).

Materiais e Métodos:  Foi realizado um estudo 
retrospectivo e descritivo nos meses de Agosto, 
Setembro, Outubro e Novembro de 2017, em 
pacientes adultos de ambos os sexos, das unidades 
de internação  de um hospital geral. Utilizamos como 
ferramenta o Check List de rotina aplicado pelo 
enfermeiro da Equipe  Multiprofissional de Terapia 
Nutricional (EMTN), foi coletado o intervalo entre 
a passagem do CNE e o início da nutrição enteral, 
foram registrados e repassados para uma planilha do 
Microsoft Excel 2013. Proceder-se á análise dos dados 
e,  calculou-se a média de tempo despedido no processo 

da inserção do CNE até o início da infusão da dieta. 
Foram adotados como critérios de exclusão: óbitos 
entre a inserção e administração da dieta, passagens por 
endoscopia ou sem radiografia de controle, pacientes já 
admitidos com cateter nasoentérico e aqueles familiares 
em que não houve consentimento.

Resultados: Foram avaliados pelo Check List, no período 
de agosto a novembro de 2017, 122 pacientes internados 
com dieta enteral via sonda nasoentérica, cuja idade 
foi 20 ± 95 anos. O tempo médio entre a passagem do 
cateter e a realização da radiografia de controle, foi 
de 218 minutos em Agosto, 211 em Setembro, 127 em 
Outubro e 135 minutos em novembro, média total de 
173 minutos, ou seja, aproximadamente 03 horas. Ao 
avaliar o tempo entre o Raio X e o início da dieta, foi 
observado a média entre os meses citados acima de 126, 
170, 167 e 190 minutos, totalizando 164 minutos, ou 
aproximadamente 03 horas. Entre a passagem do cateter 
e o início da dieta, verificamos uma média dos meses de 
345, 382, 294 e 325 minutos, média total de 337 minutos, 
ou aproximadamente 06 horas.

Conclusão: A principal causa para a demora entre a 
passagem do CNE e o início da veiculação da dieta se 
deve ao tempo despendido entre a realização do Raio 
X e a confirmação do posicionamento do CNE por 
parte dos médicos. Com a utilização diária do Check 
List, consigamos diminuir o tempo entre os processos, 
otimizando a infusão. É necessário manter educação 
permanente, com vistas a tornar o processo seguro.

Palavras-chaves: Tempo, Cateter Nasoentérico, Check 
List, Raio X, Infusão

PC044 - TERAPIA NUTRICIONAL E PRESENÇA DE LESÃO 
POR PRESSÃO EM PACIENTES ATENDIDOS EM UM HOME 
CARE DE RECIFE - PE 

Autores: Ísis Araújo, Bruna Silva, Pedrita Queiroz, Maria 
Goretti Burgos 

Instituição: FIR - Centro Universitário Estácio de Recife
 
Introdução:  A Terapia Nutricional  Domicil iar, 
representa uma alternativa à permanência hospitalar, 
reduzindo custos e complicações, como as lesões por 
pressão.

Objetivos: Avaliar o tipo de terapia nutricional e a 
presença de lesão por pressão de pacientes em Home 
Care em Terapia Nutricional.

Materiais e Métodos: Estudo transversal com 57 
pacientes em Home Care recebendo terapia nutricional 
oral e enteral, via GTT (gastrostomia) ou SNE (sonda 
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naso enteral). A população foi caracterizada de acordo 
com sexo, diagnóstico, presença de comorbidades e 
complexidade de internamento. Além disso, foram 
avaliados circunferência do braço, tipo de terapia 
nutricional, tipo de dieta, uso de fibras, função intestinal, 
urinária e presença de lesão por pressão (LPP). A análise 
estatística foi realizada pelo teste exato de Fischer, 
Qui-quadrado e o teste “T” de Student, com nível de 
significância de 5%.

Resultados: A idade média da população estudada foi 77,26 
± 14,93 anos, sendo que 63,8% eram mulheres. As doenças 
neurológicos, tais como Alzheimer e Parkinson, foi o 
diagnostico mais prevalente (94,7%). A terapia nutricional 
enteral apresentou-se em maior prevalência (94,7%) e 
a principal via de alimentação foi gastrostomia (73,7%). 
Em relação aos tipos de dieta, 94,7% recebiam dieta 
padrão, sendo 57,9% dieta hipercalórica e hiperproteica 
e 36,8% dieta normocalórica e normoproteica. Apenas 
19,3% dos pacientes apresentaram LPP. Não foi 
verificada diferença estatisticamente significante entre 
os pacientes alimentados por gastrostomia e SNE, quanto 
a aos indicadores antropométricos e presença de LPP. 
Verificou-se que 27% dos pacientes que estavam em 
dieta hiper/hiper não apresentaram LPP, sendo verificada 
diferença estatística (p<0,028), entre os dois grupos de 
pacientes.

Conclusão: A intervenção nutricional deve ser considerada 
parte integrante do tratamento da LPP. O uso de 
determinados nutrientes podem interferir positivamente 
no processo de cicatrização dessas lesões. Porém, 
neste estudo vimos que o uso de dieta específica para 
cicatrização foi baixa e que os pacientes em uso de dieta 
hipercalórica e hiperproteica apresentaram benefícios na 
prevenção das LPP.

Palavras-chaves:  Home Care, Lesão por Pressão, Terapia 
Nutricional 

PC045 - TAXA EFETIVIDADE DE PACIENTE ONCOLOGICOS 
ATENDIDOS EM AMBULÁTORIO DE HOSPITAL PÚBLICO 
TERCIÁRIO 

Autores: Vivian Anhê Savane, Silvia Naomi Watanabe, 
Gislaine Aparecida Ozório, Vitor Modesto Rosa 

Instituição: ICESP - Instituto do Cancer do Estado de São 
Paulo
 
Introdução: O acompanhamento do estado nutricional 
(EN) de pacientes oncológicos é de suma importância 
pela alta prevalência de risco nutricional e desnutrição 
relatados na literatura.

Objetivos: Verificar a taxa de efetividade de pacientes 
oncológicos ambulatoriais atendidos no Instituto do 
Câncer do Estado de São Paulo (ICESP).

Materiais e Métodos: Estudo retrospectivo com 
pacientes oncológicos atendidos no ICESP entre 
janeiro e março de 2017. O indicador de qualidade da 
efetividade do atendimento nutricional ambulatorial é 
acompanhado trimestralmente como rotina no Serviço 
de Nutrição. Os dados para realização do indicador são 
coletados do prontuário do paciente e são considerados 
o risco nutricional que é realizado pela Nutritional Risk 
Screening (NRS, 2002) e o EN pela Avaliação Subjetiva 
Global Produzida Pelo Paciente (ASG-PPP). O indicador 
compara a primeira consulta com a última do paciente 
no trimestre, excluindo as intermediárias. O resultado é 
considerado como positivo quando o paciente apresentou 
manutenção ou melhora do estado nutricional entre as 
consultas. Os resultados foram descritos em média, 
desvio padrão e porcentagem, considerando diferença 
significativa com p<0,05.

Resultados: Foram avaliados 1148 pacientes, com média 
de idade de 62,6(12,4) anos, 59,2% do sexo masculino, 
477(41,6%) sem risco nutricional (SRN), 191(16,6%) bem 
nutridos (A), 284(24,7%) moderadamente desnutridos 
(B) e 196(17,1%) gravemente desnutridos (C) na primeira 
consulta do trimestre. A efetividade do atendimento 
apresentou melhora do estado nutricional em 405(35,2%) 
pacientes, manutenção em 445(38,8%) e piora em 
298(25,9%), apresentando efetividade positiva de 74,0%. 
Dentre os positivos 400(34,8%) eram SRN, 129(11,2%) A, 
174(15,2%) B e 147(12,8%) C. Já para os que apresentam 
piora 77(6,7%) eram SRN, 62(5,4%) A, 110(9,6%) B e 
49(4,3%) C. Houve diferença significativa (p>0,00) na 
comparação das médias de escore da ASG-PPP dos 
pacientes com melhora (6,3), manutenção (1,0) e piora 
(14,2) do EN. Observou-se que 617 utilizaram Terapia 
Nutricional (TN) Oral e destes 429(69,5%) apresentaram 
resultado positivo no indicador, e 194 utilizaram TN 
Enteral e 128(66,0%) também apresentaram resultado 
positivo. Dos pacientes (337) em aconselhamento 
dietético, 293(86,9%) obtiveram resultado positivo.

Conclusão: Os pacientes oncológicos, acompanhados pela 
nutrição em ambulatório, apresentaram na maioria dos 
casos, manutenção ou melhora do EN entre as consultas, 
indicando efetividade na orientação e TN realizadas. A 
melhora do escore da ASG-PPP pode evidenciar melhora 
da capacidade funcional e diminuição da sintomatologia 
apresentada.

Palavras-chaves: Ambulatório, Paciente oncologico, Taxa 
de efetividade 
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PC046 - SÓDIO E AÇÚCAR: INGESTÃO DIETÉTICA POR 
UNIVERSITÁRIOS DE UM CURSO DE NUTRIÇÃO EM 
FORTALEZA/CE 

Autores: Thaís Bastos Romero, Igor Oliveira dos Santos, 
Yonnaha Nobre Alves Silva, Lia Fonteles Jereissati, Julia-
na Magalhães da Cunha Rêgo

Instituição: Unichristus - Centro Universitário Christus 
 
Introdução: A ingestão de alimentos processados e 
ultraprocessados, cada vez mais habitual na alimentação 
de jovens e adultos, é um dos fatores que podem 
contribuir na inadequação do consumo de sódio e açúcar 
desta população.

Objetivos: Identificar a ingestão dietética de sódio e 
açúcar e os alimentos habituais que mais contribuem 
para a inadequação da ingestão de sódio e açúcar 
em universitários do Curso de Nutrição de um centro 
universitário particular em Fortaleza – Ceará.

Materiais e Métodos: Foi realizado inquérito dietético 
(recordatório 24h em dois dias não consecutivos) em 
todos os universitários do curso de Nutrição, de um 
centro universitário em Fortaleza/CE, durante os meses 
de setembro a dezembro de 2017. As quantidades de 
sódio e açúcar foram analisadas com auxílio da Tabela 
Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª 
edição. A quantidade ingerida foi confrontada com as 
recomendações do Institute of Medicine (IOM) - Dietary 
Reference Intakes (DRIs), por idade e sexo, para sódio 
e açúcar (adicionado). Foi analisado a frequência de 
consumo de alimentos que possam contribuir para o 
consumo inadequado de sódio e açúcar (p.ex.: alimentos 
ultraprocessados, segundo o Guia Alimentar da 
População Brasileira). Pesquisa foi submetida e aprovada 
no Comitê de Ética do Centro Universitário Christus, com 
CAAE nº 66528617.3.0000.5049. Para análise estatística 
foi utilizado os softwares Excel (Office 2016) e SPSS (v. 
20.0), considerando o nível de significância de p < 0,05.

Resultados: A população estudada consistiu de 43 
universitários, com média de 20,3 ± 4,83 anos [mínimo: 
18 anos; máximo: 44 anos], 95% do sexo feminino e 97,6% 
solteiros. A ingestão média total de sódio intrínseco foi 
de 1.393,33 ± 1.198,73 mg/dia, com média ainda maior 
(1.419,90 ± 1.096,33 mg/dia) no grupo adolescente (35% 
da amostra tinham 18 anos), sem diferença estatística. 
Apesar de não ter sido contabilizado o sal adicionado, 
o valor médio encontrado já corresponde a 58,3% 
do recomendado para o dia todo, com frequência de 
consumo elevada de alimentos como: manteiga, queijo 
coalho, sanduíche, etc. Já em relação ao consumo de 
açúcar, a média global foi de 32,12 ± 16,95 g/dia [mínimo: 

0,43g; máximo: 100,03g], com frequência de alimentos 
com grande quantidade de açúcar (suco de caixa, barra de 
cereal, bolo de chocolate, etc), entretanto, observou-se 
uma média menor (28,52 ± 14,62 g/dia) nos adolescentes. 
De acordo com a recomendação, no máximo 10% do 
VET deveria ser de açúcar, entretanto, 32,2 e 24,2% 
da população total e adolescente, respectivamente, 
apresentando um consumo acima do limite.

Conclusão: Foi observada ingestão de determinados 
alimentos processados e ultraprocessados habitual-
mente pela população estudada, ricos em sódio e 
açúcar, contribuindo, assim, para a ingestão acima 
do recomendado de açúcar e por mais da metade da 
recomendação de ingestão de sódio diário, contabilizando 
apenas o sódio intrínseco.

Palavras-chaves:  Sódio, açúcar, Ingestão dietética, 
Universitários, Recomendação nutricional 

PC047 - SINAIS E SINTOMAS GASTROINTESTINAIS EM 
PACIENTES SUBMETIDOS À TRANSPLANTE AUTÓLOGO 
DE MEDULA ÓSSEA 

Autores: Eloisa Massaine Moulatlet Pizii, Heloísa Bro-
chado da Silva Esteves, Ronaldo Sousa Oliveira Filho, 
Jayr Schmidt Filho, Vanderson Rocha

Instituição: ICESP - Instituto do Câncer do Estado de São 
Paulo
 
Introdução: Os sinais e sintomas gastrointestinais podem 
comprometer o aspecto nutricional dos pacientes 
submetidos a transplante autólogo de medula óssea 
(TMO), na medida em que contribuem para redução da 
ingestão alimentar e desnutrição. 

Objetivos: Conhecer a frequência de sinais e sintomas 
gastrointestinais em pacientes submetidos à TMO 
autólogo em um hospital público de São Paulo. 

Materiais e Métodos: Estudo retrospectivo e observa-
cional realizado no Instituto do Câncer do Estado de São 
Paulo (ICESP) no período de março de 2017 a janeiro de 
2018 em pacientes com cânceres hematológicos, que 
internaram eletivamente para realização de TMO autólogo. 
Os dados de sexo, idade, tipo de câncer, comorbidades, 
sintomas gastrointestinais, estado nutricional e terapia 
nutricional utilizada foram coletados através de prontuário 
eletrônico. Para identificação do risco nutricional, foi 
utilizada a ferramenta Nutritional Risk Screening-NRS 2002, 
seguida da Avaliação Subjetiva Global (ASG), que classifica 
o paciente em nutrido, moderadamente desnutrido e 
gravemente desnutrido. Os resultados foram descritos em 
porcentagem, média e desvio padrão.



Resumos do Ganepão/2018

BRASPEN J 2018; 33 (Supl 2): 1-188

119

Resultados: De 76 pacientes que realizaram o TMO 
autólogo, 46 (60,5%) eram do sexo masculino, com 
idade média de 50,2 anos (±14,0). O tipo de câncer 
mais frequente foi o Mieloma Múltiplo (59,2%), seguido 
por Linfoma não Hodgkin (19,7%), Linfoma de Hodgkin 
(18,4%) e outros (2,6%). A comorbidade mais relatada 
foi a Hipertensão Arterial Sistêmica (27,6%). Segundo 
avaliação nutricional, todos os pacientes apresentaram 
risco nutricional e 72,4% eram nutridos, e 48,7% 
relataram inapetência. Entre os sintomas relatados 
após o transplante, destacaram-se náuseas e vômitos 
(64,5%), diarreia (56,6%) e mucosite oral (35,5%). Terapia 
nutricional oral, enteral ou parenteral foram necessárias 
em 47 pacientes (61,8%), sendo a terapia oral a mais 
utilizada (89,4%). Apenas 5,2% dos pacientes receberam 
terapia nutricional enteral e 6,6% terapia nutricional 
parenteral. 

Conclusão:  Apesar da maior ia dos pacientes 
apresentarem-se nutridos, ressalta-se a importância 
do Nutricionista no acompanhamento nutricional dos 
pacientes submetidos à TMO autólogo devido à grande 
frequência de sinais e sintomas que estes apresentam e 
que certamente poderão interferir no estado nutricional 
dos pacientes em curto, médio ou longo prazo.

Palavras-chaves:  Hematologia, Transplante Autólogo, 
Sinais e Sintomas Digestórios 

PC048 - NÃO PARTICIPANTE

PC049 - RISCO DE DISFAGIA E DESNUTRIÇÃO EM IDOSOS 
HOSPITALIZADOS 

Autores: Carolina Araújo dos Santos, Solange Silveira 
Pereira, Izabella Bianca Magalhães Costa, Patrícia Ama-
ro Andrade, Carla de Oliveira Barbosa Rosa

Instituição: UFV - Universidade Federal de Viçosa
 
Introdução: A disfagia é um transtorno de deglutição que 
se associa à pneumonia aspirativa, desidratação, queda 
na qualidade de vida e até mortalidade. Por comprometer 
de forma significativa a ingestão alimentar, é importante 
fator de risco para a desnutrição.

Objetivos: Verificar em idosos hospitalizados a prevalência 
do risco de disfagia, o estado nutricional e correlacionar 
os resultados obtidos.

Materiais e Métodos: Estudo transversal, realizado 
com 375 idosos hospitalizados no município de Viçosa, 
Minas Gerais, no período de janeiro a dezembro de 2014. 
Para o rastreamento de disfagia foi aplicado o Eating 
Assessment Tool (EAT-10), o diagnóstico nutricional foi 

definido por meio da Avaliação Global Subjetiva (AGS) 
e a avaliação antropométrica incluiu a aferição dos 
perímetros da panturrilha e do braço. A normalidade 
das variáveis foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-
Sminorv. A diferença das variáveis segundo o estado 
nutricional pela AGS foi determinada pelo teste de Mann-
Whitney e a relação entre a pontuação do EAT-10 com as 
medidas antropométricas foi verificada pela correlação 
de Spearman. Adotou-se p<0,05 como indicativo de 
significância em todas as análises.

Resultados: Foram avaliados 375 idosos, com idade 
média de 74,3 anos (DP: 8,8 anos), sendo a maioria 
do sexo feminino (53,6%). A prevalência do risco de 
disfagia foi de 15,5%, sem diferenças quanto ao sexo 
(p=0,88) ou ao tipo de atendimento (Sistema Único 
de Saúde ou convênio/particular) (p=0,87). Dos idosos 
avaliados, 32,3% possuíam perímetro da panturrilha 
< 31 cm e 43,7% perímetro do braço indicativo de 
perda muscular e adiposa (< 90% de adequação). 
Segundo a AGS, 21,9% apresentaram desnutrição 
moderada/suspeita de desnutrição ou desnutrição 
grave. Pacientes incluídos nesta categoria apresentaram 
maior idade, maior pontuação na EAT-10 (indicativo 
de maior risco de disfagia), além de menores valores 
de perímetro do braço e da panturrilha (p<0,001 para 
todas as comparações). Não foi identificada correlação 
significativa entre a pontuação do EAT-10 e os dados 
antropométricos.

Conclusão: A frequência do risco de disfagia identificada 
alerta para a importância deste rastreamento no 
ambiente hospitalar. Pacientes desnutridos ou com 
suspeita de desnutrição apresentaram maior risco de 
disfagia, além de menores medidas antropométricas.

Palavras-chaves: Risco nutricional, Avaliação global 
subjetiva, Dados antropométricos 

PC050 - RISCO NUTRICIONAL DE PACIENTES PORTADORES 
DE CARDIOPATIAS INTERNADOS EM UM HOSPITAL 
PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 

Autores: Sheila Borges

Instituição: HRT/SES/DF - Hospital Regional de 
 Taguatinga 
 
Introdução: As alterações no estado nutricional e 
evolução clínica variável presentes nos pacientes 
cardiopatas contribuem para o aumento das complicações 
e morbimortalidade, sendo a identificação do risco 
nutricional fundamental nessa população.

Objetivos: Avaliar o risco nutricional de pacientes 
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portadores de cardiopatias internados na enfermaria de 
Cardiologia do Hospital Regional de Taguatinga de Brasília 
do Distrito Federal.

Materiais e Métodos:  O estudo realizado foi 
observacional, descritivo, retrospectivo, através da 
análise das fichas nutricionais dos pacientes cardiopatas 
que estavam internados na enfermaria de Cardiologia do 
Hospital Regional de Taguatinga, no período de janeiro a 
dezembro de 2017. O instrumento de triagem nutricional 
padronizado e aplicado foi o Nutritional Risk Screening 
(NRS) de 2002, sendo considerado pacientes com escore 
menor que 3 sem risco nutricional e escore maior ou igual 
a 3 com risco nutricional. Os dados de gênero e idade 
foram coletados. O estado nutricional foi classificado de 
acordo com o Índice de Massa Corporal, usando os pontos 
de corte propostos para adultos e idosos. Os dados foram 
analisados em planilha do programa Excel 2013.

Resultados: A amostra consistiu em 137 pacientes, 
tendo prevalência de 44,5% (n=61) do sexo masculino e 
55,5% (n=76) do sexo feminino. Desses pacientes, 31,3% 
(n=43) com idade inferior a 60 anos e 68,7% (n=94) com 
idade superior a 60 anos. A média de idade dos pacientes 
foi de 60 anos. Em relação ao risco nutricional, 71,5% 
(n=98) não apresentaram risco nutricional e 28,5% 
(n=39) estavam com risco nutricional. De acordo com a 
classificação do estado nutricional pelo Índice de Massa 
Corporal, do total da amostra, 30,7% (n=42) com eutrofia; 
13,1% (n=18) com desnutrição; 56,2% (n=77) com 
sobrepeso e obesidade. Dentre os pacientes com idade 
inferior a 60 anos (n=43), 32,6% (n=14) apresentaram 
sobrepeso e 20,9% (n=9) algum grau de obesidade. Nos 
idosos (n=94), 57,4% (n=54) apresentaram obesidade. O 
risco nutricional foi prevalente em idosos (19,7%, n=27) 
na amostra estudada.

Conclusão: O sobrepeso e obesidade foram prevalentes 
na população estudada, tanto em adultos como em 
idosos, não sendo observado risco nutricional na maioria 
dos pacientes, possivelmente pela doença de base. 
O rastreio do risco nutricional auxilia na intervenção 
precoce e no prognóstico do paciente cardiopata, 
especialmente, em relação aos idosos.

Palavras-chaves:  Avaliação nutricional, Cardiopatas, 
Estado nutricional, Risco nutricional, Triagem nutricional 

PC051 - RISCO NUTRICIONAL E PRESENÇA DE 
SINTOMAS GASTRINTESTINAIS EM PACIENTES COM 
CÂNCER: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE EM ASSISTÊNCIA 
NUTRICIONAL EM UMA CLÍNICA DE ONCOLOGIA EM 
SÃO PAULO 

Autores: Ronaldo Sousa Oliveira Filho, Alessandra Mu-
nhoz Comenalli Pontalti, Lilian Carrano de Albuquerque, 
Otavio Gampel, Artur Malzyner

Instituição: ClinOnco - Clínica de Oncologia Médica
 
Introdução: É alta a prevalência de risco nutricional 
e sintomas gastrintestinais (GI) entre pacientes sob 
tratamento oncológico. Nesse sentido a atuação do 
nutricionista no manejo dos sinais e sintomas GI e 
na melhora do estado nutricional é essencial para 
manutenção da qualidade em assistência nutricional.

Objetivos: Identificar o risco nutricional entre pacientes 
com câncer, a presença de sinais e sintomas GI durante 
o tratamento oncológico, além de aplicar e monitorar 
Indicadores de Qualidade em Terapia Nutricional (IQTN) 
em uma Clínica de Oncologia

Materiais e Métodos: Estudo de caráter prospectivo e 
observacional com pacientes >18 anos, em tratamento 
oncológico especializado entre os meses de setembro/17 
e março/18. Para avaliação do risco nutricional utilizou-se 
a NRS, 2002 e na presença do risco nutricional foi 
aplicada ASG-PPP para avaliação do estado nutricional. A 
investigação dos sinais e sintomas durante a quimioterapia 
foi realizada em visita no box e/ou consulta nutricional. 
Para o monitoramento da qualidade foram aplicados 
7 IQTN’s segundo ILSI: Avaliação do risco nutricional 
em pacientes sob tratamento oncológico (IQTN I); 
Aplicação da ASG-PPP em pacientes em risco nutricional 
(IQTN II); Verificação do Índice de Massa Corporal 
(IMC) (IQTN III); Realização do cálculo das necessidades 
nutricionais (IQTN IV); Realização do recordatório de 
24h em consulta nutricional (IQTN V); Frequência de 
prescrição de complemento alimentar para pacientes 
em risco nutricional (IQTN VI) e Frequência de adesão ao 
complemento nutricional orientado (IQTN VII).

Resultados: Foram realizadas 105 avaliações durante 
período estudado, sendo 52 avaliações no box de 
quimioterapia e 53 no consultório de nutrição. Foi 
observada uma idade média de 62 anos (+12,6), 66% 
eram do sexo feminino e os diagnósticos oncológicos 
mais prevalentes foram: câncer do aparelho digestivo 
33%, mama 26% e pulmão 12%. No total dos pacientes 
analisados, a prevalência de risco nutricional foi de 34%, 
destes 83% apresentaram algum grau de desnutrição 
(ASG-PPP B+C), a pontuação média da ASG-PPP foi de 
36,1 (+10,6) e o IMC médio foi de 24,9 kg/m² (+5,1). Os 
principais sintomas GI referidos entre os pacientes em risco 
nutricional foram: inapetência 47%, diarreia e constipação 
ambos com 16% e náusea 2,7%. Todos os IQTN aplicados 
atingiram a meta recomendada na literatura.
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Conclusão: O risco nutricional acometeu 34% dos 
pacientes avaliados e destes 83% apresentaram 
algum grau de desnutrição. É alta a prevalência de 
sintomas gastrintestinais entre pacientes sob tratamento 
oncológico. O acompanhamento nutricional especializado 
e individualizado estruturado por protocolos institucionais 
de terapia nutricional foi essencial para manutenção 
da qualidade na assistência nutricional em pacientes 
oncológicos no âmbito ambulatorial.

Palavras-chaves: Assistência Nutricional, Câncer, 
Constipação, Diarreia, Risco nutricional 

PC052 - RELATO DE EXPERIÊNCIA PARA A IMPLANTAÇÃO 
DE UMA NOVA TECNOLOGIA DE SEGURANÇA PARA 
ADMINISTRAÇÃO DE TERAPIA ENTERAL NA PEDIATRIA 
EM UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

Autores: Michele Coelho Costa, Cássia Guerra, Daniella 
dos Santos Galego, Erika Fabris do Nascimento, Talita 
Araujo de Lima Nascimento 

Instituição: HSL - Sociedade Beneficente de Senhoras 
Hospital Sírio Libanês 
 
Introdução: O trabalho trata-se de um relato de 
experiência sobre a implantação de uma tecnologia de 
bomba infusora de seringa na administração de nutrições 
enterais na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica de 
uma instituição privada do Estado de São Paulo.

Objetivos: O objetivo deste trabalho foi evitar as 
situações de iatrogenia causadas pela conexão ou 
desconexão inadvertida de dispositivos de administração 
de nutrições enterais em outras vias de acesso como a 
via endovenosa nas crianças internadas.

Materiais e Métodos: Para realizar o rastreamento 
e levantamento dos problemas pré-existentes na 
instituição, relacionados com terapia nutricional enteral 
em ambiente pediátrico, foi utilizado uma ferramenta 
estratégica chamada “Bow Tie”. Esta ferramenta utiliza 
a causa de um evento indesejado, proveniente de uma 
análise de risco previamente estudada ou possíveis 
ameaças existentes de um determinado processo. 
Dentre as causas inicialmente encontradas com esta 
ferramenta, foram identificadas a ausência de uma 
bomba e seringas próprias para infusão de nutrição 
enteral e uma identificação mais segura das nutrições 
enterais.Em meio a estes achados, foram desenvolvidos 
testes de funcionalidade de bombas infusoras de seringa 
e de seringas especificas para administração da nutrição 
enteral tanto na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica; 

como no Lactário, local este destinado ao preparo e 
identificação das nutrições enterais.

Resultados: Os resultados das análises de funcionalidade 
de alguns dispositivos apontaram para um sistema de 
bomba infusora com seringas especificas que trouxe 
maior segurança na administração de nutrições enterais 
(leite humano, fórmulas lácteas e dietas enterais) e 
melhor identificação nas seringas que eram enviadas pelo 
Lactário, independentemente de custo.

Conclusão: Ao final deste trabalho contou-se com um 
modelo de governança clínica para a padronização 
do dispositivo seringa, sinalizada por uma coloração 
específica roxa para terapia enteral e a implantação de 
uma nova tecnologia de bomba infusora na Unidade de 
Terapia Intensiva Pediátrica.

Palavras-chaves: Bow tie, Nutrição enteral, Segurança 

PC053 - RELAÇÃO ENTRE ALIMENTAÇÃO E SINTOMAS 
DE FIBROMIALGIA EM MULHERES PARTICIPANTES DE 
GRUPOS EM REDES SOCIAIS 

Autores: Rita de Cassia de Souza Fernandes, Noeli Apa-
recida Rosa de Morais, Marina de Almeida Lima, Isabela 
Maria Alves Barros, Renata Furlan Viebig

Instituição: UPM - Universidade Presbiteriana Mackenzie
 
Introdução: A Fibromialgia (FM) é uma doença 
reumatológica em que a dor se manifesta de forma 
difusa e crônica no sistema musculoesquelético. A  sua 
prevalência na população geral varia entre 0,2 e 6,6%, 
sendo  mais prevalente em mulheres, especialmente 
entre 35 e 60 anos. 

Objetivos:  Analisar os hábitos alimentares e a 
sintomatologia de Fibromialgia (FM) em brasileiras 
adultas participantes de grupos dobre a doença em 
redes sociais.

Materiais e Métodos: Estudo transversal, com coleta 
de dados primários em plataforma eletrônica, realizada 
no segundo semestre de 2017, após divulgação em 14 
grupos de discussão sobre FM em uma rede social. Para 
integrar a amostra as participantes deveriam ter recebido 
diagnóstico prévio de FM. Foram questionados dados 
sociodemográficos, antropométricos (peso e estatura) e 
clínicos (tempo de diagnóstico). As práticas alimentares 
foram avaliadas por meio do teste “Como está sua 
alimentação?”, constituído por 18 perguntas sobre o 
consumo dos diferentes grupos alimentares, além de 
sal, bebidas alcoólicas, água e leitura de rótulos. Para a 
classificação subjetiva do grau de dor sentida, que indica a 
severidade da FM, foi considerada a pontuação de 1 a 10 
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e, para posterior comparação com os hábitos alimentares, 
os participantes foram divididos em tercis segundo os 
escores da dor. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê 
de Ética da Universidade Presbiteriana Mackenzie sob o 
número CAAE: 50839915.9.0000.0084.

Resultados: Participaram do estudo 277 mulheres, 
com idade média de 42,3±10,0 anos. Destas, 35,4% 
trabalhavam em período integral e 81,9% faziam 
tratamento médico para a FM. Ademais, 77,6% afirmaram 
ter aumentado de peso após o diagnóstico, 52,7% eram 
sedentárias, 45,8% tinham diagnóstico de depressão 
e 30,3% de dislipidemias. Em relação à severidade da 
doença, 69,7% das participantes apresentaram um escore 
de dor acima de 8 pontos. A análise em tercis mostrou 
que a prevalência de obesidade no 1º tercil foi de 21,6%, 
sendo de 35% no 2º tercil e 31% no 3º tercil. Além disso, 
as participantes do 1º tercil de dor apresentaram menor 
consumo de gorduras de origem animal, sal de adição, 
frituras, salgadinhos de pacote, refrigerantes e sucos 
industrializados. As participantes que tinham menos 
dores também apresentavam maior consumo diário de 
frutas e sucos naturais e doces em relação àquelas dos 
demais tercis.

Conclusão: As participantes que apresentavam menor 
severidade de FM tinham menor prevalência de 
obesidade e práticas alimentares mais favoráveis em 
relação às participantes que relataram maiores escores 
de dor. 

Palavras-chaves:  Fibromialgia, Consumo alimentar, 
Estado nutricional, Dor crônica 

PC054 - RELAÇÃO DA SARCOPENIA COM AS DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES E INTERVENÇÃO NUTRICIONAL 
APLICADA 

Autores: Ana Kátia Zaksauskas Rakovicius, Mariana Cer-
queira Losacco, Vera Silvia Frangella, Dyaiane Marques 
dos Santos

Instituição: HIAE - Hospital Israelita Albert Eintein 
 
Introdução:  Na sarcopenia ocorre aumento da 
adiposidade,diminuição da força,funcionalidade e 
massa muscular,se relacionando também com as 
DCV.A prevalência no mundo varia entre 3 a 30% em 
idosos,sendo maior que 50% em idosos com mais de 80 
anos

Objetivos: Identificar a relação dasarcopenia com 
as doenças cardiovasculares (DCV), ressaltando a 
importância do diagnóstico precoce para a intervenção 
nutricional.

Materiais e Métodos:  Trata-se de uma revisão 
bibliográfica narrativa, cujo rastreamento deu-se 
nas bases de dados: Scielo, Elsevier, PubMed, 
Medline, BioMed Central, LinksMedicus, entre outros. 
Empregou-se a técnica boleana com o conector “and”. 
O desenvolvimento do trabalho baseou-se em 28 artigos 
(7 nacionais e 21 internacionais) publicados nos últimos 
5 anos.

Resultados:  Indivíduos sarcopênicos possuem 
citocinas pró-inflamatórias TNF-α e IL-6 aumentadas, 
desempenhando um papel importante na regulação de 
proteínas de fase aguda no fígado,que são importantes 
fatores de risco cardiovascular,principalmente nos 
portadores de insuficiência cardíaca congestiva (ICC) 
associada à insuficiência renal crônica (IRC). Os estudos 
evidenciam melhora na força de pressão palmar e 
velocidade de caminhada, nos indivíduos que foram 
submetidos a treinamento físico,e ingestão calórica em 
torno de 35Kcal/Kg/peso/dia e proteica em torno de 
1,2 a 2,0g de Ptn/Kg/peso/dia,sugerindo-se o consumo 
de 20 a 30g de proteínas por refeição para que haja 
estimulação de síntese proteica.A suplementação de 
leucina para prevenir a perda de massa magra,deve ser 
igual a 0,06g/kg/refeição. A suplementação de β-hidroxi 
β-metilbutirato (HMB) na forma de sal de cálcio,3 g/
dia,tem efeito anti-catabólico no músculo esquelético. 
A vitamina D, 90% mostram que suplementar 10.000 UI 
traz influência positiva em resposta aos testes de força 
muscular e desempenho.

Conclusão: Existe relação entre sarcopenia e DCV. 
A prevenção e tratamento da doença envolvem 
abordagem multiprofissional, destacando-se os médicos, 
nutricionistas e fisioterapeutas. A implementação 
de protocolos que norteiem a equipe podem ser 
importantes ferramentas na detecção da sarcopenia bem 
como auxiliar no tratamento.

Palavras-chaves:  Composição corporal, Doenças 
cardiovasculares, Sarcopenia, Intervenção nutricional 

PC055 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS GASTRONÔMICOS 
PARA MELHORA DA ACEITAÇÃO ALIMENTAR EM 
PACIENTES ONCOLÓGICOS 

Autores: Marcia Tanaka, Juliana Nabarrete, Bianca La 
Selva de Sá, Fabiana Lucio, Luana Cristina de Almeida 
Silva

Instituição: HIAE - Hospital Israelita Albert Einstein 
 
Introdução: Pacientes oncológicos podem apre-
sentam eventos adversos como alterações do paladar, 
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contribuindo para pior desfecho clínico do paciente. Por isso, 
intervenções/ações que poderão auxiliar na melhor ingestão 
alimentar são importantes nesta população.

Objetivos:  Verif icar a otimização da aceitação 
da alimentação atraves da utilização de recurso 
g a s t r ô n o m i c o  n a  r e f e i ç ã o  d o  a l m o ç o  c o m 
pacientes internados em unidades de clinica médica 
exclusivamente oncológica. 

Materiais e Métodos: Foi realizado estudo prospectivo 
em hospital particular terciário na cidade de São 
Paulo. Os critérios para inclusão foram a alocação na 
unidade de internação exclusivamente oncológica e a 
prescrição dietética de dieta de consistência geral, bem 
como a aceitação desta consistência. Foram elegiveis 
somente pacientes adultos. Foi utilizado como recurso 
gastronomico nesta refeição a inclusão de 1 sachê de 
tempero extra industrializado na consistência crispis, 
nos sabores de Lemon Pepper, Parmesão, Pesto e Cebola. 
Juntamente com a refeição foi entregue ao paciente um 
questionário para avaliar a aceitação do produto junto 
à refeição com perguntas simples: gostei, gostei muito, 
não gostei, indiferente. O sabor era selecionado de forma 
aleatória pela nutricionista conforme disponibilidade do 
produto.

Resultados: Quarenta e nove pacientes foram incluídos 
no estudo. Quando avaliada a média da aceitação 
(itens gostei e gostei muito)  61% dos pacientes que 
receberam o recurso aprovaram a ação e somente 14% 
acharam indiferente ou não gostaram. Quando avaliados 
individualmente o tempero com maior avaliação no 
item gostei muito foi de Lemon Pepper, seguido de Pesto, 
Cebola  e Parmesão. Referente ao sabor Lemon Pepper 
76%  do pacientes aprovaram  o recurso de utilização de 
tempero extra na refeição e somente 4% não concordam 
com esse ação.

Conclusão: Esta ação permitiu observar que a utilização 
de recursos gastronomicos como adição de temperos 
extras é uma estratégia nutricional factível para contribuir 
na melhor aceitação alimentar em unidade hospitalar de 
pacientes oncológicos.

Palavras-chaves: Aceitação alimentar, Gastronomia, 
Oncologia 

PC056 - VALIDAÇÃO DA TEMPERATURA DA NUTRIÇÃO 
PARENTERAL INDIVIDUALIZADA NO MOMENTO DA 
ADMINISTRAÇÃO PARA PACIENTE 

Autores: Silvia Piovacari, Vanessa Figueira, Graziela 
Bonfim, Elania Ricardo, Ana Potenza  

Instituição: HIAE - Hospital Israelita Albert Einstein 

Introdução: Cuidados com nutrição parenteral iniciam-se 
no preparo, esterilidade dos nutrientes e local de 
manipulação são ítens obrigatórios. Ministração da 
NP deve ser temperatura ambiente. Importante ter 
protocolos , que garanta recomendações nutricionais.

Objetivos: Avaliar o tempo necessário para NP atingir 
temperatura ideal para instalação no paciente, prevenindo 
atraso na sua instalação e, consequentemente impacto 
negativo na oferta das recomendações nutricionais e 
hipoglicemia.

Materiais e Métodos: O trabalho foi realizado na 
Pediatria e UTI Neonatal do Hospital Israelita Albert 
Einstein no período de 7 dias do mês de agosto 2017. 
Foram utilizadas 5 bolsas com nutrição parenteral teste 
com os volumes de 250mL, 500mL, 1000mL, 2000mL 
e 2700mL. Diariamente, durante os 7 dias, as bolsas 
de NP para teste foram retiradas da geladeira às 7h da 
manhã, onde se mantinham refrigeradas de 2 a 8 graus, 
e foram colocadas na bancada do posto de enfermagem, 
em local isolado para o estudo. A temperatura de cada 
bolsa de NP teste, foi aferida a cada 30 minutos e as 
informações obtidas foram anotadas em uma planilha 
de acompanhamento. O tempo de degelo foi obtido 
através da média entre as temperaturas verificadas 
durante o estudo. A aferição da temperatura foi feita 
com termômetro infravermelho, devidamente aferido, 
da marca Incoterm.

Resultados: O tempo (h) para degelo da bolsa de nutrição 
parenteral para administração no paciente, conforme 
volume foi: até 250 ml 2 h; de 251-1000 ml 3 h e acime 
de 1001 ml 4 h. A instalação da NP no paciente deve 
ser feita quando a temperatura da bolsa atingir 20º C. 
O degelo deve ser realizado no posto de enfermagem, 
em bancada limpa e fora do alcance da luz solar direta. 
A divulgação e treinamento desses resultados para 
equipe de Enfermagem do hospital foi feita pela equipe 
de Nutrição Clínica e, após plano de ação imediato não 
ocorreram mais eventos adversos relacionados à atraso 
na instalação da NP.

Conclusão:  A partir dos resultados obtidos foi 
elaborado protocolo com tempo para degelo da NP, 
fazendo com que sua instalação ocorra no horário 
correto, garantindo  as recomendações nutricionais, 
já que a terapia nutricional é fundamental para o 
paciente, interferindo  na evolução clínica, redução 
da morbimor talidade, diminuição da resposta 
catabólica,  incremento do sistema imune e menor 
tempo de internação.

Palavras-chaves: Hipoglicemia, Necessidades , Segurança, 
Temperatura, Tempo 
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PC057 - UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE RESFRIAMENTO 
RÁPIDO PARA GARANTIR QUALIDADE, SEGURANÇA E 
CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS DE DIETAS HOSPITALARES 

Autores: Marisa Bailer, Tatiana Penha, Glaucia Rodri-
gues, Fernanda Rodrigues Alves, Larissa Lins Magalhães 

Instituição: HSSP - Hospital Samaritano de São Paulo 
 
Introdução: O resfriamento rápido é utilizado para garantir 
a qualidade dos alimentos por períodos prolongados 
e reduzir custos operacionais, além disso podemos 
observar uma redução da atividade microbiológica e a 
integridade das características sensoriais.

Objetivos: Avaliar a utilização da técnica de resfriamento 
rápido para garantir qualidade, segurança e características 
sensoriais de dietas hospitalares.

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo transversal 
realizado em um Hospital Particular de São Paulo. O 
processo de resfriamento rápido foi acompanhado 
desde o início, garantindo uma cocção acima de 74ºC 
e posteriormente o resfriamento rápido, onde as 
preparações passavam para < 10ºC em até 2 horas. 
Em seguida as preparações foram armazenadas em 
equipamento específico (câmara de produtos prontos) 
em até 04º C por aproximadamente 12 horas. A 
montagem dos pratos foi realizada em até 02 horas após 
retirada das preparações da câmara e em seguida estes 
foram direcionados para o carrinho térmico, onde as 
preparações são submetidas à temperatura mínima de 
80ºC. Uma amostra foi encaminhada para realização de 
análise microbiológica em laboratório específico e foi 
realizada pela equipe de nutricionistas uma análise das 
características sensoriais, considerando (sabor, textura, 
aroma e apresentação).

Resultados: A amostra que foi encaminhada para o 
laboratório incluiu análise microbiológica (Coliformes 
45ºC, Staphylococcus coagulase+, Bacillus cereus, 
Clostridium SR, Salmonella, Mesófilos totais, Bolores 
e Leveduras), onde o resultado demonstrou que a 
preparação estava própria para consumo e de acordo 
com os padrões legais vigentes (RDC 12/2001 – ANVISA). 
Quanto à avaliação sensorial os quatros quesitos 
avaliados (sabor, textura, aroma e apresentação) tiveram 
uma avaliação positiva.

Conclusão: A utilização do método de resfriamento 
rápido proporciona benefícios com relação à qualidade, 
segurança e características sensoriais da dieta. Concluímos 
que deve ser utilizada para obtermos melhores resultados 
quanto à qualidade da refeições. Desta forma torna-se 
possível elaborar a escala operacional para otimizar 

a mão de obra e garantir a realização das técnicas 
gastronômicas.

Palavras-chaves:  Segurança alimentar, Dietas Hospitalres, 
Resfriamento 

PC058 -  TRIAGEM NUTRICIONAL DE IDOSOS 
PARTICIPANTES DE UM PROJETO DE EXTENSÃO DE 
UMA UNIVERSIDADE EM SÃO LUÍS, MA

Autores: Karine Baldez Veras de Araújo, Wyllyane Raya-
na Chaves Carvalho Santos, Francisco Airton Veras de 
Araújo Júnior, Bismarck Ascar Sauaia, Silvania Silva Be-
zerra

Instituição: UniCEUMA - Universidade CEUMA 
 
Introdução: O estado nutricional assume uma importante 
função na qualidade de vida e de saúde da população 
idosa, visto que, nesta fase o risco para a desnutrição 
é maior e potencialmente associado ao aumento da 
incapacidade funcional e surgimento de outras doenças.

Objetivos: Avaliar o estado nutricional de idosos 
participantes de um projeto de extensão de uma 
Universidade em São Luís, MA.

Materiais e Métodos: Estudo analítico, de corte 
transversal,aprovado pelo CEP 2.519.459; realizado em 
Fevereiro de 2018 com uma amostra de conveniência 
composta por 46 idosos, todos do sexo feminino. 
Para diagnóstico da avaliação nutricional utilizou a 
triagem contida na Mini Avaliação Nutricional®” (MAN), 
instrumento desenvolvido pela Nestlé® Nutrition 
Institute, que atribui uma pontuação a diferentes 
variáveis avaliadas, entre elas perda de peso e IMC, e 
classifica o estado nutricional em normal (12 a 14 pontos), 
sob risco para desnutrição (8 a 11 pontos) e desnutrido 
(0 a 7 pontos). Para a tabulação e organização dos dados 
utilizou-se uma planilha do programa  Microsoft Excel® 
versão 2013. A análise se deu a partir  do uso do programa 
STATA 14.0. As variáveis categóricas foram apresentadas 
por meio de frequências simples e percentuais. Para a 
comparação das variáveis categóricas foi utilizado o teste 
Qui quadrado. O nível de significância adotado foi de 95%, 
considerando p valor significante quando <0,05.

Resultados: Observou-se que a maioria, 43,47%,  das 
idosas avaliadas possuíam idades entre 65 e 71 anos; 
86,96% apresentaram o estado nutricional classificado 
como normal e 13,04% encontravam-se em risco para 
desnutrição; em relação a outras características avaliadas, 
um percentual de 4,35% relatou ter diminuição moderada 
da ingestão;  19,57% referiram  perda de peso entre 1 e 
3kg; 13,04% apresentaram problemas neuropsicológicos 
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e 100% apresentaram o estado de normalidade quanto 
a mobilidade.  Quando realizada a associação estatística 
entre as diferentes idades das idosas avalidas, que foram 
categorizadas em dois grupos, as idosas com 65 anos 
e as com idade superior a 65 anos, e o diagnóstico do 
estado nutricional das mesmas, notou-se que não houve 
diferença significante entre as idades (p valor>0,05), 
dessa forma entendeu-se que as idosas com mais anos 
de idade ou menos anos aprensetaram estado nutricional 
sem grandes diferenças.

Conclusão: Apesar da maioria das idosas avaliadas 
na amostra não apresentarem  perda da ingesta, 
do peso e risco de desnutrição, a necessidade de 
intervenção nutricional nesse grupo é importante, uma 
vez que especialmente  nessa faixa etária isso implica 
em uma condução melhor para prevenção de doenças 
e assistência aos  problemas de saúde e desfechos 
nutricionais já existentes.

Palavras-chaves: Idosas, Estado Nutricional, Triagem 
Nutricional, Avaliação Nutricional 

PC059 - TRIAGEM NUTRICIONAL NO CÂNCER: 
FERRAMENTAS DISPONÍVEIS 

Autores: Jéssica Bianca Passos Pereira, Pedro Leonardo 
Pinto, Bismarck Ascar Sauaia, Alexsandro Ferreira dos 
Santos

Instituição: Universidade CEUMA 
 
Introdução: A desnutrição e câncer constantemente 
andam juntas. Quando não identificada precocemente 
pode piorar o prognóstico, destes pacientes, sendo crucial 
a triagem nutricional precoce essencial para intervenções 
nutricionais prontificadas.

Objetivos: Identificar os principais métodos utilizados 
na prática clínica de triagem nutricional, para pacientes 
oncológicos.

Materiais e Métodos: Tratou-se de uma revisão 
de literatura simples, nas bases de dados Google 
Acadêmico, Scielo e Pubmed, baseada em artigos 
científicos publicados em periódicos indexados nos anos 
de 2014 a 2017. As publicações foram definidas a partir 
dos descritores: “triagem nutricional”, “desnutrição” 
e “câncer”. A leitura foi procedida pelos autores 
isoladamente e posteriori sumarizou-se os principais 
métodos de triagem nutricional descritos na literatura 
para pacientes oncológicos.

Resultados: Existem diversos instrumentos utilizados 
no momento da triagem nutricional, tais como: 
Instrumento Universal para Triagem de Desnutrição 

(MUST - Malnutrition Universal Screening Tool), Mini 
Avaliação Nutricional (MNA - Mini Nutritional Assessment), 
Mini Avaliação Nutricional Forma Curta (MNA-SF - Mini 
Nutritional Assessment Short Form), Escore de Risco de 
Desnutrição (URS – Undernutrition Risk Score), Triagem de 
Risco Nutricional (NRS-2002 - Nutritional Risk Screening), 
Avaliação Subjetiva Global (ASG), Avaliação Subjetiva 
Global Produzida pelo Paciente (ASGPPP). Esta que esta 
última foi uma adaptação da ASG clássica, sensível e 
eficaz para ser utilizada especificamente na avaliação e 
triagem nutricional de paciente com câncer, podendo 
predizer risco de internações mais prolongadas e até 
morte. Embora os demais métodos possam ser utilizados 
na triagem nutricional de pacientes hospitalizados de 
maneira geral, a ASGPPP ainda é considerado o método 
padrão de maior sensibilidade na avaliação e triagem 
nutricional de pacientes com câncer.

Conclusão: Dentre os métodos de triagem nutricional 
encontrados, a ASGPPP, demostra ser, o mais apropriado 
para triagem nutricional de pacientes oncológicos, assim 
como para diagnóstico de desnutrição, haja vista que 
este instrumento foi criado e validado preferencialmente 
para este público.

Palavras-chaves: Triagem nutricional, Câncer, Desnutrição 

PC060 - TRIAGEM DE RISCO NUTRICIONAL EM UM 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE GOIÁS 

Autores: Ana Paula Perillo Ferreira Carvalho, Bárbarah 
Gregório de Araújo Souza, Renata Gomes de Castro 
Abadio

Instituição: HC-UFG - Hospital das Clínicas da Universi-
dade Federal de Goiás
 
Introdução: A triagem de risco nutricional é o primeiro 
passo da assistência nutricional hospitalar. É definida 
como o processo de identificação das características 
conhecidas por ter relação com problemas nutricionais 
e objetiva indentificar risco nutricional.

Objetivos: O objetivo deste estudo foi identificar a 
presença de risco nutricional em pacientes hospitalizados.

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo transversal, 
realizado durante os meses de janeiro a dezembro 
de 2017, nas unidades de internação Pronto-Socorro 
Adulto, Pronto-Socorro Pediátrico, Ortopedia, Tropical, 
Maternidade, Pediatria, Médica e Cirúrgica, do Hospital 
das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), 
em Goiânia, Goiás.Foram incluídos no estudo, pacientes 
admitidos no HC-UFG dentro de um período máximo 
de 24 horas. Foram excluídos, pacientes menores de 
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30 dias de idade.Os pacientes foram submetidos à 
aplicação de questionários de triagem de risco nutricional 
estabelecidos no Protocolo de Atendimento Nutricional 
do Paciente Hospitalizado do HC-UFG. Os questionários 
foram divididos por faixa etária e condição de saúde: 
NRS-2002 foi aplicado em adultos e idosos, Strong-
Kids em crianças e adolescente, e ASG em gestantes.
Os questionários foram aplicados por nutricionistas 
treinados. Os dados foram registrados em planilha e, 
posteriormente, tabulados em banco de dados no Excel.

Resultados: Ao todo, foram realizadas 6647 triagens de 
risco nutricional, 77,8% (n=5172) apresentaram-se sem 
risco nutricional e 22,2% (n=1475) com risco nutricional. 
Dos pacientes com risco nutricional, 46,0% (n=679) 
foram admitidos no Pronto-Socorro Adulto. A unidade 
de internação com maior número de triagens de risco 
nutricional realizadas foi a Clínica Cirúrgica, com 28,6% 
(n=1901) dos pacientes, seguida do Pronto-Socorro 
Adulto com 17,7% (n=1176), Pronto-Socorro Pediátrico 
com 14,7% (n=979) e Maternidade com 14,6% (n=971).
Após a classificação de risco nutricional, o paciente 
recebe atendimento nutricional completo, que consiste 
na aplicação de instrumentos específicos e anamnese 
nutricional. Nesta, constam elementos de investigação 
dietética, antropometria, avaliação física e bioquímica. 
Em seguida, o cálculo das necessidades nutricionais e, 
por último, o plano de cuidado nutricional. Pacientes 
classificados como sem risco nutricional têm suas 
preferências alimentares investigadas para a adequação 
alimentar hospitalar. A cada 7 dias,  uma nova triagem 
de risco nutricional é realizada.

Conclusão: Foi possível identificar a presença de risco 
nutricional nos pacientes hospitalizados por meio da 
aplicação da triagem. Esta identificação se faz necessária 
para que sejam instituídas medidas de intervenção 
nutricional mais precoce nos pacientes em risco 
nutricional, contribuindo para adequação do tratamento 
nutricional, prevenindo a instalação da desnutrição e, 
assim, melhorando seu prognóstico.

Palavras-chaves:  Avaliação nutricional, Desnutrição, 
Triagem 

PC061 - TERAPIA NUTRICIONAL EM PACIENTES COM 
LESÃO POR PRESSÃO: REVISÃO DE LITERATURA 

Autores: Camila Pinheiro Pereira, Yatagan Moreira da 
Rocha, Tainá Cunha Rodrigues, Alane Nogueira Bezerra, 
Eva de Vasconcelos Lima Linhares

Instituição: FAMETRO - Faculdade Metropolitana da 
Grande Fortaleza 

Introdução: Pacientes com Lesão por pressão desnutridos 
apresentam demora na recuperação e cicatrização da 
lesão. Uma Terapia nutricional adequada é a chave para a 
regressão do quadro nutricional e da lesão em pacientes, 
diminuindo o tempo de internação.

Objetivos: O objetivo deste presente estudo é reunir 
estudos clínicos que abordam a TN em PH com UP e quais 
fatores resultam na reversão do quadro da lesão.

Materiais e Métodos: Trata-se de uma revisão de 
literatura relacionada ao uso da TN em PH com UP. 
Foram investigados nas bases de dados Pubmed, Lilacs e 
Scielo, artigos publicados entre os anos de 2008 a 2018, 
utilizando os seguintes descritores “Terapia Nutricional” 
(therapy nutritional), “Pacientes hospitalizados” 
(hospitalized patients) e “Úlcera por Pressão” (pressure 
ulcer).

Resultados: Um estudo de meta-análise mostrou que o 
aumento de 250-500 kcal/dia em fórmula hiperproteica 
reduziu significativamente em 25% a probabilidade de 
desenvolver novas úlceras em PH de longa permanência. 
Outro estudo abordou a eficácia dos macronutrientes no 
tratamento da UP, onde: o carboidrato fornece energia 
para leucócitos. O lipídio faz parte da membrana celular 
e participa da produção de prostaglandinas. A depleção 
proteica, eleva o tempo inflamatório; reduz a síntese de 
colágeno, força tênsil da lesão e proliferação fibroblástica; 
além de limitar a eficácia dos leucócitos. Foi realizado 
um estudo com idosos, que identificaram o efeito da 
suplementação oral rica em energia, proteína, arginina, 
Vitamina C e zinco no tratamento da UP. Reduzindo cerca 
de 53% das úlceras em nove semanas. E a cura da UP 
ocorreu entre 3 e 9 semanas em 7% e 20%. Corroborando 
com outro estudo, que além dos nutrientes citados, 
adicionou Vitamina E a suplementação de PH desnutridos 
com UP, resultando em 60,9% na redução da ferida e 
na cura da UP em 8 semanas em 16,9% dos pacientes 
submetidos a fórmula.

Conclusão: Pacientes submetidos a TN com o intuito 
de reduzir a lesão, usando suplementação adequada, 
diminuindo o tamanho , especificamente, a utilização de 
fórmulas enriquecidas com arginina, zinco e vitaminas 
antioxidantes (C, E) que aceleraram a cicatrização e 
recuperação da lesão. 

Palavras-chaves:  Deficiências nutricionais, Estado 
nutricional, Lesão por pressão, Pacientes, Terapia 
nutricional 

PC062 - TERAPIA NUTRICIONAL EM UM PACIENTE 
SUBMETIDO A GASTRECTOMIA TOTAL: RELATO DE CASO 
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Autores: Elza Cristina Batista Barbosa, Raianne Rodri-
gues Lima, Amanda Thais Viana Oliveira

Instituição: HUUFMA/EBSERH - Hospital Universitario 
da Universidade Federal do Maranhão 
 
Introdução: A cirurgia é o tratamento mais comum para 
câncer gástrico. O pós-operatório abrange diversos 
sintomas, como Síndrome de Dumping, má absorção de 
gordura, estase gástrica, intolerância à lactose e anemia 
podendo levar à desnutrição.

Objetivos: Relatar o caso de um paciente admitido na 
clínica cirúrgica do Hospital Universitário da Universidade 
Federal do Maranhão (HUUFMA) que foi submetido à 
gastrectomia total em oncologia, mostrando sua evolução 
clínica e nutricional.

Materiais e Métodos: O acompanhamento foi realizado 
de 15 novembro de 2017 a 19 de março de 2018. As 
informações foram coletadas através do prontuário, 
prescrições, evoluções multiprofissionais e relatos do 
próprio paciente. Os dados antropométricos aferidos 
foram peso e altura, com o paciente em pé no plano de 
Frankfurt. A partir destas medidas calculou-se o índice 
de massa corporal (IMC) através da fórmula: IMC = Peso 
Atual (kg) / Altura² (m), interpretando o resultado segundo 
as referências da Organização Mundial da Saúde (1995) 
para adultos. Outras medidas de peso foram aferidas 
no decorrer da internação. As necessidades energéticas 
e proteicas foram estimadas segundo a fórmula de 
bolso proposta pela Sociedade Brasileira de Nutrição 
Parenteral e Enteral (SBNPE), que indica 30 a 35 kcal/kg/
dia e 1,5g a 2,5gde proteína/kg/dia. Os resultados dos 
exames bioquímicos foram com as referências de valores 
estabelecidos pelo laboratório do Hospital Universitário 
da Universidade Federal do Maranhão (HUUFMA).      

Resultados: Paciente do sexo masculino, 37 anos, natural 
de São Luís - MA. Internação: 15/11/2017. Negou perda 
de peso, alergias e comorbidades. Foi diagnosticado com 
adenocarcinoma gástrico pouco diferenciado e realizou 4 
sessões de quimioterapia. Encontrava-se em bom estado 
geral, hidratado e eupneico. Peso 88,5kg, altura 1,68m 
e IMC 31,4kg/m², sem risco nutricional, segundo a NRS 
(2002). Necessidades nutricionais aproximadamente de 
2690 kcal/dia e 133,5 g/dia de proteína. Em 17/11/2017, 
realizou gastrectomia vertical videolaparoscópica, 
evoluiu bem em terapia nutricional enteral com 
fórmula imunomoduladora e hiperproteica. Após 9 dias, 
apresentou abdome agudo obstrutivo. Foi reabordado 
evidenciando fístula da anastomose esofagojejunal. 
Evoluiu com múltiplas complicações necessitando de 
terapia nutricional parenteral por 2 meses. Apresentou 

fístula entérica de difícil controle clínico, sendo submetido 
à laparotomia com ressecção do trajeto fístula e resolução 
do quadro. Evoluiu com progressão regular da dieta oral. 
Recebeu alta hospitalar no dia 17/03/18, com a dieta em 
consistência branda.

Conclusão: O hipercatabolismo, inerente ao câncer e as 
diversas complicações no pós-operatório favoreceram a 
perda de peso acelerada e assim instalando a desnutrição 
calórico-proteica. A terapia nutricional oral, enteral 
e parenteral foi fundamental para manter o estado 
nutricional do paciente e sua recuperação, proporcionado 
assim novamente qualidade de vida.

Palavras-chaves: Terapia nutricional, Gastrectomia, 
Cirurgia 

PC063 - TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL DOMICILIAR: 
CARACTERIZAÇÃO DE PACIENTES, CUIDADORES E SEU 
NÍVEL DE CONHECIMENTO 

Autores: Anthonny Joseph Costa Sanches e Silva, Alex-
sandro Ferreira dos Santos, Kamila Sampaio Mesquita 
Santos, Lucideide Rocha da Silva Oliveira, Bruna Layse 
Gomes Matos 

Instituição: CEST - Faculdade Santa Terezinha 
 
Introdução: A terapia nutricional enteral domiciliar 
(TNED) é uma modalidade de assistência domiciliar. Ela 
surge da necessidade que o paciente tem de continuar sua 
terapia nutricional enteral sem que o mesmo necessite 
manter-se no ambiente hospitalar.

Objetivos: Caracterizar o perfil sociodemográfico de 
pacientes e cuidadores em terapia nutricional enteral 
domiciliar, as características clinicas dos pacientes e o 
nível de conhecimento dos cuidadores sobre os principais 
cuidados relacionados a terapia.

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo transversal 
descritivo realizado com 15 pacientes que faziam uso 
de alimentação via sonda (nasogástrica, gastrostomia 
ou jejunostomia), tinham mais de 19 anos e habitavam 
na cidade de São Luís do Maranhão. A coleta de dados 
sucedeu-se através do Questionário de Percepção 
para Cuidadores que era dividido em duas partes, 
a primeira relacionada a informações pessoais dos 
cuidadores e a segunda composta por dez questões sobre 
conhecimentos da terapia nutricional enteral domiciliar. 
Cada pergunta da segunda parte valia um ponto e após 
responder todo o questionário o grau de conhecimento 
do cuidador era avaliado entre: insuficiente, regular 
ou muito bom. Também foi utilizada a Ficha de Dados 
de Identificação e Socioeconômicos respondida pelo 
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paciente ou cuidador e que tinha o intuito de reunir 
informações sobre os pacientes e a sua história clínica. A 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade CEUMA, conforme número do parecer: 
2.155.954. 

Resultados: Constatou-se que os pacientes eram 
em sua maioria mulheres (60%) com idade média de 
65,6 ± 16,9 anos, casados (60%) e com escolaridade 
majoritariamente entre ensino superior (33,3%) e ensino 
médio (33,3%). Um pouco mais da metade dos pacientes 
(60%) eram beneficiários de algum programa do governo 
relacionado ao seu tratamento. De modo geral, os 
pacientes apresentaram tempo de TNED superior a 12 
meses (73,3%) e com prevalência do uso de gastrostomia 
(80%). A doença de base mais relatada foi o acidente 
vascular cerebral (53,3%) e 36,8% dos pacientes não 
apresentaram nenhuma doença secundária. Todos os 
pacientes utilizavam dieta industrializada (100%), porém 
20% também utilizavam dieta artesanal. Em relação aos 
cuidadores, a amostra foi composta totalmente por 
mulheres com idade média de 43,8 ± 12,4 anos, com 
grau de escolaridade médio (53,3%), sendo que 73,3% 
eram familiares do paciente. O nível de conhecimento 
foi avaliado como insuficiente em 73,3% dos cuidadores, 
seguido de regular (27,3%). Nenhum dos participantes 
alcançaram o resultado máximo. 

Conclusão: De acordo com os resultados, observa-se 
que a presença do sexo feminino é maior entre os 
pacientes em nutrição enteral domiciliar e também 
como cuidadoras. Além disso, os resultados destacam 
a necessidade de ações de educação direcionada aos 
cuidados e precauções básicas da terapia nutricional 
enteral domiciliar voltadas para os cuidadores que muitas 
vezes não possuem nenhum tipo de instrução.

Palavras-chaves:  Alimentação, Assistência domiciliar, 
Nutrição enteral 

PC064 - QUALIDADE DA TERAPIA NUTRICIONAL 
ENTERAL E ADEQUAÇÃO DO VOLUME PRESCRITO 
VERSUS INFUNDIDO 

Autores: Hellen Christina Neves Rodrigues, Liana Lima 
Vieira, Nagila Araujo de Carvalho, Larissa Silva Barbosa 

Instituição: HUGO - Hospital de Urgências de Goiânia
 
Introdução: A desnutrição afeta grande parte dos 
pacientes hospitalizados e aqueles em terapia nutricional 
enteral podem apresentar inadequações. A monitorização 
por meio de indicadores de qualidade é uma estratégia 
que visa melhorar a assistência nutricional. 

Objetivos: Investigar a qualidade da terapia nutricional 
enteral com o uso de indicadores de qualidade e analisar 
a adequação do volume de dieta enteral prescrito em 
relação ao infundido.

Materiais e Métodos: Estudo observacional, prospectivo, 
realizado em Unidades de Terapia Intensiva de um 
hospital de urgências no período de abril a junho de 
2017. Os dados de pacientes com 18 anos ou mais, que 
receberam dieta enteral exclusiva por no mínimo 72 
horas, foram coletados de prontuários e formulários 
padronizados do Serviço de Nutrição. Os dados de 
treze indicadores de qualidade em terapia nutricional 
enteral foram avaliados por meio de fórmulas propostas 
pela força tarefa em Nutrição Clínica da International 
Life Sciences Institute Brasil. Estabeleceu-se ainda 
dois parâmetros para avaliação do volume de nutrição 
enteral: percentual de dias de volume de nutrição 
enteral infundido >70% do prescrito e adequação 
do volume de nutrição enteral infundido ≥ 90% do 
prescrito. Para a análise dos dados utilizou-se o teste 
Qui-quadrado de Pearson, Mann-Whitney e a correlação 
de Spearman, com p < 0,05. O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Urgências 
de Goiânia.

Resultados: Foram analisados prontuários de 69 
pacientes, a maioria do sexo masculino, com idade entre 
18 e 59 anos e admitidos com trauma cranioencefálico. Os 
indicadores de qualidade em terapia nutricional enteral 
que apresentaram não conformidade foram: medida 
ou estimativa do gasto energético e proteico, saída 
inadvertida de sonda, obstipação e vômitos. A mediana 
do percentual de adequação de volume prescrito versus 
infundido foi de 92,75% (84,8 – 97,9). A prevalência de 
adequação de volume de nutrição enteral infundido 
>70% e ≥90% do prescrito foi de 95,65% e 57,97%, 
respectivamente. Na análise da adequação do volume 
de nutrição enteral infundido ≥ 90% do prescrito houve 
mais dias de vômito, saída inadvertida de sonda e jejum 
> 24h entre os pacientes com inadequação (p 70% do 
prescrito não houve correlações.

Conclusão: Cinco indicadores de qualidade em terapia 
nutricional enteral apresentaram não conformidade em 
relação à meta. Houve associação da inadequação do 
volume de nutrição enteral com vômito, saída inadvertida 
de sonda e jejum > 24h. A utilização dos indicadores 
de qualidade é uma ferramenta viável e eficaz na 
detecção de problemas e para o alcance da excelência 
na terapia nutriciona enteral.

Palavras-chaves:  Indicadores de qualidade, Nutrição 
enteral, Unidade de terapia intensiva 
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PC065 - QUALIDADE SUBJETIVA DO SONO E SUA RELAÇÃO 
COM O CONTROLE GLICÊMICO EM DIABÉTICOS TIPO 2 

Autores: Alane Nogueira Bezerra, Camila Pinheiro Perei-
ra, Gustavo Galdino de Meneses Barros, Hérica do Nas-
cimento Sales, Yatagan Moreira Rocha

Instituição: FAMETRO - Faculdade Metropolitana da 
Grande Fortaleza 
 
Introdução: Hormônios, como a melatonina e o 
cortisol, produzidos no momento da sonolência, estão 
diretamente ligados a desordens no metabolismo da 
glicose sérica e sensibilidade à insulina, provocando 
alteração da qualidade do sono em pacientes diabéticos.

Objetivos: O objetivo deste estudo foi reunir artigos 
que abordam a Qualidade do Sono (QS) em pacientes 
com Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e sua relação com o 
controle glicêmico.

Materiais e Métodos: Trata-se de uma revisão bibliográfica 
de artigos relacionados ao ciclo vigília-sono e ao controle 
glicêmico em indivíduos com DM2. Foram pesquisados 
nas bases de dados Pubmed, Lilacs e Scielo artigos com os 
seguintes descritores “diabetes” (diabetes), “sono” (sleep) 
e “glicemia” (glycemic) publicados durante o período de 
2005 a 2018. Além disso, foram excluídos artigos com 
animais e de revisão de literatura.

Resultados: Um estudo, através do uso do Índice de 
Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI), verificou que a 
maioria dos pacientes diabéticos (54,01%) apresentaram 
uma má QS, oriunda de alguns fatores como hábitos 
diurnos, complicações da doença, além de apresentarem 
excesso de peso, contribuindo mais ainda para o 
desenvolvimento de Distúrbios do Sono (DS), Resistência 
à Insulina (RI) e Intolerância à Glicose (IG). Assim, a 
obesidade é um fator importante no desenvolvimento 
desses eventos. Outro estudo utilizou como tratamento 
a Pressão Contínua Positiva nas Vias Aéreas (CPAP) em 
pacientes diabéticos com Apneia Obstrutiva (AO), no qual 
atua ventilando e oxigenando de maneira adequada o 
paciente e, consequentemente, melhorando sua QS, para 
avaliar o impacto sobre a glicemia. Esse tratamento se 
mostrou eficiente em longo prazo. 25 pacientes diabéticos 
com AO foram submetidos ao CPAP e ao exame de HbA1c 
antes e depois do tratamento. Houve uma diminuição 
significativa nos valores médios, revelando a eficácia do 
tratamento, diminuindo níveis glicêmicos, melhorando a 
RI e a IG, que são recorrentes na AO.

Conclusão: Pacientes diabéticos e com excesso de peso 
têm maior risco de desenvolver DS, incluindo a AO, 
agravando a RI e a IG. Uma equipe multiprofissional é 

de suma importância, atuando em tratamentos que 
visam diminuir eventos de AO em diabéticos através 
de tratamento coadjuvante para melhorar a QS e 
possibilitando melhor controle glicêmico, além de 
retardar complicações da doença.

Palavras-chaves: Apneia, Diabetes mellitus, Glicemia, Sono 

PC066 - RELAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E DA 
QUALIDADE DO SONO EM INDIVÍDUOS DIABÉTICOS 
TIPO 2 

Autores: Camila Pinheiro Pereira, Camila Moreira da 
Costa Alencar, Anita Ferreira de Oliveira, Eric Wenda Ri-
beiro Lourenço, Alane Nogueira Bezerra

Instituição: FAMETRO - Faculdade Metropolitana da 
Grande Fortaleza 
Introdução: O Diabetes Mellitus é uma doença crônica 
não transmissível que leva à ausência, diminuição ou não 
desempenho da insulina. A privação do sono no diabetes 
tipo 2, pode ocasionar ou agravar, o aumento do nível de 
cortisol e resistência à insulina.

Objetivos: Investigar a relação do estado nutricional e 
seus fatores de risco em indivíduos diabéticos tipo 2, 
com interferência da qualidade do sono, através de uma 
pesquisa bibliográfica.

Materiais e Métodos: Para reunir as publicações 
pertinentes ao presente estudo, foi realizada uma 
busca e revisão de literatura em diversas bases de 
dados científicos sendo elas: Scielo, Bireme, Lilacs e 
BVS, sobre o tema. A pesquisa aconteceu no período 
de Fevereiro à Março de 2018, coletando publicações 
realizadas entre os anos de 2006 e 2017. As palavras-
chaves que foram empregadas de forma singular ou 
em associação para a análise foram: diabetes mellitus 
tipo 2, qualidade do sono, estado nutricional. Uma 
busca manual adicional também foi realizada pelas 
sugestões de “artigos relacionados” das próprias 
bases de dados.

Resultados: Demonstrando alta prevalência, o diabetes 
tipo 2 vem sendo apresentado em cerca de 90% a 95% dos 
casos. A associação de fatores como hábitos alimentares, 
sedentarismo, estado nutricional e qualidade de vida, 
pode acarretar o desenvolvimento de DM tipo 2. Ao 
analisar o estado nutricional de indivíduos diabéticos tipo 
2, observou-se que ao total de 385 voluntários, a maioria 
dos pacientes apresentaram obesidade (60,6%), enquanto 
que 26,2% estavam com sobrepeso e apenas 13% com 
peso adequado. Um estado nutricional inadequado com a 
presença do diabetes mellitus tipo 2, pode ocasionar um 
distúrbio do sono, devido a ineficiência da sua qualidade. 
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Existem dois hormônios importantes produzidos durante 
o sono, a melatonina que exerce a função de regulador 
do sono, e leptina atuando como hormônio da saciedade. 
Quando ocorre a privação do sono, diminui-se o nível 
de melatonina, aumentando o nível de cortisol e, 
consequentemente, a resistência à insulina. O gasto 
metabólico é reduzido devido à esses fatores, agravando 
o aumento de peso corporal e descompensando o estado 
de DM tipo 2.

Conclusão: Com base nos estudos desta revisão, a 
relação entre estado nutricional, qualidade do sono e 
diabetes tipo 2 é constante. Verificou-se que o controle 
de tais fatores, favorecem o controle da doença e as 
comorbidades inerentes ao diabetes. Há evidências de 
que mudanças de estilo de vida e hábitos alimentares 
possam ocorrer com maior êxito quanto mais precoce 
forem as intervenções.

Palavras-chaves:  Diabetes Mellitus, Distúrbios do sono, 
Estado nutricional, Obesidade, Sobrepeso 

PC067 - PROJETO CARAVANA SOS OBESIDADE: UMA 
ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DA OBESIDADE INFANTIL 

Autores: Vera Lúcia Perino Barbosa, Tatiana Silva Da-
masceno, Ivo Carlos Mortani Barbosa Júnior 

Instituição: Instituto Movere de Ações Comunitárias
 
Introdução: O enfrentamento da obesidade exige 
profissionais com visão sistêmica e prática humanizada. 
Neste sentido surgiu o Projeto Caravana SOS Obesidade, 
com o conceito de capacitação e empoderamento de 
profissionais para prevenção da obesidade infantil. 

Objetivos: O objetivo foi prevenir a obesidade em 
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 
social em instituições do terceiro setor do município de 
São Paulo, por meio da capacitação de profissionais para 
promoção de hábitos de vida saudáveis. 

Materiais e Métodos: Como método de pesquisa 
experimental o projeto teve duração de 12 meses e foi 
aplicado a 215 educadores de 7 instituições do terceiro 
setor e 1000 crianças e adolescentes, na faixa etária 
de 3 a 17 anos de idade. A primeira etapa consistiu na 
capacitação dos profissionais com conceitos teórico-
práticos nas áreas de nutrição, educação física e 
psicologia para obterem uma visão integral da obesidade 
e empoderá-los para atuarem na prevenção da obesidade 
infantil em sua localidade. Na segunda etapa foram 
realizadas as seguintes avaliações: antropometria (peso, 
altura, circunferências do pescoço e abdome), aptidão 
física (flexibilidade e resistência abdominal) e hábitos 

alimentares. A terceira etapa foi a implementação do 
projeto de intervenção nas instituições, envolvendo 
corpo docente, discente e famílias. O monitoramento das 
atividades foi por meio de reuniões com as instituições e 
registros das atividades em página de rede social. Ao final 
as crianças e adolescentes foram reavaliados.

Resultados: Com o conhecimento adquirido com a 
capacitação as instituições implementaram os projetos 
de intervenção. Consequentemente, os comportamentos 
foram alterados, com o aumento do consumo de fruta, 
de legumes e verduras, e redução do consumo de doces, 
de frituras e de bebidas açucaradas industrializadas. 
Mudanças significativas nos cardápios das organizações, 
com aproveitamento integral dos alimentos, informações 
sobre a composição dos alimentos no refeitório atingindo 
crianças, adolescentes e colaboradores. Foram realizados 
eventos sobre alimentação saudável e atividade física 
e desenvolvidos programas voltados para a saúde 
dentro das organizações. Houve melhora nos resultados 
antropométricos e de aptidão física das crianças e 
adolescentes: 82% melhoraram o IMC, 52% melhoraram 
a circunferência do pescoço, 25% melhoraram a 
circunferência abdominal; 89% melhoraram a relação 
cintura-estatura, 68% melhoram a resistência abdominal; 
59% melhoraram a flexibilidade.

Conclusão: Os resultados mostraram que a intervenção 
impactou de forma eficiente e eficaz as instituições, que 
assumiram responsabilidades na educação para a saúde 
no sentido de prevenir a obesidade infantil.

Palavras-chaves:  Obesidade, Crianças, Adolescentes, 
Alimentação saudável, Prevenção 

PC068 - PREVALÊNCIA DE DIARREIA EM PACIENTES 
CRÍTICOS EM USO DE TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL 
EM UM HOSPITAL PRIVADO DE RECIFE - PE

Autores: Palena Cabral da Silva, Andrea Leite Gomes, 
Eduardo Couto Campelo, Gabriela de Oliveira Sales, Ka-
rinne Mirelli Torres Domingos 

Instituição: RHP - Real Hospital Português de Beneficên-
cia em Pernambuco 
 
Introdução: A diarreia é uma complicação comum 
associada ao uso de Nutrição Enteral e o uso de fibra 
dietética pode auxiliar a regulação do trato gastrintestinal, 
porém o uso da mesma em pacientes críticos ainda é 
controverso.

Objetivos: Descrever a prevalência do tipo de dieta 
enteral (com relação a complexidade dos nutrientes e 
presença de fibras dietéticas) utilizada em pacientes 
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críticos em uso de Nutrição Enteral, relacionando com a 
presença ou ausência de diarreia.

Materiais e Métodos: Estudo retrospectivo, longitudinal, 
realizado no mês de fevereiro de 2018 em pacientes 
adultos e idosos, internados nas Unidades de Terapia 
Intensiva de um Hospital Privado de Recife - PE e que 
fizeram uso de Terapia Nutricional Enteral por mais 
de 5 dias. Os dados foram obtidos a partir das fichas 
de acompanhamento diário dos pacientes em TNE. 
Foi avaliado sexo, idade, presença de diarreia, uso de 
antibiótico e fórmula dietética utilizada. As fórmulas 
dietéticas foram categorizadas em polimérica com mix 
de fibras, polimérica com fibra solúvel, polimérica sem 
fibra e oligomérica sem fibra. A digitação e análise dos 
dados foram realizadas no programa SPSS versão 13.0.

Resultados: Foram avaliados 55 pacientes, destes 29 
(52,7%) eram do sexo masculino, 39 (70,9%) eram idosos 
e 9 (16,4%) apresentaram diarreia. Dos 9 pacientes que 
apresentaram diarreia 7 (77,8%) estavam em uso de 
antibiótico. Com relação ao tipo de fórmula dietética 
utilizada, dos 55 pacientes avaliados 34 (61,8%) estavam 
em uso de fórmula polimérica com mix de fibras, 14 
(25,5%) em uso de fórmula polimérica sem fibra, 5 (9,1%) 
estava em uso de fórmula oligomérica sem fibra e 2 
(3,6%) estava em uso de fórmula polimérica com fibra 
solúvel. Dos 34 pacientes em uso de fórmula polimérica 
com mix de fibras 27 (79,4%) não apresentaram diarreia 
e 7 (20,6%) apresentaram diarreia, dos 14 pacientes em 
uso de fórmula polimérica sem fibras 13 (92,9%) não 
apresentaram diarreia e 1 (7,1%) apresentou diarreia, os 
5 pacientes que estavam em uso de fórmula oligomérica 
sem fibras não apresentaram diarreia (100%) e dos 2 
pacientes que estavam em uso de fórmula polimérica 
com fibra solúvel 1 (50%) não apresentou diarreia e 1 
(50%) apresentou diarreia.

Conclusão: Foi observada uma elevada prevalência 
de uso de antibiótico nos pacientes que apresentaram 
diarreia. Com relação as fórmulas dietéticas, os 
pacientes que fizeram uso de fórmula dietética isenta 
de fibra apresentaram menor prevalência de diarreia. É 
necessário a realização de mais estudos que avaliem a 
associação da fibra dietética com a presença de diarreia 
em pacientes críticos.

Palavras-chaves: Diarreia, Fibra Dietética, Fórmula 
Dietética, Terapia Nutricional Enteral, Unidade de Terapia 
Intensiva 

PC069 - PREVALÊNCIA DE EVENTOS ADVERSOS EM 
DISPOSITIVOS DE ACESSO A NUTRIÇÃO ENTERAL

Autores: Andrea Leite Gomes, Palena Cabral da Silva, 
Eduardo Couto Campelo, Cristiano Ferreira de Lima 

Instituição: RHP - Real Hospital Português de Beneficên-
cia em Pernambuco 
 
Introdução: As sondas enterais são as vias de acesso 
para a administração da nutrição enteral, é importante 
mantê-las pérvias nos pacientes em uso de Terapia 
Nutricional Enteral (TNE), uma vez que a administração 
da dieta depende destes dispositivos. 

Objetivos: Verificar a prevalência dos eventos adversos 
ocorridos com sondas enterais (SNE e GTT) nos pacientes 
em uso de TNE e comparar a prevalência do número de 
eventos em pacientes alimentados por SNE e o número 
de eventos em pacientes alimentados por GTT.

Materiais e Métodos: Estudo retrospectivo, longitudinal, 
observacional, realizado em pacientes adultos e idosos 
internados entre janeiro e dezembro de 2016 em um 
Hospital Privado do Recife – PE. Foi realizada busca ativa 
nos setores do hospital de todos os eventos ocorridos 
com as sondas enterais dos pacientes em uso de TNE e os 
dados foram registrados em planilha própria do setor. Foi 
verificado o total de pacientes em uso de TNE, o número 
de pacientes alimentados por SNE, o número de pacientes 
alimentados por GTT, o número de perdas inadvertidas 
de SNE e GTT, separando a causa (puxada, exteriorização 
e obstrução). A digitação e análise dos dados foi realizada 
no Programa Excel 2013.

Resultados: No período avaliado 1535 pacientes 
usaram TNE e destes 1420 pacientes (92,5%) estavam 
em uso de SNE e 115 pacientes (7,5%) em uso de GTT. 
Dos 1420 pacientes em uso de SNE 194 (13,7%) tiveram 
algum evento, enquanto que dos 115 pacientes em 
uso de GTT apenas 2 (1,7%) apresentaram eventos. 
Dos 196 eventos que ocorreram 121 (61,7%) foram por 
puxada da sonda, 45 (23%) foram por exteriorização 
e 30 eventos (15,3%) foram por obstrução. Dos 194 
eventos ocorridos com os pacientes em uso de SNE 
120 casos (61,9%) foram puxada, 44 (22,7%) foram 
exteriorização e 30 (15,5%) foram obstrução. Dos 2 
eventos ocorridos com pacientes em uso de GTT 1 
(50%) foi puxada da sonda de ostomia e 1 (50%) foi 
exteriorização da sonda de ostomia. 

Conclusão: Foi observada uma maior prevalência de 
eventos adversos com acesso de nutrição em pacientes 
em uso de SNE em comparação a GTT, dentre os motivos 
da perda do acesso destaca-se a elevada prevalência de 
puxadas, correspondendo a mais de 60% dos eventos.

Palavras-chaves: Eventos Adversos, Gastrostomia, 
Nutrição Enteral, Sonda Nasoenteral 
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PC070 - PREVALÊNCIA DE PERDA DE PESO INFERIOR A 
10% NOS PACIENTES CRÍTICOS INTERNADOS EM UM 
HOSPITAL PÚBLICO DE SÃO PAULO 

Autores: Glaucia Santana, Tatiana Santana 

Instituição: HMVSC - Hospital Israelita Albert Einstein - 
Unidade Hospital Municipal Vila Santa Catarina
 
Introdução: A desnutrição é uma condição ainda 
abrangente no ambiente hospitalar e está relacionada 
a piores desfechos. A avaliação do monitoramento da 
perda de peso pode ser um direcionador na melhor 
conduta para a recuperação do estado nutricional do 
paciente.

Objetivos: Avaliar a prevalência de perda de peso inferior 
a 10% nos pacientes críticos internados em um hospital 
público de São Paulo

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo 
realizado no período de Agosto de 2017 a Fevereiro 
de 2018. Foram avaliados pacientes de ambos sexos 
internados em unidade de terapia intensiva (UTI) por 
mais de 7 dias e realizado aferição de peso corporal no 
momento da admissão e da alta da UTI. Os dados foram 
tabulados em planilha Excel. Foram excluídos da amostra 
pacientes em cuidados paliativos, edemaciados e com 
permanência na UTI inferior a 7 dias.

Resultados: Foram avaliados 124 pacientes. Verificou-se 
que no período avaliado, 8 pacientes apresentaram 
perda de peso superior a 10%, representando no total 
da amostra 6,4%. Dentre os pacientes que apresentaram 
esta perda estão 2 pacientes em agosto, e 2 em setembro, 
que apresentaram instabilidade hemodinâmica sem 
possibilidade de dieta associada ao alto catabolismo 
da doença aguda, mantendo monitoramento diário de 
estado clinico e avaliação com equipe multiprofissional 
de terapia nutricional (EMTN) via telemedicina; em 
outubro, 3 pacientes enfrentaram longo período de 
internação e diversas intercorrências gastrointestinais, 
entre os planos de ações estão a utilização de terapia 
nutricional parenteral, modulação proteica, aumento 
de aporte proteico e discussão diária com EMTN; Em 
dezembro, 1 paciente apresentou náuseas e vômitos 
associado com piora clinica, recebendo suplemento 
nutricional hipercalórico e hiperproteico 2x/dia; nos 
meses de novembro, janeiro e fevereiro nenhum paciente 
apresentou perda de peso superior a 10%.  A prevalência 
de pacientes com perda inferior a 10% foi de 93,5%.

Conclusão: A alta prevalência de pacientes com perda 
de peso inferior a 10%, evidencia a importância do 
acompanhamento nutricional e aplicação de estratégias 

baseadas em diretrizes e guidelines atualizados, reforçando 
os benefícios do compartilhamento de ideias e condutas 
e do papel do nutricionista na equipe multiprofissional.

Palavras-chaves:  Desnutrição, Paciente crítico, Perda 
de peso 

PC071 - PRESCRIÇÃO CALÓRICA E DESFECHO EM 
PACIENTES EM USO DE TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL 

Autores: Marcela Larissa Costa, Danielle Villela Costa, 
Rebeca Rocha de Almeida, Márcia Ferreira Cândido de 
Souza 

Instituição: HU/UFS - Hospital Universitário - Universi-
dade Federal de Sergipe
 
Introdução: A oferta calórica adequada torna-se 
importante para a manutenção e recuperação do estado 
nutricional de pacientes hospitalizados. 

Objetivos: Avaliar a adequação de calorias e a relação 
entre o valor energético total da dieta (VET) prescrita e o 
desfecho em pacientes hospitalizados em uso de terapia 
nutricional enteral (TNE). 

Materiais e Métodos: Estudo transversal realizado 
em dois hospitais da cidade de Aracaju/SE. Foram 
avaliados pacientes em uso de terapia nutricional 
enteral. O peso e estatura foram aferidos ou calculados 
à partir do uso de equações preditivas em pacientes 
acamados. Para avaliação da adequação de calorias 
da TNE foram calculadas as Necessidades Energéticas 
Estimadas (NEE) e esta foi comparada com a média 
do VET prescrito. Foi realizada a análise descritiva dos 
dados, sendo apresentadas as frequências, médias e 
desvios-padrão. Utilizou-se o teste de correlação de 
Spearman para avaliar a relação entre o VET da dieta 
e o desfecho. Adotou-se um nível de significância de 
p<0,05.

Resultados: A amostra constituiu-se por 52 adultos e 
idosos em uso de TNE exclusiva. A média de idade foi 
de 48,58 ± 20,23 anos e 62% eram do sexo masculino. O 
tempo de internamento médio dos pacientes foi de 27,3 
dias. Do total, 44% dos pacientes estavam na UTI, 36% 
na clínica médica, 16% na oncologia e 6% em unidade 
semi-intensiva. As doenças mais prevalentes foram 
hipertensão arterial sistêmica, trauma crânio encefálico 
e diabetes mellitus. O percentual de adequação energia 
foi de 89,5% e apenas 38% dos pacientes atingiram 
as NEE. Em relação ao desfecho dos pacientes, 38% 
continuaram hospitalizados, 30% foram a óbito, 16% 
receberam alta hospitalar, 12% receberam alta da 
TNE e 4% foram transferidos para outras unidades. Foi 
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encontrada correlação positiva entre o desfecho e o 
VET da dieta. 

Conclusão: Foi identificado um baixo percentual de 
pacientes que atingiram as NEE. Tal fato pode ser causado 
por diversos fatores como sintomas gastrointestinais, 
remoção da sonda, pausa para procedimentos de 
enfermagem e jejum para realização de exames.

Palavras-chaves:  Adequação, Adultos, Nutrição, Oferta 
Calórica, Terapia Nutricional 

PC072 - PESO AO NASCER E INDICADORES ANTRO-
POMÉTRICOS DE CRIANÇAS COM MICROCEFALIA NO 
MARANHÃO

Autores: Erika Garcia, Ângela Tamara Sousa Barroquei-
ro, Eriane Souza Viana, Juliane Wend Vieira Silva, Thalita 
Beatriz Martins Andrade 

Instituição: CEUMA - Universidade Ceuma
Introdução: A microcefalia é uma anomalia congênita, 
complexa, causada por fatores teratogênicos ambientais 
e doenças durante a gestação. A anomalia pode se 
desenvolver de forma primária ou secundária e é 
caracterizada pelo perímetro cefálico menor que 32 cm.

Objetivos: Analisar o peso ao nascer e os indicadores 
antropométricos em crianças com microcefalia.

Materiais e Métodos: Estudo transversal descritivo, 
com crianças atendidas no Centro de Referência em 
Neurodesenvolvimento Assistência e Reabilitação de 
Crianças (NINAR) no município de São Luís, Maranhão no 
período de janeiro a fevereiro de 2018. Foram incluídas 
crianças com idade de 0 a 2 anos com diagnóstico  de 
microcefalia, cujos pais e/ou responsáveis assinaram o 
Termo Livre e Esclarecido. Foi utilizado  um questionário 
contendo dados sociodemográficos, aleitamento materno 
e consumo de outros alimentos, dificuldades referidas a 
introdução alimentar e medidas antropométricas. No 
presente estudo foram utilizados os dados de peso e 
comprimento ao nascer e  classificados, quanto aos 
índices antropométricos em: Peso/Idade (P/I), Estatura/
Idade (E/I) e Peso/Estatura (P/E), por meio das curvas de 
crescimento da Organização Mundial da Saúde, 2006. Os 
dados foram  analisados no Programa Excel® (2010). Esta 
pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética e Pesquisa da 
Universidade Ceuma, sob protocolo de número 2.363.32.

Resultados: Foram avaliadas 19 crianças, sendo que 
a maioria era do sexo feminino (73,7%) e 26,3% era 
procedente da capital, São Luís. Já a maioria dos pais 
e/ou responsáveis pela criança, onde tinha cor parda 
(78,9%) e união estável (63,2%). Quanto à escolaridade, 
(42,1%) tinha ensino médio completo. Em relação às 

crianças, foi observado que 63,1% apresentaram baixo 
peso ao nascer e quanto aos índices antropométricos 
E/I (57,9%), P/I (31,2%) e P/E (42,10%) a prevalência foi 
adequada para todos. 

Conclusão: Observou-se que embora os índices 
antropométricos estejam adequados para estas crianças, 
a maioria apresentou baixo peso ao nascer. Este dado 
é importante, pois a partir disso torna-se relevante 
intervenções nutricionais que visem manter um 
adequado estado nutricional destas crianças. 

Palavras-chaves: Indicadores, Antropometricos, Crianças, 
Microcefalia 

PC073 - PERFIL NUTRICIONAL DE IDOSOS EM 
INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA NO MUNICÍPIO 
DE PORTO VELHO/RO 

Autores: Glória Dalla Vecchia dos Santos, Luna Mares 
Lopes de Oliveira 

Instituição: UniSL - Centro Universitário São Lucas
 
Introdução: A avaliação nutricional deve ser inserida na 
rotina de Instituições de Longa Permanência para Idosos. 
A Mini Avaliação Nutricional é um método cujo objetivo 
é estabelecer o risco para desnutrição, permitindo a 
intervenção precoce, quando necessária.

Objetivos: Realizar triagem e avaliação do estado 
nutricional de idosos por meio da MAN; Analisar os 
resultados da MAN associados ao IMC; Correlacionar 
o IMC, MAN, CC, estado nutricional, fatores emocio-
nais, mobilidade, ingestão de proteínas, frutas e 
verduras.

Materiais e Métodos: Trata-se um estudo observacional, 
analítico, transversal, com abordagem quantitativa 
e análise exploratória das variáveis independentes 
realizado com idosos institucionalizados, no Município 
de Porto Velho - Rondônia, sendo realizada avaliação 
antropométrica e aplicada a Mini Avaliação Nutricional, 
acrescida da circunferência da cintura (CC). Os dados 
estatísticos foram analisados por meio dos softwares 
SPSS V19, R package e Excel Office 2007. O nível de erro 
estatístico considerado foi de 5% (p< 0,05). Estudo teve 
o projeto de pesquisa aprovado pelo comitê de Ética em 
Pesquisa, parecer n° 635.492.

Resultados: Participaram do estudo 69 idosos, com 
média de idade de 76,88 anos ± 10,17 DP. O IMC teve 
média de 21,21 kg/m² ± 5,3 DP. O risco para doenças 
cardiovasculares segundo a circunferência da cintura 
não foi evidenciado em 52% da amostra. Foi identificado 
estresse psicológico ou doença aguda em 25% dos idosos 
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e estes correlacionados ao score da Mini Avaliação 
Nutricional, predominaram entre idosos desnutridos ou 
risco nutricional, diferença estatisticamente significativa 
entre as comparações (p 0,006). 36% dos idosos 
encontram-se restritos ao leito/cadeira de rodas, sendo 
60% entre o gênero feminino. Em relação à alimentação, 
80% dos idosos possuem adequado consumo de 
produtos proteicos, diferença estatisticamente não 
significativa quando correlacionada à MAN (p 0,49). 
Ao analisar o consumo de frutas e verduras, obteve-se 
achados insatisfatórios, visto que somente 51% do total 
da amostra consumem estes diariamente. Diferença 
estatisticamente não significativa quando comparada ao 
score MAN (0,89).

Conclusão: A classificação do estado nutricional pelo IMC 
e pela MAN identificou baixo peso, risco e desnutrição. 
Na correlação com IMC, a MAN foi mais específica para 
avaliação nutricional. Idosos desnutridos ou com risco, 
foram identificados com estresse psicológico, doença 
aguda e restritos ao leito. Em relação à ingestão de 
proteínas, frutas e verduras a inadequação prevaleceu 
entre idosos desnutridos.

Palavras-chaves:  Idoso, Avaliação Nutricional, 
Desnutrição 

PC074 - PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES COM 
SÍNDROME CORONARIANA AGUDA 

Autores: Lelia Sales de Sousa, Suellen Aparecida de Sou-
za Portela, Katia Souza da Silva, Edylaine Gomes Boto, 
Maria Liliane Freitas Mororó

Instituição: Centro Universitário UNINTA
 
Introdução: A síndrome coronariana aguda (SCA) 
define-se pelo  bloqueio coronariano pela interação 
da  trombose e vasoespasmo.A ingestão dietética atua 
na prevenção e tratamento da SCA.A dislipidemia Low 
Density Lipoprotein (DLP) é a principal causadora da SCA.

Objetivos: Identificar o perfil nutricional de pacientes com 
Síndrome Coronariana através do consumo alimentar, 
aspectos antropométricos, clínicos e comorbidades 
associadas

Materiais e Métodos: Estudo exploratório, descritivo de 
abordagem quantitativa. Os participantes da pesquisa 
foram pacientes hospitalizados no setor enfermaria 
com diagnóstico de Síndrome Coronariana Aguda (SCA). 
Participaram 81 pacientes de ambos os sexos, adultos 
e idosos. A pesquisa foi realizada em um Hospital de 
referencia em doenças coronarianas da região norte do 
Ceará. A pesquisa teve parecer favorável de no 2.083.637 e 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética  (CAAE) 
nº 68042117.0.0000.5053, obedeceu aos princípios da 
Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 
Coleta e análise dos dados:foi aplicado um questionário 
de frequência alimentar validado e desenvolvido na 
universidade de São Paulo (USP) para estudo da relação 
entre a dieta e doenças crônicas não-transmissíveis 
(DCNT). Foi realizado avaliação antropométrica com 
aferição de peso, altura e circunferência abdominal assim 
como registo de comorbidades.

Resultados: Constatou-se predominância (55%) do 
sexo masculino. A prevalência de idosos com SCA 
correspondeu a 53%.Observou-se a prevalência de 
paciente com sobrepeso/obesidade, tanto em idosos 
como em adultos. Quanto a Circunferencia abdominal 
(CA) foram elevadaso, em ambos os sexos 74% e100%, 
masculino e feminino respectivamente.Quanto a 
comorbidades HAS e DM observou prevalência de 
74% de HAS. Quanto ao Diabetes Melitus ( DM) estava 
presente em 52% da amostra. Quanto a avaliação do 
consumo alimentar  em relação aos grupos alimentares: 
Grupos V pães, cereais, tubérculos leguminosas e  VI 
óleos e gorduras ambos (96%) consumidos diariamente, 
os grupos II  carnes, pescados e aves e VI de bebidas 
aparecem com (88%),grupo I leites e produtos lácteos 
(73%), VII doces salgados e guloseimas ( 62%), e com 
consumo menor diariamente os grupos III verduras 
e legumes e IV frutas e sucos naturais (17%) e (15%) 
respectivamente.

Conclusão: Identificou-se  obesidade central, IMC 
alterado, dislipidemia, HÁS e DM presentes na amostra  
e podem está diretamente associados a má nutrição com 
o consumo diário baixo de frutas, legumes e verduras.
Verificou-se consumo elevado dos grupos dos óleos 
e gorduras, doces e guloseimas, que possibilita uma 
possível associação com o desenvolvimento de  DCNTs.

Palavras-chaves:  Síndrome Coronariana Aguda , Ingestão 
de Alimentos, Avaliação Nutricional 

PC075 - PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES INTERNADOS 
EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM UM 
HOSPITAL PRIVADO EM SÃO LUÍS, MARANHÃO 

Autores: Nicolli de Araujo Muniz, Ivna Raquel Olimpio 
Moreira Nogueira, Laryssa Carvalho Ferreira, Erika Alrikl 
Campos Araujo 

Instituição: HSD - Hospital São Domingos 
 
Introdução: Terapia nutricional em pacientes críticos é 
um grande desafio dentro da Terapia Intensiva. Devido a 
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pluralidade de causas  que podem levar pacientes a uma 
UTI. A avaliação do perfil desse paciente é importante 
para uma decisão nutricional terapêutica.

Objetivos: Avaliar perfil nutricional de pacientes 
internados e que fizeram uso de Terapia Nutricional 
Enteral em unidade de terapia intensiva.

Materiais e Métodos: Estudo observacional descritivo 
com pacientes admitidos na UTI do Hospital São 
Domingos – Maranhão (HSD), no período de outubro 
de 2017 a março de 2018. Participaram do estudo 
pacientes dos ambos os sexos, com idade igual ou 
superior a 18 anos e que estiveram em uso de Terapia 
nutricional enteral exclusiva. Não incluídos gestantes 
e menores de 18 anos. Realizado busca ativa em 
prontuário dos pacientes para coleta de identificação, 
dados clinicos e antropométricos que já foram 
registrados pela equipe de nutrição hospitalar. Para 
avaliação do estado nutricional utilizado critério de 
avaliação ESPEN e para triagem do risco nutricional NRS 
2002. Para realização da estatística utilizado programa 
S.P.S.S, versão 11.5, para Windows. Obtido  média, 
frequência e mediana.

Resultados: Participaram do estudo 191 pacientes, 
sendo 56% (n=107) do sexo feminino e 44% (n=84) 
do sexo masculino. A faixa etária variou entre 23 
anos e 98 anos, sendo a média de idade 70 anos. Em 
relação ao diagnóstico mais prevalente no período do 
estudo, o diagnostico de sepse correspondeu 25,1%, 
seguido de Pneumonia grave 10,9% e insuficiência 
respiratória aguda com 4,7%. Em relação ao risco 
nutricional, avaliado pela NRS 2002, observou-se 
que 78% dos pacientes pontuavam risco nutricional 
moderado e 22% dos pacientes encontravam-se 
com risco nutricional elevado. Ao avaliar o estado 
nutricional dos pacientes, segundo a classificação do 
Critério ESPEN, foi observado que 79% dos pacientes 
classificavam-se com diagnostico de eutrofia e 21% 
dos pacientes (n=40) classificavam-se com diagnóstico 
de desnutrição. A média de tempo de nutrição por via 
enteral foi de 16,72 dias.

Conclusão: A análise do diagnóstico nutricional dos 
pacientes foi caracterizado pela prevalência de eutrofia 
segundo o critério ESPEN. Apesar dos dados positivos a 
importânica da detecção do quadro nutricional clínico do 
pacente o mais rápido possível é de extrema importânica 
para um início precoce de uma terapia nutricional que 
colabore para prevenção e recuperação do quadro de 
desnutrição hospitalar.

Palavras-chaves: Paciente Crítico, Terapia Nutricional 
Enteral, Unidade de Terapia Intensiva 

PC076 -  PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES 
ONCOLÓGICOS ASSISTIDOS NO AMBULATÓRIO DE 
QUIMIOTERAPIA EM HOSPITAL PRIVADO DO SUL DE 
SANTA CATARINA 

Autores: Talita de Souza, Nicole Bento Bazzi  

Instituição: HUC - Hospital Unimed Criciúma 
 
Introdução: O câncer é uma doença crônica não 
transmissível, caracterizada pelo crescimento celular 
desordenado. Atualmente é considerado um problema 
de saúde pública mundial. Segundo o instituto nacional 
do câncer estima-se 600 mil casos novos para 2018.

Objetivos: Avaliar o perfil nutricional de pacientes 
oncológicos assistidos no ambulatório de quimioterapia 
em hospital privado do Sul de Santa Catarina.

Materiais e Métodos: Este é um estudo do tipo 
transversal descritivo realizado com pacientes 
atendidos no ambulatório de quimioterapia do hospital 
Unimed Criciúma/Santa Catarina, nos meses de janeiro 
de 2017 a janeiro de 2018. Foram incluídos na pesquisa 
pacientes de ambos os sexos, com idade ≥ 18 anos, 
que apresentaram condições clínicas para submeter-se 
a avaliação antropométrica (peso, altura e Índice de 
Massa Corporal (IMC)), com diagnóstico confirmado 
no sistema de registro do Hospital. Avaliaram-se 
os pacientes que apresentaram necessidade de 
intervenção nutricional durante o tratamento e a a 
indicação de suplementação oral.

Resultados: A amostra foi composta por 95 pacientes, 
sendo 51,6% (n=49) adultos e 48,4% (n=46) idosos, 
41,1% (n=39) do sexo feminino e 58,9% (n=56) masculino. 
A localização do tumor mais prevalente foi mama 
com 32,6% (n=31), seguido de Cólon e Reto 17,9% 
(n=17) e Linfomas 9,5% (n=9) e os demais 40% foram 
distribuídos em trato Gastrointestinal, Hematológico, 
Pele, Ginecológico, Urológico e Cabeça e Pescoço. Os 
valores encontrados na avaliação antropométrica para 
diagnóstico nutricional foram: A média de peso de 68,6kg, 
o mínimo avaliado 41,2kg e o máximo 92kg. Já para o 
IMC a classificação para adulto 23,2% (n=22) adequado, 
17,9% (n=17) sobrepeso, 7,4% (n=7) em algum grau de 
Obesidade e 6,3% (n=6) estavam em desnutrição I. Para 
os idosos os valores de IMC deparados foram 18,9% 
(n=18) adequado, 13,7% (n=13) excesso de peso e 12,6% 
(n=12) Baixo Peso. Do total dos pacientes 35,7% (n=34) 
apresentaram necessidade de intervenção nutricional, de 
uma terapia oral complementar durante o tratamento, 
para manutenção e/ou recuperação do estado nutricional 
e prevenir uma possível interrupção do tratamento.
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Conclusão: O estudo evidenciou a prevalência de 
adequação nos pacientes avaliados. A intervenção 
nutricional precoce e o acompanhamento são essenciais 
para auxiliar na recuperação e manutenção do estado 
nutricional. Permite orientar sobre o manejo da 
alimentação frente aos possíveis eventos adversos de 
acordo com a terapia antineoplásica, contribui para 
melhor qualidade de vida e tolerância ao tratamento.

Palavras-chaves: Avaliação nutricional, Estado nutricional, 
Neoplasia, Quimioterapia, Terapia nutricional 

PC077 - PERFIL NUTRICIONAL DOS PACIENTES 
ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE SERGIPE 

Autores: Doriane da Conceição Lacerdas, Thalia Silveira 
de Jesus, Vitória Catarina Santos Soares, Cynthia Bar-
bosa Albuquerque Santos, Tatiana Maria Palmeira dos 
Santos

Instituição: HUSE - Hospital de Urgência de Sergipe
 
Introdução:  O câncer é doença causada pela 
multiplicação de células que invadem tecidos e órgãos 
e  complicações  podem causar adesnutrição. A avaliação 
nutricional  é prioridade, pois detecta alterações 
fisiológicas ocasionadas pelo estado de saúde.

Objetivos: O objetivo é conhecer o estado nutricional 
dos pacientes oncológicos atendidos no ambulatório de 
Nutrição de um Hospital de Urgências de Sergipe. 

Materiais e Métodos: Estudo transversal, descritivo, 
não probabilístico, por conveniência de forma 
intencional (sem pretensão estatística) no qual 
foram avaliados pacientes com câncer atendidos no 
ambulatório de Nutrição de um Hospital de Urgências 
de Sergipe. Os pacientes assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Para obtenção do 
estado nutricional foi aferido o peso e altura para o 
cálculo do índice de massa corporal (IMC), classificados 
de acordo com a faixa etária. Os dados para a 
avaliação do estado nutricional também foram obtidos 
por meio da circunferência do braço (CB) e dobra 
cutânea triciptal (DCT), classificadas pelo percentual 
de adequação para adultos, conforme Frisancho e 
National Health and Nutrition Examination Survey 
(NHANES) III para idosos). Para a análise dos dados foi 
utilizado o software SPSS, versão 22. 

Resultados: Foram entrevistados 82 pacientes, sendo 
a maioria do sexo feminino 55 (67%), segundo o IMC , 
34 (41%) estavam acima do peso e 13 (16%) com baixo 
peso. De acordo com a CB e DCT encontravam-se 
desnutridos, respectivamente, 19 (23%) e 33 (40%). 

Contudo, o IMC não é um parâmetro utilizado sozinho 
para a determinação do EN em pacientes oncológicos, 
logo que, nesses pacientes é comum a retenção hídrica. 
Já a CB é o parâmetro que identifica a desnutrição 
energético-proteica. E o PCT é utilizado na distribuição 
de gordura, é um indicador de risco. 

Conclusão: Através dos dados é possível visualizar a 
importância da avaliação nos pacientes com a patologia, 
contribuindo para a intervenção dietética, adequando 
os nutrientes a sua necessidade, e assim, minimizar os 
riscos de complicações decorrentes da desnutrição em 
pacientes oncológicos. 

Palavras-chaves:  Estado nutricional, Oncologia, Pacientes 

PC078 - PERFIL NUTRICIONAL E TEMPO DE INTERNAÇÃO 
DE PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA PEDIÁTRICA EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE 
NÍVEL TERCIÁRIO 

Autores: Camila Pugliese, Mariana Takahashi, Vanessa 
Camargo Trida, Adriana Servilha Gandolfo, Patricia Zam-
berlan dos Santos

Instituição: ICr HC-FMUSP - Instituto da Criança do Hos-
pital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de São Paulo 
 
Introdução: Em Unidade de Terapia Intensiva pediátrica, 
a desnutrição e a obesidade são condições nutricionais 
que estão associadas à maiores taxas de mortalidade, 
disfunções orgânicas, complicações clínicas e tempo 
prolongado de internação.

Objetivos: Apresentar o perfil nutricional de pacientes 
admitidos em um Centro de Terapia Intensiva Pediátrica 
(CTIP) de um hospital público de nível terciário e 
relacionar com o tempo de internação.

Materiais e Métodos: Foram coletados, prospecti-
vamente, dados de prontuário de pacientes internados 
em um Centro de Terapia Intensiva Pediátrica (CTIP), 
de hospital escola de nível terciário em São Paulo, no 
período de janeiro e fevereiro de 2018. Foram incluídos 
os pacientes que tinham avaliação nutricional realizada 
dentro das primeiras 72 horas de internação.Os dados 
coletados foram: idade, sexo, tempo de internação 
no CTIP e estado nutricional. Os dados obtidos foram 
tabulados no Excel®, sendo expressos na forma de 
média e desvio padrão ou mediana e intervalo mínimo 
e máximo.

Resultados: Foram avaliados 61 pacientes, dos quais 
52,5% eram do sexo masculino, a idade média foi de 81,3 
meses [mediana= 58 meses (6-218); DP= ±68,86 meses]. 
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O tempo médio de internação foi de aproximadamente 
7 dias (mediana=5 dias (1-52), DP= ±8,16 dias). 

A prevalência de magreza/baixo peso na admissão, de 
acordo com os indicadores antropométricos z-escore 
Peso/idade (1 ano) foi de 37,7% e a prevalência de 
obesidade, segundo z-escore IMC/idade foi de 1,69%. 
A maioria dos pacientes admitidos foi classificada 
como eutrofia (n=31), seguido de magreza/baixo peso 
(n=23), muito baixo peso (n=3), risco de sobrepeso 
(n=1), sobrepeso (n=1), obesidade (n=1) e obesidade 
grave (n=1) de acordo com os parâmetros estabelecidos 
pela OMS, 2006. Pacientes com z-escore <-2 e >+2 
apresentaram maior média (8,5±10,55) de tempo de 
internação em dias quando comparados com pacientes 
eutróficos (6,7±5,53).

Conclusão: Foi possível concluir que há elevada 
prevalência de magreza/baixo peso em pacientes 
admitidos em UTI pediátrica de hospital público de 
nível terciário. Além disso, os extremos na condição 
nutricional pregressa relacionaram-se com maior tempo 
de permanência hospitalar no CTIP.

Palavras-chaves: Estado nutricional, Magreza, Pediatria, 
Tempo de internação, Unidade de terapia intensiva 

PC079 - PERFIL NUTRICIONAL DE CRIANÇAS ATENDIDAS 
PELO PROGRAMA DE CONTROLE DE ALERGIA À 
PROTEÍNA DO LEITE DE VACA NO MUNICÍPIO DE NATAL/
RN 

Autores: Renata Coelho de Morais Aguiar, João Vitor 
Evangelista da Silva, Juliany Caroline Silva de Sousa, Sau-
lo Victor e Silva

Instituição: UNP - Universidade Potiguar 
 
Introdução: A alergia à proteína do leite de vaca (APLV) 
é uma reação de hipersensibilidade ao leite de vaca, 
iniciada por um mecanismo imunitário, incluindo reações 
mediadas ou não por IgE. É uma doença complexa e, por 
vezes, pouco compreendida.

Objetivos: O objetivo do estudo foi avaliar o perfil 
antropométrico das crianças contempladas pelo 
programa de APLV da cidade de Natal/RN.

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo transversal, 
a pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Potiguar (UnP). A coleta 
de dados aconteceu durante 28 dias no ano de 2016 
no Centro de Especialidades Integradas (CEI). Foram 
incluídas crianças entre 6 meses a 24 meses de idade, 
com diagnóstico de APLV. Por meio de questionário 

específ ico do estudo foram coletadas variáveis 
como: idade, filiação, data de nascimento, tempo de 
diagnóstico, principais reações alérgicas, alimentos 
alergênicos, tipo de fórmula láctea utilizada, tempo 
de aleitamento materno exclusivo, peso e estatura. Os 
dados foram analisados por meio do software Anthro 
Plus. Os resultados foram comparados a parâmetros 
de referência da Organização Mundial de Saúde (WHO, 
2006), os demais resultados foram analisados por meio 
de porcentagem e desvio padrão.

Resultados: Dentre os principais sintomas relatados 
destacou-se a prevalência de vômitos, diarreia, sangue 
nas fezes, urticária e dermatite atópica. Os indivíduos 
incluídos no estudo foram diagnosticados com APLV 
no primeiro e no sexto mês de vida. Em relação ao 
aleitamento materno, 33% ± 7,7 foram exclusivos 
até o 6º mês de vida. No parâmetro do peso, 17% 
apresentaram baixo peso para idade e 40% ± 10 baixa 
estatura para idade. As fórmulas usadas foram: isolados 
de soja (10%), hidrolisados proteicos com ou sem lactose 
(43%) e fórmula de aminoácidos (47%) ± 5,45. Os dados 
corroboram com a necessidade da atenção redobrada 
em relação à efetividade da alimentação ofertada, 
pois sabe-se que as crianças com APLV podem ter seu 
crescimento e desenvolvimento comprometido, em 
virtude da má absorção de nutrientes devido alterações 
no trato gastrointestinal.

Conclusão: A oferta de alimentos com algum potencial 
alergênico deve ser precisamente avaliada durante o 
tratamento das crianças com APLV, visto que, a exposição 
e a ocorrência de agravos, anteriormente citados, podem 
acarretar carências nutricionais, como a desnutrição 
proteico calórica, condição clínica que pode afetar no 
crescimento e desenvolvimento dessas crianças.

Palavras-chaves: Alergia, Crianças, Perfil antropometrico, 
Proteína do leite, Hipersensibilidade 

PC080 - PERFIL NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES ADMITIDAS NO HOSPITAL CÉSAR LEITE 
EM MANHUAÇU/MG 

Autores: Mônica Hübner Pinel, Aryanne de Andrade Is-
merim, Marcelo Soares Pires, José Renato Dacache Ba-
lieiro, Paula Buzim Vidal

Instituição: HCL - Hospital Cesar Leite
 
Introdução: A desnutrição durante a infância e a 
adolescência pode levar a atrasos no processo de 
crescimento e desenvolvimento. No ambiente hospitalar 
pode acarretar aumento do risco de mortalidade. A 
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triagem nutricional identifica o risco de desnutrição para 
iniciar intervenção nutricional precoce. 

Objetivos: O objetivo do presente estudo foi aplicar a 
ferramenta de triagem, Strongkids, em crianças e 
adolescentes, conhecer a prevalência do risco de 
desnutrição e instituir o cuidado nutricional durante a 
internação hospitalar.

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, 
transversal e de caráter prospectivo. Os dados foram 
coletados através da triagem nutricional de crianças 
e adolescentes, admitidas no Hospital César Leite em 
Manhuaçu/MG no mês de março de 2018, de ambos os 
sexos, com idade entre 01 e 18 anos. Foram incluídos 
no estudo os pacientes que os pais ou responsáveis 
concordaram em responder ao questionário aplicado 
pelas nutricionistas e acadêmicas de nutrição, nas 
primeiras 72 horas de internação. As análises foram 
comparativas entre crianças e adolescentes. Para obter 
o perfil nutricional da população estudada, foi utilizado o 
método subjetivo de avaliação Strongkids. Tal ferramenta 
para triagem do risco de desnutrição foi escolhida por 
ser de fácil e rápida aplicação e relacionar resultados 
objetivos, peso e altura. A aferição do peso (Kg) foi 
realizada com a utilização de balança de plataformada 
marca WELMY (com capacidade até 200 kg). As análises 
foram realizadas com o auxílio do programa Microsoft 
Office Excel 2010.

Resultados: A triagem nutricional foi realizada em 43 
crianças e adolescentes internados na pediatria do 
hospital, sendo 58% (n=25) da amostra composta por 
crianças e 42% (n=18) por adolescentes. A idade média 
foi de 8 anos, com prevalência do sexo masculino 
(65%). Dentre os principais diagnósticos de internação, 
observou-se 19%(n=8) fratura de ossos, 6%(n=7) 
pneumonia e 9%(n=4) dor abdominal. Ao comparar 
o resultado da triagem, foi possível notar que em 
crianças a prevalência de desnutrição foi de 64%(n=16) 
de médio risco, 28%(n=7) de baixo risco e 8%(n=2) de 
alto risco, ao passo que em adolescentes a prevalência 
foi de 67%(n=12)  de médio risco e 34%(n=6) de baixo 
risco. As crianças classificadas com alto risco e médio 
risco de desnutrição apresentavam principalmente 
como patologia de base a pneumonia. Com a aplicação 
do Strongkids constatou-se, em análise geral, que 
14%(n=6) de pacientes apresentavam doença com 
risco de desnutrição ou previsão de cirurgia de grande 
porte; 37%(n=16) apresentaram diarreia e/ou vômito, 
47%(n=20) relataram redução da ingestão alimentar e 
16%(n=7) informaram redução da alimentação por dor. 

Conclusão: O perfil nutricional das crianças e adolescentes 
foi caracterizado em ambas faixas etárias pela alta 

prevalência de médio risco de desnutrição, conforme 
aplicação do Strongkids. Os resultados evidenciam 
a importância da utilização do método de triagem 
nutricional para intervenção precoce, visando promover 
o adequado crescimento e desenvolvimento da faixa 
etária estudada. 

Palavras-chaves:  Triagem Nutricional, Crianças, 
Adolescentes, Risco de desnutrição 

PC081 - PERFIL ALIMENTAR DE HIPERTENSOS DO GRUPO 
HIPERDIA DE UM CENTRO DE SAÚDE DE CAMARAGIBE – PE

Autores: Paloma Conceição Souza, Geovana Amorim, 
Maria Adeilza Temoteo, Ana Alice Lima, Ísis Lucília San-
tos de Araújo

Instituição: FIR - Centro Universitário Estácio de Recife 
 
Introdução: De acordo com os dados da última 
Pesquisa Nacional de Saúde (PNS, 2013), 31,3 milhões 
(21,4%) de brasileiros têm o diagnóstico médico de 
Hipertensão Arterial Sistêmica. Sabe-se que um dos 
fatores mais determinantes da hipertensão arterial é 
o estilo de vida. 

Objetivos: Avaliar o perfil alimentar de hipertensos 
atendidos em um centro de saúde de Camaragibe-PE.

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo do tipo 
transversal, realizado no Centro de Saúde de Bairro 
Novo, Camaragibe – PE, no período de outubro de 
2017 a fevereiro de 2018, com 87 adultos/idosos de 
ambos os sexos, com diagnóstico de HAS e atendidos 
pela unidade de saúde. Foram avaliados os dados 
socioeconômicos (sexo, idade, etnia, estado civil, 
escolaridade e renda familiar) e consumo alimentar 
dos participantes.  A avaliação do consumo alimentar 
foi realizada através da aplicação de um inquérito 
alimentar adaptado do Vigitel (VIGITEL, 2017). O 
inquérito apresenta 20 perguntas objetivas sobre 
o consumo alimentar. Os riscos da pesquisa foram 
mínimos e os benefícios deste trabalho se deram de 
forma direta derivados da ampliação de informações 
acerca do tema proposto na pesquisa, servindo como 
subsídio para prevenção e tratamento da HAS.

Resultados: Dos 87 hipertensos avaliados, 73,56% (n=64) 
era do sexo feminino, 68,96% (n=60) tinham mais de 60 
anos, 47,13% (n=41) estudou até o ensino fundamental I 
e 89,65% (n=78) tinham renda familiar 

Conclusão: Foi possível observar que a maioria da 
população consegue seguir uma alimentação equilibrada 
dentro de suas concepções do que é ideal para o controle 
adequado da pressão arterial e alguns fatores podem 
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ser apontados como agravantes, tais como a baixa 
renda, baixa escolaridade e falta de informação sobre 
alimentação saudável.

Palavras-chaves:  Consumo de Alimentos, Educação 
Alimentar, Hipertensão 

PC082 - PERFIL CLÍNICO–ANTROPOMÉTRICO DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SÍNDROME NEFRÓTICA

Autores: Paula Emília Nunes Ribeiro Bellot, Richele 
Machado, Geovanna Torres de Paiva, Sancha Helena de 
Lima Vale

Instituição: HUOL - Hospital Universitário Onofre Lopes 

 
Introdução: A síndrome nefrótica (SN) é a glomerulopatia 
mais comum em crianças. Tem manifestações clínicas 
que podem acarretar complicações nutricionais como 
desnutrição e crescimento retardado. O diagnóstico 
nutricional precoce pode minimizar as complicações.

Objetivos: Este estudo teve como objetivo caracterizar o 
perfil clínico–antropométrico de crianças e adolescentes 
hospitalizados com diagnóstico de síndrome nefrótica. 

Materiais e Métodos: Trata-se de estudo observacional, 
com coleta de dados transversal, aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre 
Lopes (HUOL), CAAE n° 78662617.4.0000.5292. Os dados 
foram coletados de janeiro a março de 2018. A população 
do estudo foi composta por crianças e adolescentes 
com idade entre 2 e 12 anos, de ambos os sexos, com 
diagnóstico de SN, internados na enfermaria pediátrica do 
HUOL em Natal-RN. Foram analisadas variáveis clínicas e 
antropométricas. Os dados clínicos foram coletados em 
prontuário eletrônico. Para avaliação antropométrica 
foram coletados dados de peso atual, peso habitual, 
estatura e perímetro do braço (PB). Posteriormente foram 
avaliados os índices Peso/Idade, Peso/Estatura, IMC/
Idade e Estatura/Idade, a fim de determinar o diagnóstico 
nutricional das crianças. A análise descritiva das variáveis 
foi realizada por meio de cálculo de medidas de tendência 
central e de dispersão, a frequência das ocorrências foi 
apresentada em percentuais.

Resultados: Foram avaliados 10 indivíduos, 50% de cada 
gênero. Sendo 2 destes adolescentes (>10 anos), com 
média de idade de 11,6 (0,59) anos, e 8 crianças, com 
idade média de 4,1 (2,52) anos. Em relação ao diagnóstico 
clínico, 80% dos participantes tiveram diagnóstico de 
SN primária. Sobre os parâmetros antropométricos, a 
média do peso habitual foi 16 kg (4,17) e 40 kg (19,73) e o 
peso atual médio foi 17,6 kg (5,18) e 43,7 kg (18,59), para 
crianças e adolescentes, respectivamente. O indicador 

Estatura/Idade teve escore-Z médio de -0,80, sendo 
classificado como adequado para a idade. Contudo, duas 
crianças tiveram baixa Estatura/Idade, sendo o retardo 
do crescimento um achado comum nesta população. 
Todos os participantes apresentaram peso adequado 
para idade. No entanto, o IMC/Idade indicou sobrepeso 
ou obesidade para 40% dos participantes, resultado 
que concordou com o demonstrado pelo indicador 
Peso/Estatura, que mostrou 50% dos participantes com 
sobrepeso ou obesidade. A análise do PB mostrou média 
de 17,8 cm, mas quando foi avaliada sua adequação, 30% 
dos participantes estavam inadequados.

Conclusão: A utilização de dados isolados de peso e 
estatura de pacientes nefróticos não são suficientes 
para avaliação do estado nutricional. Sendo de suma 
importância utilizar todos os indicadores disponíveis, 
assim como os perímetros corporais e dados da história 
clínica, afim de identificar aqueles em risco nutricional 
precocemente, visando minimizar complicações e 
progressão da doença.

Palavras-chaves: Avaliação antropométrica, Diagnóstico 
nutricional, Pediatria, Síndrome nefrótica 

PC083 - PERFIL DA ACEITAÇÃO ALIMENTAR DE PACIENTES 
ONCOLÓGICOS INTERNADOS EM UM HOSPITAL 
PRIVADO EM SÃO PAULO 

Autores: Glaucia Rodrigues, Eloisa Nunes Rodrigues Oli-
veira, Larissa Lins Magalhães, Tuanny de Góis paiva Ag-
gio, Fernanda Rodrigues Alves 

Instituição: HSSP - Hospital Samaritano de São Paulo 
 
Introdução: O câncer causa um grande impacto 
social, afetando o bem estar físico e psicológico 
dos pacientes, bem como o seu estado nutricional e 
qualidade de vida. Mensurar a ingestão alimentar em 
oncológicos é importante e fundamental na avaliação 
nutricional.

Objetivos: Avaliar a aceitação alimentar de pacientes 
oncológicos internados em um hospital particular na 
cidade de São Paulo através de anamnese alimentar.

Materiais e Métodos: Estudo retrospectivo realizado com 
pacientes de um hospital privado da cidade de São Paulo, 
sendo eles adultos e idosos de ambos os sexos, internados 
nas unidades de oncologia e hematologia durante 
o ano de 2017. Foram coletados dados da aceitação 
alimentar através da anamnese realizada nas visitas 
da nutricionista durante o período de internação. A 
classificação da aceitação alimentar foi determinada em 
percentual, definida entre 25% a 100%, sendo classificada 
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como baixa aceitação o percentual de 25%, 50% de 
aceitação classificada como moderada, 75% classificada 
como boa aceitação alimentar e 100% como adequada 
aceitação.

Resultados: Foram avaliados 488 pacientes sendo que 
50,6% eram do sexo feminino e  49,4% do sexo masculino 
com faixa etária entre 19 e 99 anos. A amostra deste 
estudo foi classificada com diagnóstico de doenças 
hematológicas e tumores sólidos. Ao avaliar a aceitação 
alimentar, foi identificado que  12% de pacientes 
apresentaram adequada aceitação alimentar, 34% boa 
aceitação alimentar, 60% moderada aceitação alimentar 
e 6% baixa aceitação alimentar. Ao todo 66% da amostra 
apresentou a aceitação alimentar comprometida entre 
moderada e baixa, sendo necessário intervenção 
nutricional precoce com suplementos alimentar e 
estratégias nutricionais.

Conclusão: 66% da amostra apresentou redução da 
ingestão alimentar. Pacientes oncológicos apresentam 
grandes efeitos adversos ao tratamento, a mudança 
do estado nutricional e a perda de peso podem se 
instalar, por isso torna-se necessário e importante a 
avaliação nutricional precoce e acompanhamento na 
ingestão alimentar. Mais estudos que avaliem a aceitação 
alimentar do paciente oncológico são necessários.

Palavras-chaves:  Oncologia, Ingestão alimentar, 
Paciente 

PC084 - PERFIL DA VARIABILIDADE GLICÊMICA E RISCO 
NUTRICIONAL DE PACIENTES DIABÉTICOS CIRÚRGICOS 
EM UM HOSPITAL MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

Autores: Beatriz Oliveira, Jacqueline Peixoto 

Instituição: HMMC - Hospital Municipal Miguel Couto 
 
Introdução: O Diabetes provoca repercussões metabólicas 
como hiperglicemia e inflamação. A hiperglicemia 
pode induzir estresse oxidativo, causa subjacente para 
complicações micro e macrovasculares, e vulnerabilidade 
para infecções e complicações clínicas.

Objetivos: O objetivo do estudo foi de classificar o estado 
nutricional, analisar a glicemia em três momentos e 
verificar se há variabilidade glicêmica e a relação para 
risco de complicações em pacientes diabéticos cirúrgicos 
em um Hospital Municipal do RJ.

Materiais e Métodos: O estudo foi um ensaio clínico e 
descritivo , realizado no período de março a maio de 2017, 
onde participaram 30 pacientes cirúrgicos diabéticos 
adultos e idosos de ambos os gêneros, internados na 

Clínica de Cirurgia Vascular de um Hospital Municipal 
do Rio de Janeiro (CEP/SMS, 2017). Foram analisados o 
estado nutricional (NRS, 2002), dieta prescrita, medicação 
e as glicemias em três turnos (dados do prontuário 
médico). Os dados foram tratados descritivamente e para 
comparação das médias foi utilizado o Teste ANOVA one 
way e utilizada média percentual para cálculo da variação 
glicêmica individual.

Resultados: Somente 24 voluntários (n=24) tiveram 
seus dados completos para o estudo. Foi verificado 
que a maioria dos pacientes apresentou risco de 
desnutrição e poucos com risco grave. Ademais, 
no gênero feminino houve maior prevalência de 
desnutrição do que o masculino. Em relação à idade, 
quanto maior foi a faixa etária, maior a prevalência 
de risco nutricional. Segundo o diagnóstico de risco 
nutricional (NRS 2002) foi verificado que a maior parte 
do grupo feminino estava em risco, quando comparado 
ao masculino. Os dados mostraram que para os grupos, 
feminino e masculino não houve variação glicêmica 
significativa (p>0,05), contudo, individualmente foi 
observada variação glicêmica expressiva em alguns 
indivíduos estudados.

Conclusão: Pelas glicemias e variação glicêmica 
observadas deve ser instituído tratamento clínico-
nutricional individualizado para que sejam evitadas 
complicações clínicas e perioperatórias. Porém, mais 
estudos na Unidade hospitalar são necessários para 
se entender as elevações de glicemias em pacientes 
críticos cirúrgicos, instituindo-se condutas modernas de 
monitorização glicêmica.

Palavras-chaves:  Estresse oxidativo, Hiperglicemia, 
Variabilidade glicêmica 

PC085 - PERFIL DE PACIENTES EM TERAPIA NUTRICIONAL 
ENTERAL DE UM HOSPITAL PÚBLICO 

Autores: Fernanda Gonçalves Guidetti Homelis, Natália 
Baraldi Cunha, Kárin Rios Perpétuo, Daniely Nakayama, 
Silvia Justina Papini

Instituição: HBB - FAMESP - Hospital de Base de Bauru
 
Introdução: Em indivíduos internados, a desnutrição é 
resultado de vários fatores, associada à doença e/ou 
tratamento. Na impossibilidade de ingestão alimentar 
via oral, ou consumo insuficiente, a terapia nutricional 
enteral deve ser a primeira escolha.

Objetivos: Avaliar o perfil geral dos pacientes que 
necessitam de Terapia de Nutrição Enteral (TNE) durante 
um ano em um hospital público do interior de São Paulo.
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Materiais e Métodos: Pesquisa quantitativa, descritiva, 
transversal e documental, com coleta feita através de 
prontuários.No total, 574 indivíduos que utilizaram TNE 
no período de um ano, sendo excluídos 6 menores de 
18 anos, 38 indivíduos remanescentes (último dia da 
coleta ainda se beneficiavam da terapia) e 3 pessoas não 
tinham avaliação nutricional devido ao curto período 
de internação. Portanto, foram considerados 527 
prontuários.Foram coletados dados como idade, sexo, 
enfermaria de início da terapia, especialidade médica, 
motivo de início da TNE, estado nutricional inicial e final, 
porcentagem de perda de peso, tempo em uso de TNE 
e desfecho clínico. O estado nutricional foi classificado 
de acordo com o IMC para faixa etária, dividindo-os em: 
eutrofia, acima do peso e abaixo do peso. Foi realizado 
porcentagem de perda de peso segundo Blackburn 
(1977).Projeto aprovado pelo CEP da Universidade do 
Sagrado Coração e pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa do 
Hospital.O nível de significância adotado foi de 5%.

Resultados: Foram avaliados 527 indivíduos com média 
de idade de 64,5±20,1 anos, sendo 65,6% idosos e 57% 
homens. A média de tempo de uso de TNE de 20,4 dias.
As especialidades que usaram TNE foram Neurologia/
cirurgia (42,2%); Clínica Médica (29,8%); Cardiologia 
(8%); Ortopedia (5,3%); outras (14,8%). Iniciou-se mais 
TNE na UTI (69%) seguido da Clínica Médica (23,2%). O 
principal motivo de uso é ventilação mecânica (52,9%); 
doenças neurológicas (14,1%); TNE de uso domiciliar 
(12,2%); rebaixamento do nível de consciência (11,4%); 
baixa ingestão oral (4,18%); disfagia (3,6%); TGI alto não 
funcionante (1%); e desnutrição grave (0,6%).Principais 
desfechos foram óbito (50,2%), alta com via oral exclusiva 
(29,3%), alta com TNE (17,9%), Nutrição Parenteral 
exclusiva (1,1%) e transferências (1,3%).Houve correlação 
positiva entre perda de peso e tempo de uso de TNE 
(p<.0001).

Conclusão: Observou-se que a maior parte dos indivíduos 
é idosa, admitidos na UTI, com doenças neurológicas, 
elevando o tempo de uso da terapia. Quanto maior o 
tempo de uso, maior a porcentagem de perda de peso. 
Indivíduos desnutridos usaram terapia por maior tempo, 
porém não apresentaram maior taxa de óbito, maior 
tempo de uso de TNE e/ou menor taxa de desmame do 
que eutróficos ou acima do peso.

Palavras-chaves: Desnutrição, Hospital, Terapia de 
Nutrição Enteral (TNE) 

PC086 - PERFIL DE PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA 
BARIATRIACA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

Autores: Eliakim Mendes, Ana Claudia Ribeiro Goncal-
ves, Francisca Luzia Soares Macieira Araujoa, Gutem-
berg Fernandes Araujo, Silvana Mendes Costa

Instituição: HUUFMA - Hospital Universitario da UFMA 
 
Introdução: A obesidade tornou-se uma epidemia 
mundial e a cirurgia bariátrica uma alternativa no 
controle efetivo do peso. Analisar o perfil dos pacientes 
submetidos a este procedimento é necessário para 
entender e definir condutas no peri e pós operatório. 

Objetivos: Determinar o perfil de pacientes submetidos 
à cirurgia bariátrica no Hospital Universitário da 
Universidade Federal do Maranhão (HUUFMA).

Materiais e Métodos: Estudo realizado em 2017 no 
HUUFMA em São Luís, Maranhão, Brasil. Foram excluídos 
aqueles com recusa a participação. Os resultados 
apresentados em média e desvio padrão. Utilizou-se 
teste do quiquadrado para análise de associações, 
Shapiro-Wilk para normalidade e considerou-se 
significância p < 0,05. O estudo foi submetido ao 
comitê de ética em pesquisa do HUUFMA. O número 
de participantes foi de 99 pacientes. Estudo realizado 
em 2017 no HUUFMA em São Luís, Maranhão, Brasil. 
Foram excluídos aqueles com recusa a participação. 
Os resultados apresentados em média e desvio 
padrão. Utilizou-se teste do quiquadrado para análise 
de associações, Shapiro-Wilk para normalidade e 
considerou-se significância p < 0,05. O estudo foi 
submetido ao comitê de ética em pesquisa do HUUFMA. 
O número de participantes foi de 99 pacientes.

Resultados: Os resultados mostraram média de idade 
39,4+10,6 anos, sendo 78,8% mulheres, 42,9% com ensino 
médio completo, 46,4% casados, 68,0% de cor parda. 
Quanto a presença de comorbidades: 18,4% com diabetes 
melitus, 47,9% hipertensão, 28,7% com dislipidemia e 
49,5% apresentavam apneia do sono. Nos hábitos de 
vida avaliados mostrou-se que 5,1% fumavam e 8,2% 
ex-fumantes, 18,6% dos avaliados eram etilistas ativos. 
Avaliou-se ainda o hábito intestinal e 22,9% apresentaram 
constipação. Na avaliação antropométrica a média de 
peso foi 122,1+25,0, IMC 46,8+7,4kg/m² e circunferência 
de pescoço 39,9+8,2. Houve uma relação significante 
(p<0,05) entre nível de escolaridade e estado civil e entre 
nível de escolaridade e etilismo.

Conclusão: Constatou-se que os pacientes submetidos 
à cirurgia bariátrica no HUUFMA apresentam índices 
de massa corporal elevados, em sua maioria, com 
comorbidades associados. 

Palavras-chaves: Cirurgia Bariatrica, Nutrição, Avaliação 
Nutricional
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PC087 - PERFIL DE PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA 
BARIÁTRICA EM HOSPITAL PARTICULAR DE SÃO LUÍS, 
MARANHÃO, BRASIL 

Autores: Kelinny Kelen Costa Machado Ferreira, Eliakim 
do Nascimento Mendes, Tainara Ribeiro Moraes 

Instituição: HSD - Hospital São Domingos 
 
Introdução: A obesidade tornou-se uma epidemia 
mundial e a cirurgia bariátrica uma alternativa no 
controle efetivo do peso. Analisar o perfil dos pacientes 
submetidos a este procedimento é necessário para 
entender e definir condutas no peri e pós operatório. 

Objetivos: Determinar o perfil de pacientes submetidos 
à cirurgia bariátrica em um Hospital particular de São 
Luís

Materiais e Métodos: Estudo realizado no mês de 
setembro de 2017 em São Luís, Maranhão, Brasil. 
Foram avaliados 31 pacientes submetidos a cirurgia 
bariátrica, a análise considerou história clínica, 
dados sociodemográficos como sexo e idade, tipo 
de procedimento se By pass, Sleeve ou metabólica, 
sintomas da síndrome de Dumping (SD) e avaliação 
antropométrica com medidas de peso, altura, índice 
de massa corporal (IMC), circunferência da cintura 
(CC), circunferência do quadril ( CQ) e relação cintura-
quadril ( RCQ). Foram excluídos aqueles com recusa a 
participação. Os resultados apresentados em média 
e desvio padrão. Utilizou-se teste do quiquadrado 
para análise de associações, Shapiro-Wilk para 
normalidade e considerou-se significância p < 0,05. O 
estudo foi submetido ao comitê de ética em pesquisa 
do Hospital São Domingos. Foram incluídos pacientes 
que retornaram ao nutricionista antes do 30º dia após 
a cirurgia. 

Resultados: Os resultados mostraram predominância 
de participantes com idade entre 31-40 anos (32,2%), 
sendo 51,6 % do sexo masculino. Em relação ao tipo 
de procedimento 54,8% foram submetidos ao by-pass 
gástrico. Quantos os hábitos pós procedimento: 38,7% 
referem alteração do fluxo intestinal, 70,7% apresentaram 
intolerância alimentar e 48,3% relataram algum sintoma 
de síndrome de Dupping. Na avaliação antropométrica 
pré-cirúrgica o peso médio foi de 108+19,1kg e o IMC 
médio 39,2+5,7 kg/m². Em 30 dias após procedimento 
o peso médio foi de 84,1+16,0kg/m² e o IMC médio 
30,5+4,4kg/m², já relação cintura-quadril 0,88+0,09cm 

Conclusão: Constatou-se que os pacientes submetidos 
à cirurgia bariátrica no Hospital avaliado apresentam 
índices de massa corporal elevados podendo ter refletido 

no tipo de procedimento escolhido, em sua maioria o 
By-pass gástrico.  

Palavras-chaves:  Cirurgia Bariátrica, Obesidade, 
Pós-operatório 

PC088 - PERFIL DOS PACIENTES ONCOLÓGICOS 
ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE NUTRIÇÃO DE UM 
HOSPITAL PÚBLICO DE SERGIPE 

Autores: Doriane da Conceição Lacerdas, Luana Cos-
ta Santana, Maria Laura de Oliveira Ramos, Cynthia 
 Barbosa Albuquerque Santos, Tatiana Maria Palmeira 
dos Santos

Instituição: HUSE - Hospital de Urgência de Sergipe
 
Introdução: O câncer é responsável por aproximadamente 
sete milhões de motes por ano no mundo. A desnutrição 
é o maior problema de saúde pública em países em 
desenvolvimento ocasionando  morbimortalidade e 
aumento dos efeitos adversos da terapêutica oncológica. 

Objetivos: Analisar o perfil dos pacientes oncológicos 
atendidos no ambulatório de Nutrição de um Hospital 
de Urgências de Sergipe.

Materiais e Métodos: Estudo transversal, descritivo, não 
probabilístico, por conveniência de forma intencional (sem 
pretensão estatística) no qual foram avaliados pacientes, 
adultos e idosos, com câncer atendidos no ambulatório 
de Nutrição de um Hospital de Urgências de Sergipe. Os 
pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Foi realizada a anamnese nos pacientes e 
coletados dados como: a idade, gênero, estilo de vida, 
localização do tumor, efeitos adversos do tratamento e 
comorbidades. Os dados foram analisados em frequência 
no software SPSS, versão 22. 

Resultados: Dos 82 pacientes avaliados, entre adultos 
e idosos, com idade média de 52,94±17,68 anos, sendo 
27 (32,9%) homens e 55 (67,01) mulheres. Observou-se 
que mais de 50% dos pacientes não concluíram o 
ensino fundamental, 19% dos homens são ex- etilistas 
e 16% ex-tabagistas, enquanto as mulheres são 11% 
ex- etilistas e 19% ex-tabagistas. Dentre esses pacientes 
são encontrados diversos tipos de câncer, mas sua 
predominância nos homens é o câncer gastro-intestinal 
com 12% e 5% com câncer na próstata, já entre as 
mulheres a maior incidência de câncer é o de mama com 
33% das pacientes. Dentre o total de pacientes avaliados 
22% apresentam depressão, 10% apresentam disgeusia, 
34% tem algum tipo de doença cardiovascular e apenas 
30% faz algum tipo de atividade física. 
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Conclusão: É importante saber a influência que a 
doença exerce nos pacientes para ajuda-los a fazer 
mudanças de comportamento alimentar e de vida que 
favoreçam uma qualidade de vida melhor durante o 
tratamento e após o término do mesmo. Além do mais o 
tratamento dos sintomas em pacientes com câncer é uma 
preocupação multiprofissional complexa e os serviços 
de emergência devem ter estrutura física e recursos 
humanos qualificados para atender os pacientes.

Palavras-chaves:  Estado nutricional, Desnutrição, 
Câncer, Nutrição, Ambulatório 

PC089 - PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 
SOBRE DISFAGIA E OFERTA HÍDRICA EM AMBIENTE 
HOSPITALAR

Autores: Simone Lemos Alevato Cesario, Aline Fernan-
des da Costa Ribeiro, Andressa Alves de Oliveira, Katia 
Coelho Gomes, Lorena Akemi de Macedo Wojitani

Instituição: Grupo Carmo
 
Introdução: Uma alimentação eficiente é necessária para 
a manutenção saudável do estado clínico do paciente. A 
equipe multidisciplinar precisa estar atenta aos sinais de 
disfagia, que podem comprometer ainda mais o quadro 
clínico elevando o tempo de internação.

Objetivos: Avaliar o conhecimento dos profissionais 
envolvidos na assistência sobre disfagia e as implicações 
no tratamento clínico e no estado nutricional dos 
pacientes hospitalizados bem como a importância do 
acompanhamento da ingesta hídrica dos mesmos.

Materiais e Métodos: Foi realizada uma pesquisa 
exploratória, de campo, do tipo descritiva, com 
abordagem quantitativa, tendo como amostra 85 
profissionais envolvidos na assistência ao paciente. 
Os sujeitos foram selecionados aleatoriamente, de 
acordo com a escala de jornada de trabalho. Os 
setores envolvidos foram: UTI, Clínica médica, pronto-
atendimento e ambulatório. O instrumento principal 
desse estudo foi um questionário investigativo elaborado 
pelas equipes de nutrição e fonoaudiologia, a fim de obter 
informações das variáveis de interesse composto por 5 
questões de múltipla escolha. Dentre as informações 
destaca-se o reconhecimento desses profissionais dos 
sinais e sintomas de disfagia, como proceder após a 
identificação e sobre o uso de espessantes e consistência 
da dieta ofertada. Também foi avaliado o conhecimento 
da importância da oferta hídrica aos pacientes. Após 
coletados, os dados foram digitalizados em uma planilha 
Excel (MICROSOFT, 2010) para compilação dos resultados.

Resultados: Segundo avaliação do questionário, 100% dos 
profissionais reconhecem quando o paciente precisa de 
ajuda para se alimentar.Entre os avaliados 80% lembram 
de perguntar sobre a ingesta hídrica e 20% esquecem 
de perguntar ou oferecer água ao paciente.Quanto a 
percepção do que é disfagia, 75% sabem identificar e 
como proceder, 18% identificam o paciente disfágico 
mas não sabem o que deve ser feito e 7% responderam 
que não sabem o que é disfagia.Quanto a opinião sobre 
a melhor consistência da dieta a se ofertar para um 
paciente com disfagia, 59% acham que a dieta ideal é a 
semi-líquida, 33% acham que é pastosa, 7% líquida, 1% 
branda e 2% não responderam.No que diz respeito sobre 
o papel do espessante, 96% disseram que seu uso é para 
diminuir o risco de engasgos, 1% que piora a aceitação 
da dieta e 2% não responderam.

Conclusão: Apesar de 100% dos profissionais identificarem 
quando o paciente precisa de ajuda para se alimentar, uma 
parte não reconhece a disfagia e como proceder nesses 
casos. Existe uma confusão quanto às consistências das 
dietas ofertadas e um déficit na oferta hídrica, sendo 
necessário um programa de educação continuada 
envolvendo a equipe multidisciplinar direcionado ao 
cuidado com o paciente disfágico.

Palavras-chaves: Disfagia, Profissionais, Tratamento 
clínico, Conhecimento, Oferta hídrica 

PC090 - O USO DE PRODUTOS HERBALIFE® PARA 
PERDA DE PESO COMO FATOR PREDISPONENTE DE 
HEPATOTOXICIDADE E LESÕES HEPÁTICAS 

Autores: Thaize Polizelli de Santana

Instituição: Unicamp - Universidade Estadual de 
 Campinas 
Introdução: Hepatite tóxica é considerada a mais comum 
reação adversa, resultante do uso de preparações a base 
de erva. Hepatite é muitas vezes causada tanto pelo 
consumo concomitante de ingredientes de toxicidade 
hepática.

Objetivos: O objetivo desse trabalho foi realizar uma 
revisão bibliográfica sobre relação na ingesta dos 
produtos HB com hepatotoxicidade e lesões hepáticas.

Materiais e Métodos: O estudo consiste em uma 
pesquisa bibliográfica integrativa, de caráter qualitativa 
e exploratória. As referências bibliográficas foram 
selecionadas nas seguintes bases de dados: Science 
Direct, PubMed, Web of Science e Scielo, além de sites de 
organizações oficiais como OMS e Associações Médicas 
como: Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade 
e da Síndrome Metabólica (ABESO) e Sociedade 
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Brasileira de Hepatologia (SBH). Para encontrar os artigos 
desejados nas bases de dados citadas, foram utilizados 
os termos “hepatic function; herbalife; hepatotoxicity; 
nutritional supplements; obesity; hepatotoxicidade; 
lesões hepáticas; função hepática; obesidade; gama 
glutamil transpeptidase; aspartato aminotransferase 
e alanina aminotransferase”, além dos operadores 
booleanos “hepatic function or herbalife e herbalife and 
hepatotoxicity”. 

Resultados: Em 2004, quatro casos de hepatite aguda 
foram identificados no Hadassah Medical Center na 
cidade de Israel, Jerusalém. Dos 30 casos com enzimas 
do fígado anormal de etiologia não estabelecida, dez 
pacientes (33%, incluído os 4 casos que deram início 
a pesquisa) foram identificados com a exposição 
ao consumo recente de produtos da HB® antes de 
sintomas clínicos.Na Espanha em 2005, 3 casos de 
hepatotoxicidade (hepatite e dois aumentos das 
enzimas hepáticas) foram relatados ao Centro de 
Fármaco -vigilância das Astúrias, uma área norte da 
Espanha.Em 2007 nos hospitais públicos suíços 10 
casos foram relatados.Em 2011, os Centros de Fármaco 
- vigilância espanhóis continuaram a receber relatos 
de hepatotoxicidade associadas com os produtos da 
HB®, incluindo então além dos 3 casos em 2005, mais 
20 novos casos. 75,51% (37) dos pacientes com alguma 
alteração hepática era do sexo feminino com idade 
média de 50,1 ± 10,67 anos. Trabalhavam em escritórios 
ou eram donas de casas ou revendedores dos produtos 
HB®.Os pacientes apresentavam elevação enzimas do 
fígado. 

Conclusão: Devemos pedir uma investigação alargada 
dos produtos fornecidos pela HB®.Em todos os casos, 
houve uma relação temporal clara entre a lesão do fígado 
e do consumo destes produtos, e, na maioria deles, 
os sintomas clínicos e bioquímicos mostram hepatites 
induzidas por drogas A responsabilidade permanece 
inteiramente com a empresa e nenhuma prova de 
segurança e eficácia é fornecida. 

Palavras-chaves:  Herbalife, Hepatotoxicidade, Hepatite 
aguda, Lesão hepática, Perda de peso 

PC091 - ORTOREXIA EM UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE 
DE GUARAPUAVA PARANÁ

Autores: Diana Souza Santos Vaz, Thayna Viencz, Thais 
Fernanda Sehnende Souza, Carlyle Pietrobom, Flávia 
Teixeira

Instituição: UNICENTRO - Universidade Estadual do 
Centro Oeste do Paraná 

Introdução: A ortorexia caracteriza-se como uma 
obsessão por alimentação saudável, em que o indivíduo 
tem um cuidado excessivo com os alimentos que consome 
e com a saúde, desenvolvendo um comportamento 
obsessivo-compulsivo por hábitos alimentares saudáveis.

Objetivos: Avaliar o risco para ortorexia em universitários 
da cidade de Guarapuava Paraná.

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo transversal, 
prospectivo e quantitativo, realizado na Universidade 
Estadual do Centro- Oeste (UNICENTRO), da cidade de 
Guarapuava/PR, faixa etária de dezoito a cinquenta e 
nove anos, de ambos os gêneros que aceitaram participar 
da pesquisa. A coleta de dados que aconteceu durante 
os meses de setembro e outubro de 2016. Para avaliar 
o risco de ortorexia foi aplicado o questionário orto-15, 
adaptado por Pontes e Montagner (2014), em que foi 
utilizada uma escala com pesos específicos para cada 
grupo de questões, o ponto de corte que determina risco 
de comportamento ortoréxico foi aquele que obtive 
somatória dos pesos das respostas inferior a 40 pontos. 
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos da UNICENTRO PELO PARECER N° 
1.690.587/2016.  

Resultados: O estudo foi realizado com 262 estudantes 
com média de idade de 20,9± 2,4 anos, dos quais a maioria 
era do sexo feminino (54,9%). De acordo com resultados 
obtidos, nota-se que a maioria dos participantes 67,2% 
(n=176) não apresentou risco para ortorexia. Resultado 
que pode indicar a aceitação dos ideais sociais de magreza 
para a população feminina e de corpo sarado e musculoso 
para a população masculina. No entanto, alguns fatores 
limitantes tais como amostra e período de coleta de 
dados podem ter interferido nos resultados. Sendo assim, 
mais estudos precisam ser realizados com universitários 
para conhecer a dimensão da ortorexia no ambiente 
acadêmico, visto que, transtornos alimentares acometem 
indivíduos de diferentes faixas etárias e de ambos os sexos, 
principalmente adolescentes e adultos jovens, provocando 
altas taxas de morbidade e mortalidade decorrentes da 
alteração repentina dos hábitos alimentares relacionadas 
a fatores culturais e psicológicos.

Conclusão: O presente estudo sugere que mais estudos 
precisam ser feitos sobre ortorexia, bem como, 
a necessidade atenção especial para esse tipo de 
transtorno.

Palavras-chaves:  Transtornos da alimentação, Dieta 
saudável, Comportamento compulsivo 

PC092 - MONITORAÇÃO DE TERAPIA NUTRICIONAL 
ENTERAL EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA 
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Autores: Paula Emília Nunes Ribeiro Bellot, Sara Caval-
canti Mendes, Josilene Maria Ferreira Pinheiro, Laura 
Beatriz dos Santos Domingos

Instituição: HUOL - Hospital Universitário Onofre Lopes 
 
Introdução: A depleção nutricional é característica de 
pacientes internados em unidades de terapia intensiva. 
Considerando a terapia nutricional precoce e adequada 
como um importante fator na promoção à saúde, avaliar 
a eficácia desse tratamento é fundamental.

Objetivos: O presente estudo teve como objetivo 
descrever alguns parâmetros de qualidade relacionados 
à terapia nutricional enteral a partir da sua monitoração 
em uma unidade de terapia intensiva pediátrica.

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo 
descritivo e observacional, realizado na unidade de 
terapia intensiva pediátrica do Hospital Universitário 
Onofre Lopes, por meio de dados coletados no período 
de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2017. A amostra 
foi composta de 54 pacientes que estavam em uso de 
terapia nutricional enteral nesse período. Os indicadores 
foram coletadas de formulário específico para avaliação 
(diagnóstico, antropometria, anamnese e necessidades 
nutricionais); conduta (dieta); e monitoração dos 
parâmetros laboratoriais, intercorrências clínicas e 
administração da dieta. Os seguintes dados foram levados 
em consideração para análise: dias até início da terapia 
nutricional enteral, adequação das necessidades calóricas 
e proteicas, intercorrências gastrointestinais, interrupção 
da administração da dieta e ocorrência de jejum superior 
a 48h. Os dados foram analisados no programa estatístico 
SPSS versão 22.0 e foram descritos em valores absolutos 
e relativos.

Resultados: Do total de 54 pacientes, 44,4% pertenciam 
ao sexo feminino e 55,5% ao masculino. O desfecho 
em 52% dos casos foi de alta hospitalar ou alta 
para enfermaria pediátrica, 2% foi a óbito e 46% 
permaneceram na unidade de terapia intensiva até o 
final da coleta. Observou-se que o tempo médio para o 
início da terapia, foi de 32,4hs e que a permanência com 
a nutrição enteral foi de 16 dias.  Quanto à adequação 
das necessidades prescritas em relação ao que foi 
infundido, 60% dos pacientes atingiram a meta calórica, 
e 58% atingiram a meta proteica. Sendo que a média 
de dias necessários para que fossem atingidas essas 
metas foram de 2,15 e 2,64 para calorias e proteínas, 
respectivamente. As intercorrências gastrointestinais 
como diarreia ou resíduo gástrico, ocorreram em 74% 
dos pacientes. A interrupção da administração da dieta 
ocorreu em 81% da amostra, tendo com motivo mais 

frequente a evolução para via oral sem comunicação 
prévia à equipe de nutrição. A ocorrência de jejum 
superior a 48h foi vista em apenas 15% dos casos 
analisados.

Conclusão: Apesar do início precoce da dieta, um 
pouco mais da metade dos pacientes atingiram as 
necessidades calóricas e proteicas. Interrupções 
frequentes na administração da dieta podem levar à 
depleção nutricional. A gestão de qualidade, através da 
elaboração de protocolos e estabelecimento de uma 
equipe multiprofissional com boa comunicação, podem 
contribuir para melhorar a assistência nutricional.

Palavras-chaves: Pediatria, Protocolo, Terapia Nutricional 
Enteral, Unidade de Terapia Intensiva 

PC093 - MICROBIOTA INTESTINAL E OBESIDADE 

Autores: Maria Claudia Lima, Fernanda Bachin, Dyaiane 
Marques dos Santos

Instituição: HIAE - Hospital Israelita Albert Eintein 
 
Introdução:  Microbiota intestinal desempenha 
importantes funções imunológicas, antibacterianas, 
metabólicas/nutricionais. O papel das bactérias 
colonizadoras do intestino humano como agentes 
etiopatogênicos da obesidade é importante, por ser 
potencial de intervenção.

Objetivos: Conhecer o papel da microbiota intestinal na 
obesidade.

Materiais e Métodos: Este trabalho se caracteriza como 
uma revisão bibliográfica do tipo narrativa, pois se embasa 
na consulta de publicações apropriadas para discutir 
e descrever o desenvolvimento do tema microbiota e 
obesidade, pelo ponto de vista teórico e contextual. Este 
estudo se constitui, basicamente, da análise da literatura 
publicada em livros, artigos de revistas impressas e/ou 
eletrônicas, com interpretação e análise pessoal do autor. 
Revisão narrativa embasada em 30 artigos (7 nacionais e 
23 internacionais) divulgados desde 2012, nas bases de 
dados: PubMed, Medline, Scielo, Elsevier, LinksMedicus, 
Up To Date e Cochrane, rastreados pela técnica booleana.

Resultados: Diferentes mecanismos são propostos para 
relacionar a composição da microbiota à obesidade.
Dietas hiperlipídicas (49-50%) elevam a produção 
de bile, conferindo ação antimicrobiana, aumento 
da permeabilidade intestinal e translocação de LPS 
(Lipossacarídeos); bem como modulação da atividade da 
fosfatase alcalina intestinal e diminuição da degradação de 
LPS, elevando seus níveis séricos. Esses níveis sanguíneos 
elevados de LPS favorecem a endotoxemia metabólica, 
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gerando obesidade e propiciando aparecimento de outras 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Os LPS 
interferem também: nas vias de sinalização de insulina e 
posterior resistência insulínica; bem como na hipertrofia 
de adipócitos e infiltração de macrófagos em tecido 
adiposo branco, aumentando produção de citocinas 
pró-inflamatórias, favorecendo a endotoxemia, podendo 
causar inflamação subclínica associada à manifestação de 
diversas doenças metabólicas, como a obesidade.

Conclusão: Há evidências de diferenças significativas na 
composição da microbiota dos obesos. Dieta hiperlipídica 
pode alterar a composição da microbiota causando 
inflamação subclínica e resistência insulínica associada à 
obesidade e outras DCNT.Mais estudos são necessários 
para averiguar a relação entre microbiota e obesidade e 
as formas de intervenção nutricional.

Palavras-chaves: Endotoxemia, Microbiota intestinal, 
Obesidade, Translocação Bacteriana 

PC094 - LIMITAÇÕES POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS EM IDOSOS BRASILEIROS 

Autores: Renata Breda Martins, Valéria Baccarin Ianiski, 
Carolina Böettge Rosa, Carla Helena Augustin Schwanke 

Instituição: PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul 
 
Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT) constituem-se um problema de saúde pública de 
relevante magnitude, relacionando-se com incapacidade 
prematura, diminuição de qualidade de vida e morte.

Objetivos: Descrever a proporção de idosos com alguma 
limitação por consequência de doença crônica não 
transmissível no Brasil.

Materiais e Métodos: Estudo quantitativo, descritivo 
com dados referentes à proporção de idosos com 60 
anos ou mais que referiram ter alguma limitação nas 
atividades de trabalho e de lazer causada por DCNT. As 
principais DCNT foram: doenças cardiovasculares, câncer, 
diabetes, doenças respiratórias crônicas e doenças 
neuropsiquiátricas. Os dados foram capturados no 
Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento 
de Políticas no Idoso (SISAP-idoso), com base na Pesquisa 
Nacional de Saúde (PNS) do ano de 2013, através do 
descritor “doença crônica não transmissível” em março 
de 2018.

Resultados: Observou-se que a proporção de idosos com 
alguma limitação por DCNT no país foi de 45,4%, sendo 
maior nas mulheres (47,6%). A região com maior proporção 
foi à região Sul (51,0%), seguido da região Sudeste (47,2%) 

e Centro-Oeste (43,0%). Segundo o sexo, foi observada 
maior proporção nas mulheres (52,9%) e homens (48,4%) 
da região Sul, seguido da região Sudeste (48,3% x 45,7%) 
e Centro-Oeste (45,3% x 39,6%). Quando observada a 
distribuição de limitações por DCNT nos Estados, o estado 
do Rio Grande do Sul apresentou a maior proporção 
(53,1%), seguido do estado de Rondônia (50,7%) e Paraná 
(50,0%). Em relação à proporção de limitações distribuída 
pelos sexos, a maior proporção foi observada no sexo 
feminino (58,5%) no Distrito Federal, seguido de Rondônia 
(54,7%) e Paraná (52,8%). Nos homens observou-se maior 
proporção no Rio Grande do Sul (51,6%), seguido de São 
Paulo (48,2%) e Paraná (46,8%).

Conclusão: A proporção de idosos com alguma limitação 
por DCNT apresentou-se maior nas mulheres tanto 
em âmbito nacional quanto em relação às grandes 
regiões do país. Observou-se que a metade Sul do país 
apresentou maiores proporções de limitação por DCNT, 
sugerindo-se que estratégias de enfrentamento para o 
manejo adequado dessas doenças sejam preconizadas 
pelos órgãos governamentais de serviços de saúde.

Palavras-chaves:  Doenças crônicas não transmissíveis, 
Idoso, Limitação física, Saúde do Idoso 

PC095 - INTERVENÇÃO NUTRICIONAL EM PACIENTE 
COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA: UM 
RELATO DE CASO

Autores: Paloma Costa da Frota, Daniele Maria de Oli-
veira Carlos, Maria de Fatima Rebouças Antunes, Ana 
Mary Viana Jorge

Instituição: UNIFOR - Universidade de Fortaleza
 
Introdução: A DPOC é uma enfermidade respiratória 
prevenível e tratável, caracterizada pela presença de 
obstrução das vias aéreas. Associada a uma resposta 
inflamatória anormal dos pulmões e das vias aéreas à 
inalação de partículas ou gases tóxicos (CUPPARI, 2014). 
Apresenta manifestações sistêmicas.

Objetivos: Fornecer um aporte calórico adequado e 
conservar o estado clínico nutricional do paciente, 
melhorando sua qualidade de vida.

Materiais e Métodos: O presente estudo trata-se 
de um relato de caso, com abordagem qualitativa. A 
coleta de dados foi realizada no Hospital de Messejana, 
na cidade de Fortaleza – CE, no período de fevereiro 
de 2018, durante 1 consulta nutricional, na qual, foi 
realizada com um paciente que encontrava-se na fila de 
espera de transplante pulmonar.  Paciente A.R.F., sexo 
masculino, 79 anos (data de nascimento 01/05/1938), 
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casado, aposentado, analfabeto, católico, possui 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Deambula com 
facilidade, tem como queixa principal cansaço excessivo, 
faz uso de oxigênio domiciliar para dormir. As medidas 
antropométricas coletadas foram: peso habitual (PH), 
peso atual (PA), altura (A), dobra cutânea tricipital (DCT), 
dobra cutânea biciptal (DCB), dobra cutânea subescapular 
(DCSE), dobra cutânea suprailiaca (DCSI), circunferência 
do braço (CB), e circunferência da cintura (CC). Em 
seguida, foi realizado o exame físico.

Resultados: Paciente apresenta diagnóstico nutricional 
de eutrofia, segundo o IMC, excesso de compartimento 
adiposo, risco moderado pra desenvolver DCV e risco 
elevado de obesidade. A massa magra encontra-se 
preservada. 

Aos exames antropométricos apresentou: Peso habitual: 
65 kg; Peso atual: 63 kg; Altura: 1,57 metros; IMC: 
25,6 kg/m² (eutrofia); CC: 100cm (risco moderado de 
DCV e risco elevado de obesidade); CB:30 cm; %CB: 
122,44 (obesidade); CQ: 97 cm; RCQ: 1,03 (risco muito 
alto de DCV); CMB: 22,37; %CMB: 101,22 (eutrofia); 
DCT: 24,3mm; %DCT: 347,14 (obesidade); DCB: 15,3 
mm; DCSE: 15,6 mm; DCSI: 28,6 mm; %Gordura: 34,8 
(obesidade).Paciente segue eutrófico, como resultado 
da intervenção, pode-se observar uma boa aceitação 
das mudanças sugeridas. 

Conclusão: A manutenção do estado nutricional é vital 
para pacientes com doenças pulmonares, já ́ que tanto 
a desnutrição quanto a obesidade são prejudiciais ao 
parênquima pulmonar e aos músculos respiratórios, 
contribuindo para a piora da doença.  A conduta  foi 
elaborar um plano alimentar adequado em calorias e 
nutrientes com o objetivo de manutenção de peso e 
melhorar a qualidade de vida do paciente.

Palavras-chaves: DPOC, Intervenção nutricional, Relato 
de caso 

PC096 - INTERVENÇÃO NUTRICIONAL EM PACIENTE 
HOSPITALIZADO POR INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM 
COMORBIDADES CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: UM 
RELATO DE CASO

Autores: Amanda Maia Pontes, Daniele Maria de Oli-
veira Carlos, Maria de Fatima Rebouças Antunes, Ana 
Mary Viana Jorge, Cintia Gonçalves Nascimento Costa 
Cordeiro

Instituição: UNIFOR - Universidade de Fortaleza
 
Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é resultado 
fisiopatológico de múltiplas doenças. A junção de doenças 

crônicas não transmissíveis, formaum conjunto de fatores 
de risco cardiovascular que podem se relacionar à uma 
Síndrome Metabólica (SM).

Objetivos: Apresentar o acompanhamento e intervenção 
nutricional em paciente hospitalizado para tratamento de 
insuficiência cardíaca descompensada, contemplando as 
diferentes comorbidades diagnosticadas.

Materiais e Métodos: Paciente C.L.S.S., sexo masculino, 
62 anos, natural de Fortaleza-CE, reside em casa 
própria de alvenaria com saneamente básico com a 
esposa, não foi possível quantificar a renda mensal 
familiar. Admitido em 10/03/18, com queixa de 
dor epigástrica e falta de ar, foi diagnosticado com 
Insuficiência Cardíaca descompensada. Apresentando 
ainda hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, 
dislipidemia, miocardiopatia, refluxo gastroesofágico e 
doença renal crônica. Há 5 anos fez apendicectomia, e 
em Novembro de 2017 amputou pé diabetico. Relata ter 
sido tabagista e etilista por 37 anos, parou há 24 anos 
o uso de Tabaco e há 15 anos o de álcool. Refere que a 
mãe já sofreu infarto agudo do miocárdio 4 vezes.

Resultados: Após a avaliação do estado nutricional 
do paciente através dos exames antropométricos, 
físicos, bioquímicos e do diagnóstico clínico, buscou-se 
conhecer as necessidades e recomendaçõa nutricionais 
do paciente.  Foi adaptada a dieta hospitalar com 6 
refeições diárias sendo o desjejum Padrão Diabético, 
lanche da manhã,  almoço Branda Diabética, adicionado 
de 1 colher de sopa de azeite de oliva), lanche da tarde 
vitamina laxativa diabética (mamão, ameixa, laranja, 
fibras e leite), jantar igual ao almoço e na ceia Padrão 
Diabética (mingau de aveia com cream cracker).No dia 
16 de Março o paciente foi transferido para setor de 
estabilização por conta da gravidade da insuficiência 
cardíaca, não sendo possível dar continuidade a 
dietoterapia e reavaliação do estado nutricional. 
Porém os objetivos de corrigir quadro de constipação 
e melhorar o nível de aceitação alimentar (analisado 
por Registro de Ingestão Alimentar) foram alcançados 
e, visualmente, o estado nutricional manteve-se sem 
alterações físicas, notando-se a diminuição do edema 
e da ascite.

Conclusão: O acompanhamento nutricional possuiu 
significativa importância para melhora do prognóstico 
do paciente. Pois possibilitou a manutenção do estado 
nutricional percebido por exame físico, a correção do 
quadro de constipação intestinal e a melhora do nível 
de aceitação alimentar do paciente. Sendo realizadas 
estratégias para adequar a dieta hospitalar as suas 
necessidades.
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Palavras-chaves: Insuficiência cardíaca, Intervenção 
nutricional, Paciente hospitalizado, Relato de caso 

PC097 - INTERVENÇÃO NUTRICIONAL EM PACIENTES 
INTERNADOS COM RISCO DE HIPOGLICEMIA

Autores: Mariana Nicastro, Glaucia Fernanda Corrêa 
Gaetano Santos, Camila Ventura Meneghelli, Carolina 
Daher Rolfo, Paula Carvalho Morelli

Instituição: HIAE - Hospital Israelita Albert Einstein 
 
Introdução: No ambiente hospitalar, o tempo de 
permanência de pacientes diabéticos aumenta de 1 a 3 
dias em comparação aos não diabéticos. A hipoglicemia 
afeta de 5 a 20% dos pacientes hospitalizados e aumenta 
a morbimortalidade.

Objetivos: O objetivo deste estudo foi avaliar a efetividade 
da introdução de suplemento nutricional oral e/ou lanche 
noturno no auxilio do controle glicêmico dos pacientes 
hospitalizados com risco de hipoglicemia.

Materiais e Métodos: Estudo transversal com coleta 
retrospectiva em 69 pacientes portadores de diabetes 
mellito tipo 1 ou 2, maiores de 18 anos, admitidos em 
unidades de  clínica médica cirúrgica de um hospital geral 
privado, que apresentaram níveis de glicemia 

Resultados: Dos 69 pacientes incluidos no estudo 
49,3% apresentaram hipoglicemia e 50,7% glicemia 
limítrofe. A idade média foi de 76 anos.  Desses 69 
indivíduos, 38% aderiram à proposta de SNO, 25% a 
proposta de LN, 18,5% aceitaram o SNO+LN e 18,5% 
representaram NE. No grupo SNO, 70% dos pacientes 
apresentaram normoglicemia após intervenção. 
Em contrapartida, os que aderiram ao LN não 
apresentaram nenhuma hipoglicemia pós-intervenção. 
Já o grupo SNO+LN, apresentou 15% de hipoglicemia 
pós-intervenção. No grupo NE: 15% apresentaram 
hipoglicemia. Comparando os três grupos que aderiram 
às propostas sugeridas, apenas 15% apresentaram 
novas hipoglicemias.

Conclusão: Observou-se a importância do aconselhamento 
dietético e intervenção nutricional promovendo melhores 
resultados na glicemia de pacientes hospitalizados. 
Apesar da melhor adesão do grupo SNO a eficácia do 
desfecho destacou-se nos grupos LN e SNO+LN. Com base 
neste cenário, ratifica-se a necessidade da manutenção 
da intervenção estabelecida, a fim de promover 
melhorias no cuidado nutricional, estabilidade glicêmica 
e os desfechos clínicos. 

Palavras-chaves:  Hipoglicemia, Intervenção Nutricional, 
Lanche Noturno, Suplementação 

PC098 - INGESTÃO DE NUTRIENTES ANTIOXIDANTES 
EM IDOSOS COM DOENÇA DE ALZHEIMER: UM ESTUDO 
CASO-CONTROLE

Autores: Juliana Ferreira

Instituição: UFAL - Universidade Federal de Alagoas 
 
Introdução: A demência tem incapacitado idosos em 
todo o mundo por levarem à perda da independência 
e da autonomia. Acredita-se que uma alimentação rica 
em nutrientes antioxidantes reduz lesões e minimizar os 
efeitos deletérios ocasionados pelo estresse oxidativo.

Objetivos: Identificar padrões de ingestão de nutrientes 
antioxidantes na dieta de idosos com e sem Doença de 
Alzheimer.

Materiais e Métodos: Estudo do tipo caso-controle, 
realizados com idosos assistidos em um hospital público 
de Maceió. Foram coletadas variáveis sociodemográficas, 
antropométricas e o Registro Alimentar de 3 dias.

Resultados: A amostra estudada foi composta por 34 
idosos com Doença de Alzheimer e 58 sem a doença, 
totalizando 92 idosos. Não foi observado diferenças 
entre grupos nas frequências das variáveis: gênero, 
estado civil, escolaridade e renda. A maioria dos idosos 
foi do sexo feminino (n=66; 71,7%), casados (n=40; 
43,4%), e estudaram por período igual ou maior que a 
5ª série do ensino fundamental. A maioria dos indivíduos 
apresentavam renda familiar de dois ou mais salários 
mínimos. Os idosos com D.A apresentaram maior média 
de idade. A prática de atividade física foi relatada apenas 
no grupo controle. Observou-se ainda que a desnutrição 
associou-se com o diagnóstico de Alzheimer, onde a 
frequência de indivíduos com baixo peso foi maior no 
grupo caso (n= 7; 20,6%), que no grupo controle (n= 4; 
6,9%). Foi observado elevada frequência de indivíduos 
com ingestão abaixo da recomendação em ambos 
os grupos para todos os nutrientes antioxidantes, 
com exceção da vitamina C. A ingestão de nutrientes 
antioxidantes apresentou correlações com a ingestão de 
energia e macronutrientes em ambos os grupos.

Conclusão: Os resultados obtidos, evidencia-se elevada 
frequência de baixa ingestão de nutrientes antioxidantes 
nos idosos avaliados, em ambos os grupos. Entretanto, 
a Doença de Alzheimer parece comprometer a ingestão 
alimentar, visto que a média de ingestão da maioria 
dos nutrientes avaliados foi menor nesse grupo de 
idosos, sendo significativa a diferença de ingestão de 
carboidratos, zinco e selênio.

Palavras-chaves:  Antioxidantes , Consumo alimentar, 
Doença de alzheimer, Idoso 
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PC099 - INGESTÃO DIETÉTICA DE CÁLCIO E VITAMINA D 
EM UNIVERSITÁRIAS DO CURSO DE NUTRIÇÃO DE UM 
CENTRO UNIVERSITÁRIO PARTICULAR EM FORTALEZA 
- CEARÁ 

Autores: Igor Oliveira dos Santos, Thaís Bastos Romero, 
Yonnaha Nobre Alves Silva, Lia Fonteles Jereissati, Julia-
na Magalhães da Cunha Rêgo

Instituição: Unichristus - Centro Universitário Christus 
 
Introdução: A recomendação, para manutenção da 
saúde óssea, prevenção de doenças crônicas, como 
cardiovasculares, osteoporose, diabetes, obesidade, 
é manter a ingestão dietética dentro da referência 
(DRIs), para cálcio e vitamina D, principalmente em 
mulheres.

Objetivos: Identificar a ingestão dietética de cálcio 
e vitamina D, confrontando com as recomendações 
internacionais (DRIs), em universitárias do Curso de 
Nutrição de um centro universitário particular em 
Fortaleza – Ceará.

Materiais e Métodos: A amostra foi composta por todas 
as universitárias dos dois semestres existentes do curso, 
em 2017, tendo sido realizada a coleta dos dados durante o 
segundo semestre do referido ano. Foram coletados dados 
sociodemográficos e de ingestão alimentar, por meio de 
recordatório alimentar 24 horas, por 2 dias distintos e 
não consecutivos, com análise de micronutrientes pela 
Tabela Brasileira de Composicao de Alimentos - TACO 
(4ª edição) para cálculo de média aritmética e desvio-
padrão das variáveis quantitativas. Os dados encontrados 
foram confrontados com as recomendações dietéticas 
de cálcio e vitamina D, de acordo com o Institute of 
Medicine (IOM) - Dietary Reference Intakes (DRIs), por 
idade e sexo. Foi realizada dupla digitação, para análise 
estatística, utilizando os softwares Excel (Office 2016) 
e SPSS (v. 20.0), considerando o nível de significância 
de p < 0,05. Pesquisa aprovada no Comitê de Ética do 
Centro Universitário Christus (Unichristus), com CAAE nº 
66528617.3.0000.5049.

Resultados: A média de idade foi 20,82 ± 5,138 anos 
das 41 universitárias participantes da pesquisa, 
todas solteiras e a maioria (92,6%) com graduação 
incompleta. Os valores médios diários encontrados na 
ingestão de cálcio e vitamina D foram 576,83 ± 366,36 
mg e 1,69 ± 1,44 mcg, respectivamente. Confrontando 
a ingestão média de cálcio com a Estimated Average 
Requirement (EAR) para a idade de 14 a 18 anos, que é 
1.100 mg/dia, a média encontrada ainda foi menor do 
que a total (487,90 ± 225,32 mg cálcio/dia), sugerindo 
que a ingestão provavelmente está inadequada, 

incluindo todas as mulheres, sem diferença estatística 
(p = 0,3837). Em relação à ingestão de vitamina D, 
encontrou-se média total de 1,69 ± 1,44 mcg/dia, 
sugerindo uma inadequação na ingestão alimentar 
deste nutriente, por se encontrar muito abaixo a 
recomendação pela EAR para mulheres de 14 anos ou 
mais (de 400mg de retinol/dia ou 10mcg de calciferol/
dia, considerando a conversão de 1mcg calciferol = 
40UI retinol).

Conclusão: Encontrou-se uma inadequação na ingestão 
de cálcio e vitamina D na amostra estudada, com 
médias muito inferiores às recomendações, podendo 
ser considerada uma população de risco para deficiência 
nutricional desses micronutrientes, principalmente 
relacionados ao desenvolvimento de problemas ósseos 
e doenças crônicas.

Palavras-chaves: Cálcio, Vitamina D, Recomendações, 
Ingestão dietética, Universitárias 

PC100 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE PACIENTES 
INTERNADOS EM RELAÇÃO À NUTRIÇÃO ENTERAL E 
ATENDIMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE 
TERAPIA NUTRICIONAL (EMTN) 

Autores: Mônica Hübner Pinel, Adriele Felix Domingos, 
Marcelo Soares Pires, José Renato Dacache Balieiro, 
Paula Buzim Vidal

Instituição: HCL - Hospital Cesar Leite
 
Introdução: A nutrição enteral, por meio da oferta de 
nutrientes via oral ou por sonda, visa à manutenção ou 
restauração do estado nutricional do paciente. O índice 
de satisfação permite analisar a prestação de cuidados 
sob a perspectiva do usuário.

Objetivos: Neste contexto, o presente estudo objetiva 
quantificar a satisfação do paciente internado em 
relação à nutrição enteral e atendimento da EMTN 
para adequação dos processos com base nos resultados 
obtidos.

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo descri-
tivo, transversal e de caráter prospectivo. Foram 
incluídos pacientes em uso de suplementação oral 
e nutrição enteral por sonda, admitidos no Hospital 
César Leite em Manhuaçu/MG, no mês de março de 
2018, de ambos os sexos. A pesquisa de satisfação foi 
aplicada pelas nutricionistas pertencentes à EMTN 
e acadêmicas de nutrição, após o terceiro dia de 
acompanhamento. As entrevistas foram realizadas 
com os pacientes e/ou acompanhantes sobre a 
satisfação com a nutrição enteral e o atendimento 
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da equipe de nutrição clínica, baseado nos critérios 
do indicador de qualidade.

O índice de satisfação foi obtido com base na seguinte 
fórmula:

Índice de satisfação:

Número de respostas satisfatórias x 100

Número total de pacientes entrevistados

Considerou-se satisfatório o somatório de respostas bom 
e ótimo, com meta mensal de 90%, conforme descrito 
na literatura. As análises foram realizadas com o auxílio 
do programa Microsoft Office Excel 2010.

Resultados: Participaram do estudo 27 pacientes com 
suplementação enteral oral e 10 pacientes em uso de 
nutrição enteral via sonda, ambos acompanhados pela 
EMTN, com prevalência para o sexo feminino (54%) e idade 
média de 69 anos (variando de 16 a 97 anos). Ao investigar 
a satisfação em relação à suplementação oral, notou-se 
que os critérios avaliados superaram a meta mensal do 
indicador de 90% referente à variedade, apresentação, 
temperatura, horário ofertado e sabor. Observou-se 
quanto à terapia nutricional enteral por sonda, índice 
de 100% (n=10) de satisfação relativo à apresentação 
do rótulo de identificação da dieta/equipo/bomba de 
infusão e administração da enfermagem, porém houve 
insatisfação de 10% em relação a irrigação da sonda no 
plantão noturno, conforme descrito. Constatou-se ainda 
que, todos os entrevistados afirmaram estar satisfeitos, 
com respostas “bom” e “ótimo”, em relação à clareza e 
qualidade da orientação recebida, cordialidade/educação 
e postura profissional.

Conclusão: Os resultados apresentados indicam que 
tanto o suplemento dietético, quanto a dieta enteral 
administrada por sonda e o atendimento da equipe 
atingiram a meta do índice de satisfação. Cabe a EMTN 
monitorar o indicador de qualidade mensalmente, 
visando atender as expectativas e melhorar a eficiência 
da assistência.

Palavras-chaves:  Índice de Satisfação, Nutrição Enteral, 
Suplementação oral, Terapia Nutricional 

PC101 - ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO ENTRE VOLUME 
PRESCRITO E INFUNDIDO EM DOENTES CRÍTICOS 
ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE TERAPIA NUTRICIONAL 
DO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
MACEIÓ 

Autores: Isabela Luna Amaral, Iasmyn Guimarães Rocha, 
Maria do Socorro Lira Paes Batista, Jose Wellington Me-
nezes da Silva, Hilda Maria de Lima Silva

Instituição: SCMM - Santa Casa de Misericórdia de 
 Maceió
 
Introdução: Considerando que a terapia nutricional é um 
fator que influência na evolução do doente crítico, faz-se 
necessária a utilização de indicadores que permitam 
mensurar se o paciente está recebendo adequadamente 
o suporte nutricional.   

Objetivos: Calcular o percentual de adequação entre 
calorias prescrita e infundida.  Identificar fatores 
relacionados à inadequação na administração da nutrição 
enteral;

Materiais e Métodos:  Estudo de teve caráter 
observacional, retrospectivo, realizado no período de 
janeiro a março de 2018. Foram incluídos pacientes com 
idade > 18 anos, de ambos os sexos recebendo dieta 
enteral exclusiva por pelo menos 5 dias consecutivos. Os 
dados coletados incluíram, gasto energético total (GET), 
kcal prescrita, volume de dieta prescrita e infundida, 
e os principais motivos de interrupção da dieta. Os 
dados foram coletados em prontuário eletrônico da 
instituição.Todas as análises foram realizadas com o 
auxílio do programa Excel® para tabulação de dados e 
a análise estatística através de média, desvio padrão e 
percentual.A adequação energética foi avaliada através 
do valor calórico prescrito e do infundido em 24 horas, 
com base na seguinte fórmula: adequação das calorias 
(kcal) infundidas (%) = (kcal infundidas/kcal prescritas) 
x 100.Foi considerado aceitável uma adequação ≥ 70% 
entre o valor calórico prescrito e o recebido, sendo esse 
valor apontado na literatura como satisfatório.

Resultados: A Amostra foi composta por 62 pacientes, 
de ambos os sexos com idade superior a 18 anos, 
foi observado um GET médio de 1920,33kcal ± 
162,02 Kcal, o VET prescrito obteve uma média 
1295,5KCAL±107,42KCAL que corresponde a 69,53% (± 
3,99% )do GET . Quando observado o volume prescrito 
(VP) versus infundido foi visto que, o VP médio foi de 
902,5ml±100,35ml e o volume médio infundido foi 
de 800,83ml±134,28ml, correspondendo a 85,93% (± 
6,14%) de adequação do VP. Os principais motivos de 
interrupção de dieta foram o cumprimento da rotina 
hospitalar (banho, administração de medicamentos, 
fisioterapia), problemas mecânicos com a sonda, 
como obstrução, mau posicionamento, demora 
para a sua repassagem, alterações do trato gastro 
intestinal(distensão abdominal, presença de vômito e 
diarreia), complicações clínicas. Além disso, algumas 
vezes, o volume efetivamente infundido não é 
devidamente registrado em prontuário.

Conclusão: Os valores de adequação de volume 
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infundido neste serviço estão adequados conforme 
dados da literatura, (>70% volume prescrito). Fatores que 
interferiram na administração da nutrição enteral podem 
ser minimizados se houver planejamento adequado para 
a interrupção e reintrodução da dieta. As intercorrências 
relacionadas à obstrução, perda e repassagem da sonda 
nasoenteral, podem ser diminuídas com o treinamento 
contínuo da equipe de enfermagem.

Palavras-chaves: Unidade de Terapia Intensiva, Terapia 
Nutricional, Indicadores de Qualidade 

PC102 - ÍNDICE DE MASSA CORPORAL DE PACIENTES 
ADMITIDOS EM UMA EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA DO 
MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR 

Autores: Rafaela Gilo Sanches, Luana Gonçalves dos 
Santos, Ariana Ferrari

Instituição: UCUM - Unicesumar 
 
Introdução: Os transtornos mentais, doenças que 
se manifestam psicologicamente associados a algum 
comprometimento funcional, englobam sintomas -como 
dificuldade de concentração e insônia- e atingem em 
maior parte adultos, do sexo feminino e de classe mais 
baixa.

Objetivos: Avaliar o índice de massa corporal de pacientes 
admitidos em um serviço de emergência psiquiátrica do 
município de Maringá/PR.

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo observacional 
de corte transversal com coleta prospectiva de dados, no 
qual a população foi recrutada a partir da admissão em 
uma emergência psiquiátrica do município de Maringá/
PR.O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Unicesumar.Os indivíduos foram pesados, 
em uma balança de plataforma digital, em pé, descalços, 
com o mínimo de vestuário, no centro da balança.A 
aferição da estatura foi realizada com o paciente em pé, 
descalço, com os calcanhares e pés unidos, panturrilhas 
encostadas na parede, em posição ereta, olhando para 
frente.O índice de massa corporal foi calculado através do 
peso atual do paciente dividido pela altura ao quadrado.
Foi classificado de forma que, IMC≥18,5kg/m² e ≤24,9kg/
m² peso adequado, IMC ≥ 25kg/m² excesso de peso, 
IMC≥25kg/m² e ≤29,9kg/m² pré-obesidade, IMC≥30 e 
≤34,9kg/m² obesidade grau I, IMC≥35kg/m² e ≤39,9kg/
m² obesidade grau II e IMC ≥40kg/m² obesidade grau III.

Resultados: Foram avaliados 40 pacientes, dos quais 
2,5% apresentaram baixo do peso 52,5% IMC adequado, 
27,5% pré-obesidade, 7,5% obesidade grau I, 7,5% 
obesidade grau II e 2,5% obesidade grau III.Relacionando 

os dados acima com os transtornos, observou-se que 
entre os indivíduos- alguns dos quais compõem mais 
de uma classificação de transtornos- com baixo peso, 
100% fazia o uso de álcool; entre os eutroficos, 28,5% 
apresentava uso de drogas, 33,3% uso de bebida 
alcoólica, 19% esquizofrenia, 9% transtorno bipolar, 
4,7% depressão, 4,7% transtorno fictício e 4,7% delírios.
Entre os pacientes em pré-obesidade, 9% apresentava 
transtorno de personalidade, 27,7% transtorno de 
bipolaridade, 27,7% uso de drogas, 27,7% uso de 
álcool, 9% transtorno mental, 9% esquizofrenia e 27,7% 
depressão; com obesidade grau I, 33,3% apresentou 
transtorno de pânico, 33,3% esquizofrenia,33,3% uso de 
bebida alcoólica e 33,3% uso de drogas; com obesidade 
grau II, 33,3%  apresentou transtorno bipolar, 33,3% 
esquizofrenia, 33,3% uso de drogas; e com obesidade 
grau III, 100% uso de drogas.

Conclusão: Conclui-se que a maioria dos avaliados 
apresentam peso adequado, mas também é grande o 
numero de avaliados em pré-obesidade.Além disso, a 
maioria dos pacientes bipolares e com depressão estão 
acima do peso, já os com esquizofrenia se encontram 
com peso adequado.

Palavras-chaves: Avaliação nutrional, Emergência 
psiquiátrica, Índice de massa corporal, Maringá, 
Transtornos mentais 

PC103 - INDICADORES DE QUALIDADE NA TERAPIA 
NUTRICIONAL EM UM HOSPITAL PARTICULAR EM 
BELÉM-PA 

Autores: Jamille Jheniffer Nascimento Auzier, Bianca 
Braga de Sousa, Alianne Pacheco Rodrigues, Jessica Lu-
dimilli Moraes da Silva, Larissa Aglair Rocha Mota

Instituição: HAB - Hospital Adventista de Belém 
 
Introdução: A terapia nutricional (TN) é componente 
fundamental no cuidado do paciente hospitalizado. Os 
indicadores de qualidade (IQ) são ferramentas praticas 
e de baixo custo utilizadas para avaliar a qualidade 
e resultados da TN contribuindo para a melhoria da 
assistência.

Objetivos: O objetivo do trabalho é caracterizar o perfil 
de pacientes em TN, bem como avaliar e monitorar a 
assistência nutricional por meio dos IQ.

Materiais e Métodos:  Trata-se de um estudo 
retrospectivo observacional realizado no período de 
outubro de 2017 a fevereiro de 2018 em um hospital 
particular em Belém-PA. Para descrição do perfil de 
pacientes em TN e calculo dos IQ foram obtidos dados a 
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partir dos registros da Equipe Multidisciplinar de Terapia 
Nutricional em prontuário eletrônico do hospital. Os 
IQ avaliados foram: realização de triagem nutricional 
nas primeiras 24h de internação; realização de 
avaliação nutricional nas primeiras 48h de internação; 
frequência de pacientes com volume infundido > 80% 
do volume prescrito; frequência de pacientes com 
diarreia; frequência de pacientes com hiperglicemia; 
pacientes com manutenção do estado nutricional na 
alta hospitalar.

Resultados: Foram acompanhados um total de 552 
pacientes, com prevalência de indivíduos do sexo 
feminino (53,5%) e idade igual ou superior a 60 anos 
(85,7%). Dos pacientes avaliados 40,5% realizaram 
TN oral, 56,3% TN enteral e 3,2% TN parenteral. Na 
monitoração por meio dos IQ foi observado que 94% dos 
pacientes foram triados nas primeiras 24h de internação 
(meta > 80%), 99,8% dos pacientes foram avaliados nas 
primeiras 48h de internação (meta de 100%), 79,9% 
dos pacientes com volume infundido >80% do volume 
prescrito (meta > 80%), 7,62% apresentaram diarreia 
(meta < 10%), 10,8% apresentaram hiperglicemia (meta 
< 10%) e 85,1% mantiveram o estado nutricional na alta 
hospitalar (meta > 80%).

Conclusão: Todos os IQ analisados mantiveram-se 
dentro da meta estabelecida, com exceção da avaliação 
nutricional em ate 48 horas de internação e percentual 
de volume infundido > 80% do prescrito. A avaliação 
de indicadores de qualidade em TN e de fundamental 
importância para garantir maior eficiência nas rotinas 
diárias, melhora na capacidade de analise de processos 
e assistência clinica.

Palavras-chaves:  Indicadores de Qualidade, Terapia 
Nutricional, Nutrição Enteral 

PC104 - INDICADORES DE QUALIDADE EM TERAPIA 
NUTRICIONAL ENTERAL EM UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA

Autores: Amanda Carla da Silva, Larissa Marinho Duar-
te, Lidiane Cristina Luzzi, Thalita Paula Toso

Instituição: HN - Hospital das Nações 
Introdução: Os indicadores de qualidade são medidas 
quantitativas que podem ser usados como guia para 
monitorar e avaliar a qualidade de importantes cuidados 
providos ao paciente e as atividades dos serviços de 
apoio, como a terapia nutricional.

Objetivos: Avaliar os indicadores de qualidade de terapia 
nutricional de pacientes internados na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI).

Materiais e Métodos: Trata-se de estudo retrospectivo, 
realizado na UTI de um hospital privado no sul do país, 
onde foi feita coleta de dados por meio de planilha 
de monitoramento, no período de agosto de 2017 a 
janeiro de 2018. As necessidades de energia e proteínas 
foram calculadas segundo protocolo da unidade. Os 
indicadores foram comparados com os parâmetros da 
International Life Sciences Institute (ILSI) Brasil3. Foram 
analisados os seguintes indicadores de qualidade: 1) 
Índice de calorias prescritas e infundidas em pacientes 
em terapia nutricional enteral (TNE); 2) Frequência 
de realização de triagem nutricional em pacientes 
hospitalizados em 24 horas; 3) Frequência de obstrução 
de sonda em pacientes em TNE; 4) Frequência de saída 
inadvertida de sonda enteral; 5) Frequência de diarreia 
em pacientes em TNE.

Resultados: Foram incluídos 99 pacientes com idade 
maior que 18 anos em terapia nutricional enteral. 
Durante o período avaliado, a média das calorias 
prescritas e infundidas foi de 85%, o indicador não 
atingiu 100% devido a jejum, atraso sem motivo, erro 
técnico e saída de sonda, entre outros. Em relação a 
frequência de triagem nutricional em 24 horas, 99% 
dos pacientes foram triados e 1% foi a óbito antes 
de 24 horas. Quanto a obstrução e saída inadvertida 
de sonda, a média dos valores foram 0,2% e 3,1%, 
respectivamente, sendo os principais motivos para 
saída de sonda a agitação psicomotora dos pacientes e 
fixação inadequada da sonda. A média para a frequência 
de diarreia na população estudada foi de 7,5%. Todos 
os indicadores analisados no período obtiveram valores 
conforme recomendação da ILSI Brasil. 

Conclusão: Concluiu-se que a unidade avaliada se 
manteve dentro das metas estabelecidas pela ILSI 
Brasil e pela instituição, demonstrando a efetividade 
da terapia. Sendo de grande importância a avaliação 
constante dos indicadores de qualidade em TNE, 
visando identificar erros e aperfeiçoar o atendimento ao 
paciente na unidade hospitalar permitindo monitorar a 
evolução da qualidade da assistência nutricional

Palavras-chaves: Terapia Nutricional, Indicadores de 
Qualidade, Terapia Intensiva 

PC105 - INCIDÊNCIA DE SÍNDROME DE REALIMENTAÇÃO 
EM PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE NUTRIÇÃO 
PARENTERAL EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE PORTO 
ALEGRE 

Autores: Ana Paula Corrêa Meira, Cíntia Lopes Castro 
Lucho, Carolina Oliveira dos Santos, Flávia Moraes Silva 
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Instituição: HNSC - Hospital Nossa Senhora da Conceição 
 
Introdução:  A síndrome de realimentação (SR) 
caracteriza-se por um distúrbio severo de eletrólitos 
acompanhado de anormalidades metabólicas em 
pacientes com desnutrição grave, jejum prolongado e/ou 
etilista, quando introduzido suporte nutricional.

Objetivos: Avaliar a incidência de SR em pacientes com 
prescrição de nutrição parenteral (NP) em um hospital 
público de Porto Alegre-RS.

Materiais e Métodos: Estudo de coorte histórica 
envolvendo adultos com prescrição de NP do Hospital 
Nossa Senhora da Conceição acompanhados pela 
equipe de Terapia Nutricional em 2016 e 2017, 
aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição. 
Foram coletados do prontuário médico e da ficha 
de acompanhamento dos pacientes em NP dados 
referentes à internação, à prescrição da NP e ao estado 
nutricional, além de dados socio-demográficos e 
parâmetros laboratoriais. Risco de SR foi determinado 
a partir do índice de massa corporal (IMC), tempo de 
jejum anterior a NP e concentrações séricas reduzidas 
de eletrólitos. A SR foi definida a partir da presença de 
hipofosfatemia, hipomagnesemia e/ou hipocalemia nas 
primeiras 72h após o início da NP. Pacientes com SR 
foram comparados àqueles sem SR quanto ao aporte 
calórico recebido nas primeiras 72 horas após início 
da NP, tempo de jejum pré NP, tempo para atingir alvo 
nutricional e unidade de internação. As análises foram 
realizadas no SPSS 20.0.

Resultados: Foram avaliados 234 pacientes (56,53±15,48 
anos; 55,7% homens).  A maior parte dos pacientes 
(57,4%) estava em unidade de terapia intensiva (UTI) e 
56,6% eram oncológicos. O motivo mais frequente para 
início da NP foi a intolerância à terapia nutricional oral 
e/ou enteral em 23,8% dos casos, seguido por presença 
de fístula entérica ou pancreática em 19,6% dos casos. 
Risco de SR foi identificado em 47,7% dos pacientes e 
36,6% dos pacientes desenvolveram SR. Em torno de 
43% dos pacientes com risco de SR desenvolveram SR 
em comparação a 57% dos pacientes sem risco de SR (p = 
0,238). A frequência de pacientes que desenvolveram SR 
internados em UTI foi superior em comparação àqueles 
internados em unidades de internação (67,4% versus 
32,6%; p = 0,021). O aporte calórico (% de adequação 
calórica ao alvo nutricional) recebido nas primeiras 
72h após o início da NP foi superior no grupo com SR 
em comparação ao grupo sem SR (60,9±19,5% versus 
54,8±13,53%; p = 0,012), não sendo observada diferença 
entre os grupos no tempo de jejum pré NP e no tempo 
para atingir o alvo nutricional.

Conclusão: Cerca de metade dos pacientes apresentaram 
risco de SR e mais de 1/3 desenvolveu SR, sendo esta 
condição mais comum nos pacientes internados em UTI. A 
associação positiva entre presença de SR e aporte calórico 
recebido pelos pacientes nas primeiras 72 horas reforça 
a necessidade de protocolos para progressão mais lenta 
da terapia nutricional naqueles em risco de SR.

Palavras-chaves:  Nutrição parenteral, Pacientes adultos, 
Síndrome de realimentação 

PC106 - INDICADORES DE QUALIDADE EM TERAPIA 
NUTRICIONAL ENTER AL EM UM CENTRO DE 
TRATAMENTOS DE QUEIMADOS EM UM HOSPITAL 
PUBLICO DE ANANINDEUA/PA

Autores: Adrielle Aguiar de Carvalho, Alex Francisco Pin-
to do Nascimento, Edilssa Carla Dias Lopes

Instituição: HMUE - Hospital Metropolitano de Urgência 
e Emergência 
 
I n t r o d u ç ã o :  E m  p a c i e n t e s  q u e i m a d o s ,  o 
hipermetabolismo estimula o aumento das necessidades 
proteico-calóricas, o suporte nutricional adequado 
diminui o risco de complicações nestes pacientes, 
minimiza a resposta metabólica, desnutrição e outros 
agravos.

Objetivos: O objetivo desde estudo é acompanhar a 
efetividade da terapia nutricional enteral em pacientes 
queimados, através dos indicadores de qualidade de 
aplicação na clínica.

Materiais e Métodos: Estudo de caráter transversal 
e prospectivo, através da análise de 18 prontuários 
de pacientes em Terapia Nutricional Enteral (TNE), 
queimados, internados no hospital no último trimestre 
de 2017.  Para cálculo das necessidades calóricas, 
utilizou-se a formula de Toronto (1990), e 1,2 a 2,0 g/
kg/peso para oferta proteica.  A terapia nutricional 
ocorreu por administração intermitente com pausa 
programada de 4h (8-12h). O volume foi programado 
para 20h e avaliado os percentuais a partir do volume 
infundido. Para a monitorização de TNE considerou-se: 
volume prescrito x infundido, complicações mecânicas, 
complicações metabólicas e frequência e motivos das 
interrupções da TE.

Resultados: A maioria dos pacientes foram admitidos 
em estado grave, necessitando de uma nutrição enteral 
invasiva para prevenção de desnutrição devido ao 
hipercatabolismo. Encontrou-se uma baixa frequência de 
doenças crônicas como comorbidades, fator associado a 
faixa etária acometida, o risco nutricional foi encontrado 
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em 15% dos pacientes,  TE foi prescrita de forma precoce 
para 100% dos pacientes analisados, a média dos três 
meses de adequação proteica foi de 70,1% alcançando 
o valor mínimo estabelecido pelas diretrizes. O valor 
calórico se encontra dentro do recomendado, uma média 
de 85% de adequação no período.  5,15% das pausas no 
período deveu-se a jejum programado para curativos e/
ou cirurgias, sendo a principal causa o manejo inadequado 
do paciente pela equipe multiprofissional pós pausa 
programada (94,82%).

Conclusão: Ao analisar o alcance proteico e calórico, 
observa-se que mesmo com a prescrição dietética 
de acordo com as necessidades energéticas,  os 
procedimentos e o mal manejo do paciente dificultam o 
alcance pleno do valor estabelecido. Vale ressaltar que 
a monitorização da  TNE é primordial para  a qualidade 
de assistência nutricional em  pacientes portadores de 
queimaduras. 

Palavras-chaves: Indicadores de Qualidade em 
Assistência, Nutrição enteral, Terapia nutricional 

PC107 - IMPACTO DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CÂNCER 

Autores: Jessica Bianca Passos Pereira, Alexsandro Fer-
reira dos Santos

Instituição: Universidade Ceuma 
 
Introdução: Câncer pediátrico, é toda neoplasia maligna 
que acomete indivíduos com idade até 19 anos. Nessa 
faixa etária os tipos de canceres mais comuns são: 
leucemias, linfomas, tumores do sistema nervoso central, 
sarcomas, tumor de Wilms e osteossarcoma.

Objetivos: Descrever o impacto do tratamento oncológico 
em crianças e adolescentes com câncer.

Materiais e Métodos: O presente estudo, tratou-se de 
uma revisão de literatura simples, a partir de artigos 
científicos dos últimos quatro anos, disponíveis nas 
bases de dados Scielo, Google Acadêmico e Pubmed. 
As publicações foram definidas a partir dos descritores: 
criança, adolescente, câncer e neoplasias.

Resultados: O tratamento oncológico é bem agressivo, 
independente da idade. O público infantil quando 
submetido a diferentes procedimentos sendo estes: 
cirurgia, quimioterapia, radioterapia e etc, é colocado 
em situações que lhe proporcionam medo e extremo 
desconforto. As alterações que podem ocorrer, 
incluem: catabolismo e a instalação da desnutrição, que 
associam-se ao aumento da morbimortalidade, menor 
qualidade de vida, sobrevida e tolerância ao tratamento. 

A quimioterapia proporciona efeitos como apatia, 
emagrecimento, alopécia, mucosites, hematomas, 
sangramento nasal e bucal, náuseas, vômitos e diarreia. 
A radioterapia os efeitos mais comuns incluem as 
disfunções endócrinas e não endócrinas, esses efeitos 
vão ser intensificados de acordo com o local onde o 
paciente receberá a radiação, forma de administração, 
quantidade de vezes dentre outros fatores. Os efeitos 
mais comuns em crianças e adolescentes submetidos a 
tratamento cirúrgico podem incluir dor, fadiga e grade 
incomodo.

Conclusão: O tratamento do câncer pediátrico, deixa o 
organismo extremamente vulnerável e debilitado, muitas 
vezes podendo comprometer o estado nutricional. Desta 
forma, crianças e adolescentes sob tratamento oncológico 
sofrem grande impacto decorrentes do tratamento, seja 
ele através da quimio e radioterapia ou quaisquer outros 
tratamentos, causando a ela dor, alterações metabólicas, 
além de causar medo.

Palavras-chaves:  Crianças, Adolescentes, Câncer, 
Neoplasias 

PC108 - IMPACTO DA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NA 
QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO E CONHECIMENTO 
NUTRICIONAL DE MULHERES APÓS TRATAMENTO 
DE CÂNCER DE MAMA, ATENDIDAS PELO CENTRO DE 
REABILITAÇÃO ONCOLÓGICA DE BIRIGUI (SP)

Autores: Drielly Rodrigues Viudes, Thaynara Maria Góes 
da Silva, Suzana da Silva, Daniela Navarro D’Almeida 
Bernardo

Instituição: UniSalesiano - Centro Universitário Católico 
Unisalesiano Auxilium 
 
Introdução: Elevada mortalidade e crescente incidência 
do câncer de mama remetem a formulação de estratégias 
de prevenção e recidiva da doença, que podem ser 
direcionadas através da promoção de alimentação 
saudável e mudanças no estilo de vida.

Objetivos: Avaliar modificações nos hábitos alimentares 
e conhecimento nutricional, após trabalho de educação 
nutricional, em mulheres pós tratamento de câncer de 
mama.

Materiais e Métodos: A pesquisa foi concluída com 13 
mulheres e teve duração de um mês com um encontro 
semanal. Antes de iniciar as atividades de educação 
nutricional, na qual foram abordados os grupos 
alimentares por meio de palestras e recursos audiovisuais, 
foi aplicado um questionário socioeconômico da 
Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa (ABEP). 
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No primeiro encontro e ao término das ações educativas 
procedeu-se com a aplicação de um inquérito alimentar, 
o Recordatório de 24 horas, Escala de Conhecimento 
Nutricional, aferição de medidas antropométricos: 
peso, altura, circunferências: abdominal (CA), quadril 
(CQ) e da cintura (CC), e estabelecido o índice de massa 
corporal (IMC). Os dados obtidos no Recordatório de 24 
horas foram utilizados para a classificação da qualidade 
alimentar pelo instrumento Índice de Alimentação 
Saudável (IAS). A análise descritiva dos dados deu-se pelo 
software SPSS®.

Resultados: A idade variou de 44 a 70 anos com 
moderado poder aquisitivo (extratos B1, B2 e C1) 
em 69,2%. Peso e IMC mantiveram-se similares, 
73,8±11 kg e 30,2±4,1 kg/m2 na avaliação inicial (AI), 
e 73,8±11,5 kg e 30,2±4,2 kg/m2 pós intervenção (PI). 
Das avaliadas, 38,5% (n=5) estavam obesas e 53,8% 
(n=7) com sobrepeso. As medidas de CA, CC e CQ (cm) 
aumentaram, respectivamente, sendo na AI 101,1 ± 7,0; 
92,0 ± 6,4 e 105,9 ± 6,4, e na PI 102,5 ± 10; 93,2 ± 9,6 e 
110 ± 9,9. Avaliando-se a CC, 92,3% (n=12) apresentavam 
risco aumentado de doença cardiovascular. Todas as 
participantes tiveram a dieta classificada como de má 
qualidade pelo IAS, 38,4 ± 11,4 pontos na AI e 36,54 ± 
14,1 no PI. O conhecimento nutricional aumentou após 
as atividades de educação nutricional, sendo o baixo 
conhecimento na AI presente em 7,7% (n=1) e no PI 
inexistente. Iniciaram a pesquisa com conhecimento 
nutricional moderado 53,8% (n=7) e terminaram 46,2% 
(n=46,2). Foram classificadas com alto conhecimento 
nutricional na AI 38,5% (n=5) e após a intervenção esse 
número aumentou para 53,8% (n=7).

Conclusão: Este trabalho não obteve mudanças positivas 
nos indicadores antropométricos e qualidade da 
alimentação, sendo a prevalência de pacientes acima 
do peso preocupante. O conhecimento nutricional 
aumentou após as atividades educativas mesmo em 
curto período de tempo. Reforça-se a necessidade de 
continuidade dessas ações visando melhorias no estado 
nutricional e auxílio à prevenção de recidivas.

Palavras-chaves:  Oncologia, Saúde da mulher, 
Comportamento alimentar, Educação alimentar e 
nutricional 

PC109 - IMPACTO DA FIBROSE CÍSTICA NO ESTADO 
NUTRICIONAL: RELATO DE CASO

Autores: Camila Moura Marques, Cicera Maruzia Gran-
geiro Martins 

Instituição: UNIFOR - Universidade de Fortaleza 

Introdução: A fibrose cística também conhecida como 
mucosidade é uma doença hereditária que tem como 
característica um distúrbio no gene Cystic fibrosis 
transmembrane conductance regulator (CFTR).

Objetivos: Avaliar e monitorar o estado nutricional de um 
adolescente portador de fibrose cística após intervenções 
realizadas

Materiais e Métodos: Paciente J.L.C., 13 anos e 8 
meses, sexo masculino, com procedência do município 
de Itapipoca-CE dirigiu-se a emergência de um hospital 
em Fortaleza-CE no dia 23 de agosto com queixa de 
dispneia, baixa saturação de oxigênio, tosse produtiva 
há duas semanas e febre há quatro dias. Realizou 
cirurgia com um dia de nascido devido à Íleo meconial. 
Na admissão do paciente pode-se verificar através da 
anamnese que o mesmo é portador de fibrose cística, 
no qual foi descoberto comoito meses de vida através 
do teste do suor, realizado devido à suspeita médica por 
alguns sinais apresentados. A mãe refere que o mesmo 
não realizou o teste do pezinho quando nascido e que 
possui episódios recorrentes de pneumonia devido 
a doença. O mesmo faz uso domiciliar contínuo de 
Pulmozyme e Creon.

Resultados: De acordo com o estado nutricional 
do paciente foram avaliadas suas necessidades 
nutricionais. A fórmula utilizada foi de acordo com 
Holliday e Segar (1957), que determina que indivíduos 
acima de 20 kg devem receber 1500 kcal + 20 kcal/
kg acima de 20. Dessa forma, determinou-se que 
o quantitativo de quilocalorias seria de 1830, e 
foram acrescentadas mais 35% das quilocalorias 
equivalentes do valor calórico total, de acordo 
com as recomendações da IOM. Somadas as 1830 
e a 640,5 kcal, obteve-se um valor de 2470,50 kcal, 
sendo arredondado para 2500 como meta calórica. 
O acréscimo calórico nessespacientes pode ser de 
120-150% do VET, tendo possibilidade de alcançar 
200% em casos mais graves, porém alguns fatores 
devem ser observados antes dessa determinação, 
como por exemplo o ganho de peso, o crescimento e 
os níveis de estoque de gordura. 

Conclusão: Conclui-se que a terapia nutricional na 
Fibrose cística é de fundamental importância para um 
melhor prognóstico da doença, devendo os profissionais 
estarem sempre atentos ao monitoramento do quadro 
clínico dos pacientes. Considera-se que a intervenção 
nutricional foi importante e manteve oestado 
nutricional do paciente. 

Palavras-chaves: Fibrose cística, Estado nutricional, 
Infecções, Terapia nutricional, Adolescente 
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PC110 - IDOSOS EM INSTITUIÇÕES DE LONGA 
PERMANÊNCIA: MODO DE SE ALIMENTAR ASSOCIADO 
AO ESTADO NUTRICIONAL E A INGESTÃO DE LÍQUIDOS 

Autores: Rozimar dos Santos Lasdislau de Oliveira, Gló-
ria Dalla Vecchia dos Santos, Luna Mares Lopes de Oli-
veira 

Instituição: UniSL - Centro Universitário São Lucas 
 
Introdução: O mundoestá envelhecendo de forma rápida 
e diversas modificações nos órgãos, sistemas e o estado 
nutricional ocorrem. O acesso biológico ao alimento é 
um determinante do estado nutricional, marcadamente 
entre idosos institucionalizados.

Objetivos: Avaliar a associação entre o estado nutricional, 
o modo de se alimentar, a ingestão de líquidos e a 
situação de dependência de idosos em duas instituições 
de longa permanência.

Materiais e Métodos: Estudo observacional, analítico, 
transversal, com idosos acima de 60 anos, de ambos 
os gêneros, residentes nas duas únicas Instituições 
de Longa Permanência para Idosos no Município de 
Porto Velho/Rondônia. A amostra foi definida de 
forma não probabilística, por conveniência. Tomadas 
medidas antropométricas, a situação de dependência 
para alimentação, ingestão de líquidos e diagnóstico 
nutricional definidos conforme protocolo da Mini 
Avaliação Nutricional.

Resultados: Participaram 69 idosos, 71% masculino, 
média de idade 76,9 anos ± 2,4 IC. Os resultados 
apresentados revelam que a incapacidade do idoso em 
alimentar-se sozinho esteve diretamente associada com 
a desnutrição (p-valor= 0,001). Observou-se que todos os 
idosos de forma geral são dependentes de cuidadores nas 
ILPIs. Houve ingestão inadequada de líquidos entre 62,3% 
do total de idosos. Isso se justifica pelo fato dos idosos 
sentem menos sede que os mais jovens, devido distúrbios 
cognitivos, pela diminuição da sede ou por debilidade 
física. Neste contexto, faz-se necessária a implementação 
de medidas efetivas que visem tanto orientar quanto 
manter o equilíbrio hídrico, e não houve associação com 
o modo de se alimentar. É importante destacar que os 
resultados deste presente estudo confirmam a hipótese 
que existe associação entre o estado nutricional com o 
modo de se alimentar e a ingestão de líquido nos idosos 
residentes nas instituições de longa permanência para 
idosos no município de Porto Velho/Rondônia.

Conclusão: Conclui-se que houve predomínio de idosos 
do gênero masculino e idade acima de 74 anos. Somados 
os resultados, mais da metade dos idosos encontravam-se 

desnutrido ou em risco de desnutrição com predomínio 
na faixa de 80 a 89 anos. A incapacidade do idoso em 
alimentar-se sozinho esteve diretamente associada com 
a desnutrição, não com a adequação na ingestão de 
líquidos.

Palavras-chaves:  Idoso, Estado Nutricional, Ingestão de 
líquidos 

PC111 - FATORES ASSOCIADOS A ALTERAÇÃO GLICÊMICA 
EM USUÁRIOS ATENDIDOS EM UMA UNIDADE MISTA DE 
SAÚDE EM SÃO LUÍS – MA 

Autores: Elza Cristina Batista Barbosa, Janaina Maiana 
Abreu Barbosa, Ester Barbosa Soares

Instituição: HUUFMA/EBSERH - Hospital Universitario 
da Universidade Federal do Maranhão 
 
Introdução: A desordem metabólica de etiologia 
múltipla, caracterizada por hiperglicemia, associada 
ao excesso de peso e sedentarismo aumenta a 
probabil idade de acometimento por doenças 
cardiovasculares.

Objetivos: Associar a glicemia com as características 
sociodemográficas, estilo de vida e antropométricas de 
usuários atendidos em uma Unidade Mista de Saúde em 
São Luís – MA.

Materiais e Métodos: Estudo transversal e analítico, 
realizado em uma Unidade Mista de Saúde em São Luís 
– MA, com 42 adultos de ambos os sexos. Foi aplicado 
um questionário contendo variáveis sociodemográficas, 
estilo de vida e bioquímicas adaptado de Santos (2016) 
e realizado aferição do peso, altura e circunferência da 
cintura. A alteração glicêmica foi considerada quando 
o valor da glicemia em jejum foi ≥ 100mg/dL. Os dados 
foram analisados no programa Stata® versão 13.0 
e para comparação entre proporções foi aplicado o 
teste do Qui-quadrado, considerando o valor de p < 
0,05. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da 
Universidade CEUMA (2.531.863).

Resultados: Dos entrevistados, 83,3% eram do sexo 
feminino, a idade de maior prevalência foi de 40 a 
59 anos (85,7%), 47,2% auto referiram cor da pele 
branca, 52,4% tinham o 2º grau completo e 47,2% 
eram casados. Em relação ao estilo de vida, 57,1% 
não praticavam atividade física e sobre o consumo 
de álcool, 52,4% relataram não consumir. Quanto 
as características antropométricas, 69,5% estavam 
com excesso de peso de acordo com o IMC, 88,1% 
com risco para DCV segundo CC e 73,8% com risco 
cardiovascular de acordo com a RCEST. Com relação 
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a exame bioquímico, 52% estavam com a glicemia em 
jejum elevada. Houve associação significativa entre 
glicemia alterada e estado civil (p=0,049) e prática 
atividade física (p=0,037).

Conclusão: O estudo mostrou um grande percentual 
de usuários com níveis glicêmicos elevados e 
excesso de peso, caracterizando o risco de doenças 
cardiovasculares. Medidas como educação nutricional 
e incentivo à prática de atividade física devem ser 
implementadas de forma a auxiliar na perda e manutenção 
de peso corporal em pacientes ambulatoriais portadores 
de hiperglicemia.

Palavras-chaves:   Glicemia, Excesso de peso, 
Sedentarismo, Doença cardiovascular 

PC112 - FATORES DE RISCOS PARA DOENÇAS CRÔNICAS 
EM FUNCIONÁRIOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
SUPERIOR DE RECIFE-PE 

Autores: Sherom Lima, Isis Araujo, Maricelly Nascimen-
to, Pedrita Queiroz, Bruna Silva 

Instituição: FIR - Centro Universitário Estácio do Recife 
 
Introdução: As doenças crônicas representam a principal 
causa de morte no Brasil. E entre os fatores associados, 
estão às alterações no peso corporal e das circunferências. 

Objetivos: Avaliar fatores de riscos para doenças crônicas 
em funcionários de uma instituição de ensino superior 
do Recife-PE.

Materiais e Métodos: A pesquisa foi realizada no mês de 
abril e maio de 2017, com um grupo de 55 profissionais 
de uma instituição de ensino superior, onde foram 
analisados fatores de riscos relacionados a antropometria 
e ao estilo de vida. Como instrumento de coleta de dados 
foi utilizado um formulário próprio, que foi preenchido 
dentro de um laboratório da instituição, utilizando a 
técnica da entrevista e aferição direta das medidas 
antropométricas (peso, altura, circunferência da cintura 
e do pescoço).

Resultados: Foram entrevistados 55 funcionários, com 
exclusão de 3 questionários, totalizando uma amostra 
52 participantes. A distribuição entre os sexos foi 
homogêna, 53,8% (n=28) feminino. A maior parte da 
amostra apresentavam mais de 30 anos 55,8% (n=29), 
a escolaridade prevalente foi o nível escolar médio 
55,8% (n=29) (técnicos), seguido do grau de Mestrado/
Doutorado 25,0% (n=13) (professores), e a renda menor 
que 2 salários mínimos 55,8% (n=29), 3 a 5 salários 
21,2% (n=11). Observou-se que a maioria (84,6%) não 
eram portadores de doenças crônicas, porém tinham 

antecedentes familiares (80,8%) para tais doenças. Com 
relação ao sedentarismo, foi encontrado uma prevalência 
de 61,5% e 100% dos entrevistados não tinham o hábito 
de fumar. De acordo com o IMC, associando com a 
jornada de trabalho, foi visto que a maioria dos avaliados 
(90,4%) exerciam mais de 30 horas de trabalho semanais 
e que 69, 2% estava com excesso de peso. A alteração 
da CC e da CP, apresentou-se como fator de risco para 
55,8% e 21,2% do grupo, respectivamente. E a percepção 
de estresse, foi referida por 50% do grupo.

Conclusão: Entre os fatores de risco analisados, as 
frequências mais altas foram às relacionadas ao IMC, CC, 
histórico familiar para doenças crônicas e sensação de 
stress/cansaço. Evidenciando a necessidade de práticas 
intervencionistas para prevenção de futuros agravos e 
promoção da saúde do trabalhador.

Palavras-chaves: Antropometria, Circinferencia da 
Cintura, Doença Cardiovascular, Obesidade, Sobrepeso 

PC113 –NÃO PARTICIPANTE

PC114 - ESTUDO DOS EFEITOS DOS PROBIÓTICOS NO 
TRATAMENTO DA OBESIDADE 

Autores: Viviane Bressane Claus Molina; Carla Ferlini 
Torres; Fabiana Vianna Chaves 

Instituição: Unianchieta - Centro Universitário Padre 
Anchieta 
 
Introdução: Devido à influência que a microbiota 
intestinal e o hospedeiro têm no ganho de peso e 
distúrbios associados à obesidade, a administração de 
probióticos pode representar um meio eficaz e seguro 
para promover o equilíbrio metabólico e a perda de peso.

Objetivos:  Identif icar, através de uma revisão 
bibliográfica, os mecanismos pelos quais os probióticos 
atuam no tratamento da obesidade e de suas 
comorbidades.

Materiais e Métodos: A busca bibliográfica foi realizada 
a partir da pesquisa de short communications e artigos 
originais e de revisão, que foram publicados entre os anos 
de 2000 a 2017, nas bases de dados do Scielo, PubMed e 
Science Direct, utilizando os descritores, “gut microbiota 
and obesity”, “obesity and intestinal dysbiosis, probiotics 
and obesity”.

Resultados: O perfil microbiano presente no intestino de 
ratos e indivíduos obesos, tem uma contagem maior de 
Firmicutes e uma redução de até 50% de Bacteroidetes,em 
comparação com humanos e ratos magros. Atualmente, 
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as pesquisas com as cepas do gênero Lactobacillus e 
Bifidobacterium, têm demonstrado efeitos benéficos 
sobre a obesidade e suas comorbidades. Os resultados 
mostraram que os efeitos dos probióticos em animais 
foram mais satisfatórios em relação aos humanos, devido 
às diferenças entre as microbiotas, às dietas propostas 
aos humanos, muitas vezes sem um controle efetivo 
como às dietas recebidas pelas cobaias animais, além 
do estilo de vida, hábitos alimentares, e à dificuldade 
de controlar a ingestão e o armazenamento correto do 
probiótico utilizado pelos indivíduos. Quanto à prescrição 
de probióticos, foi observado que dosagens a partir de 
108 UFC/ dia, tanto das espécies Lactobacillus quanto as 
Bifidobacterium, assim como a mistura de cepas com 
uso continuo em um período de 2 meses, demonstraram 
resultados positivos no tratamento da obesidade e 
distúrbios metabólicos associados.

Conclusão: Foi possível observar efeitos benéficos 
que o uso regular de probióticos podem promover 
diretamente na microbiota intestinal humana quanto nos 
demais sistemas. Embora estudos em animais tenham 
apresentados resultados promissores, em humanos, seus 
efeitos ainda são discutíveis e, por isso, são necessários 
mais estudos para determinar a efetividade do uso de 
probióticos no tratamento da obesidade.

Palavras-chaves: Disbiose intestinal, Microbiota 
intestinal, Obesidade, Probiótico 

PC115 - ESTIMATIVA DE PESO CORPORAL E ESTATURA 
EM IDOSOS: CONCORDÂNCIA ENTRE MÉTODOS 

Autores: Ana Paula do Nascimento Silva, Carolina 
Cunha de Oliveira, Emanuelle Dias da Costa, Valquíria 
Nascimento Nunes 

Instituição: UFS - Universidade Federal de Sergipe 

 
Introdução: A avaliação nutricional é importante na 
pratica clínica, entretanto há dificuldade de realizar 
algumas medidas antropométricas, especialmente em 
idosos hospitalizados ou que não podem deambular.

Objetivos: Comparar os métodos de estimativa de peso 
corporal e altura em idosos e identificar o(s) melhor(es) 
método(s).

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo transversal, 
realizado com idosos, de ambos os sexos, no município 
de Lagarto-Se. Foi aferido o peso corporal, altura, altura 
do joelho, circunferência da panturrilha, circunferência 
do braço, circunferência da cintura, prega cutânea 
subescapular, meia envergadura do braço e avaliado as 
equações de estimativa de altura e peso corporal. Em 

seguida, as equações foram comparadas aos valores de 
peso e altura aferidos, sendo verificado se há discordância 
entre estas variáveis. Utilizou-se o teste de correlação de 
Pearson, o teste t pareado e o teste de Bland-Altman. Para 
todos os testes, adotou-se como nível de significância 
estatística o valor de p≤0,05. 

Resultados: Participaram do estudo 63 pacientes, sendo 
a maioria do sexo feminino (74,6%), com média de idade 
de 68,1+5,8 anos. Ao analisar as equações de estimativa 
da altura, notou-se que a equação de Rabito et al. (2006) 
foi a que apresentou menor diferença de média (-0,16cm). 
A equação Palloni & Guend (2005) apresentou menor 
diferença de média (-1,96 cm) comparado as outras 
equações analisadas, apesar de apresentar significância 
estatística. Em relação ao peso, a equação de Chumlea et 
al. (1988) apresentou a menor diferença de média (-0,74kg) 
para o peso aferido, sem diferença estatisticamente 
significante. Verificou-se que a equação de Rabito et al. 
(2006) foi a que melhor concordou com a altura aferida, 
superestimando em apenas 0,16cm, enquanto que para 
estimativa do peso corporal, a equação Chumlea et al. 
(1988) superestimou em 0,74kg o peso aferido. 

Conclusão: Recomenda-se a equação de Rabito et 
al. (2006) para a obtenção da altura e a equação de 
Chumlea et al. (1988) para o peso corporal em idosos. 
No entanto, devido ao grande uso destas fórmulas, é 
necessário mais estudo em populações especificas, 
além de desenvolvimento de equações preditivas para a 
população idosa brasileira, favorecendo a obtenção de 
dados mais fidedignos.

Palavras-chaves:  Antropometria, Idosos, Altura , Peso 
corporal, Técnicas de estimativa 

PC116 - ESTADO NUTRICIONAL E PERFIL ALIMENTAR 
DE AUTISTAS 

Autores: Renata Martins Lopes Almeida, Amanda da Sil-
va de Macedo, Lana Claudinez dos Santos 

Instituição: UNIFEMM - Centro Universitário de Sete 
 Lagoas 
 
Introdução: Indivíduos com autismo são resistentes 
ao novo, seletivos e podem desenvolver deficiências 
alimentares, além de serem propensos a sintomas e 
comorbidades que afetam a alimentação e o perfil 
nutricional, podendo comprometer sua saúde.

Objetivos: O objetivo desse estudo foi caracterizar o 
estado nutricional e o consumo alimentar de indivíduos 
com diagnóstico de TEA da cidade de Sete Lagoas/MG.

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo transversal, 
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que avaliou 34 autistas atendidos na cidade de Sete Lagoas 
e incluiu a aplicação de questionários socioeconômico, 
clínico e de hábitos alimentares, além da avaliação do 
estado nutricional de autistas, por meio da antropometria.

Resultados: A idade média foi de 10±1,2 anos. 91,2% 
eram do sexo masculino. O peso médio foi 26,3±11,2 
kg entre as crianças, 47,4±12,1 kg entre adolescentes e 
73,1±10,3 kg entre adultos. O perímetro da cintura foi 
de 72,8±10,7 cm e 95±7,1cm para adolescentes e adultos 
respectivamente. Dois autistas estavam desnutridos, 
14 eutróficos, 4 com sobrepeso e 5 com obesidade. A 
adequação da circunferência muscular do braço mostrou 
8 participantes com eutrofia e 8 com desnutrição. A 
adequação da dobra triciptal mostrou 12 autistas com 
obesidade. Nenhum autista relatou acompanhamento 
com nutricionista. O consumo de fibras, vitamina A, 
vitaminas do complexo B e C e potássio foi insuficiente 
entre as crianças. Entre os adolescentes, grande parte 
apresentou consumo insuficiente de vitamina A, 
magnésio, cálcio, sódio e potássio. Consumo excessivo de 
ferro e vitamina C foi identificado entre os adolescentes 
autistas. Entre adultos foi observado consumo insuficiente 
de potássio, magnésio, algumas vitaminas do complexo B 
e das vitaminas A e C. O consumo de ferro e sódio estava 
excessivo entre os adultos.

Conclusão: Dados sugerem que os autistas têm 
importantes desvios do estado nutricional e alimentação 
deficiente em vários nutrientes, evidenciando a 
importância do acompanhamento nutricional voltado 
para este público. O tratamento clínico do autista deve 
ser interdisciplinar e inserir o nutricionista, de modo que 
maiores cuidados e habilidades com a alimentação desse 
público sejam promovidas.

Palavras-chaves:  Transtorno do Espectro Autista, Estado 
Nutricional, Ingestão Alimentar 

PC117 -  ESTADO NUTRIC IONAL E  RISCO DE 
DESENVOLVIMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES 
EM ESTUDANTES DE NUTRIÇÃO 

Autores: Viviane Bressane Claus Molina; Ana Carolina A. 
Moreira; Larissa Moreira e Silva 

Instituição: Unianchieta - Centro Universitário Padre 
Anchieta 
 
Introdução: Estudos apontam que há forte influência, da 
sociedade e da mídia à padrões de beleza ideais, entre 
jovens, universitários, do sexo feminino e que cursam 
Nutrição, sendo estes, susceptíveis ao desenvolvimento 
de transtornos de comportamento alimentar.

Objetivos: Avaliar o estado nutricional e a probabilidade 
de transtornos alimentares (TA) de estudantes de 
Nutrição de uma universidade do interior do estado de 
São Paulo. 

Materiais e Métodos: Estudo transversal, feito em 
agosto de 2017, com alunas, maiores de 18 anos, 
matriculadas no curso de Bacharelado em Nutrição 
em uma universidade do interior de São Paulo.Para 
avaliar o risco para TA utilizou-se o questionário 
Eating Attitudes Test (EAT-26), desenvolvido por 
Garner e Garfinkel (1979), traduzido e validado por 
Bighettipara meninas brasileiras.Coletou-se dados de 
idade, índice de massa corpórea (IMC), circunferência 
da cintura (CC), nível de atividade física (NAF), segundo 
as recomendações do Institute of Medicine/Food and 
Nutrition Board(2002), realização de tratamentos 
estéticos invasivos ou não anteriores, e uso de 
medicamentos para controle ou perda de peso. O 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa 
do Centro Universitário Padre Anchieta (Protocolo: 
CAAE: 68863717.9.0000.5386), e a análise estatística, 
feita no Programa SPSS, usou os testes Qui Quadrado 
de Pearson, Exato de Fisher e a Correlação de 
Spearman‘s , sendo significantes os valores de p<0,05.

Resultados:  A amostra foi constituída por 130 
estudantes, com idade entre 19 e 30 anos (80,8%) e 
média de 23 anos (±7 anos). A maioria era eutrófica 
(69%), 19% pré-obesas, 7% obesas grau I, 4% magras e 
1% obesas grau II. Somente as alunas que apresentaram 
excesso de peso tiveram o risco aumentado para 
doenças cardiovasculares (DCV), totalizando 23 (p<0,01). 
O sedentarismo foi identificado em 48% das alunas, 
mas 44% praticavam atividade física moderada. Apenas 
4 alunas afirmaram utilizar como laxantes, diuréticos 
e inibidores de apetite, e 7 (5,4%) disseram ter feito 
procedimento estético, para redução de medidas e 
perda de peso. Os resultados do EAT-26 mostraram 
que 30,8% das estudantes apresentaram alto risco 
de desenvolver TA, sendo a pontuação média de 16,8 
pontos (±10,5pontos). Houve uma correlação positiva 
do IMC e CC com a pontuação no teste EAT-26, com 
p<0,001 e p=0,001, respectivamente. O NAF teve 
associação com o TA (P=0,001), demonstrando que a 
maioria dos indivíduos sedentários não tinham risco de 
TA, e aqueles que praticavam atividade física de nível 
moderado (67,5%) tinham risco de TA.

Conclusão: As futuras nutricionistas com excesso 
de peso e aumento da CC têm maior risco de 
desenvolverem TA, provavelmente iniciam programas 
de atividade física por insatisfação com o próprio 
corpo, e optam por esta área de estudo por terem um 
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interesse pessoal e considerarem que a boa aparência 
pode ser uma medida de valor pessoal rumo a uma 
profissão de sucesso.

Palavras-chaves: Transtornos alimentares, Universitárias, 
Estado nutricional, EAT-26 

PC118 - ESTADO NUTRICIONAL E RISCO DE DISFAGIA 
EM PACIENTES IDOSOS INTERNADOS EM UM HOSPITAL 
PÚBLICO DE SÃO LUÍS - MARANHÃO 

Autores: Nicole Catarine Ramos dos Santos, Jeane Cris-
tina Silva Morais, Virginia Nunes Lima
 
Instituição: Faculdade Estácio São Luis 

Introdução: A detecção precoce de desnutrição é a 
chave da avaliação geriátrica. A disfagia pode resultar de 
uma anormalidade anatômica ou funcional em qualquer 
estrutura e fase do processo de deglutição, resultando 
em grandes riscos em âmbito nutricional.

Objetivos: Avaliar o estado nutricional e o risco de 
disfagia em pacientes idosos internados em um hospital 
público de São Luís, Maranhão.

Materiais e Métodos: A pesquisa foi realizada em um 
hospital público do município de São Luís- MA, no período 
de setembro a outubro de 2017. Foi realizado um estudo 
transversal com abordagem quantitativa, observacional, 
do tipo analítico, com uma amostra de conveniência 
composta por 26 pacientes com idade igual ou superior 
a 60 anos, de ambos os sexos que tinham sido admitidos 
nas últimas 24 horas no hospital. Para avaliar o risco 
de disfagia, utilizou-se o EAT, que é um instrumento 
validado, prático, específico e subjetivo, composto por 
10 itens, especialmente desenvolvido para avaliar o risco 
de disfagia nos idosos, no qual através dessa triagem, 
foi possível identificar os pacientes que necessitariam 
de uma avaliação fonoaudióloga detalhada. Para a 
identificação de risco nutricional, foi utilizado a MAN 
completa é específica, simples, e melhor aplicável aos 
idosos. Para compor a avaliação antropométrica do idoso 
foram utilizadas as medidas de peso, estatura, CB e CP.

Resultados: A idade média da amostra foi de 68,88±6,00 
anos, sendo 69,20% mulheres. De acordo com a 
classificação da MAN, (19,20%) dos idosos apresentaram 
desnutrição, (50%) foram classificados com risco de 
desnutrição e 30,08% foram classificados com estado 
nutricional normais. Já os pontos de corte estipulados por 
Lipschitz 30,08% idosos se encontravam com baixo peso, 
30,08% idosos com eutrofia. A maioria não apresentou 
também risco de disfagia (61,54%). Quanto à associação 
entre o estado nutricional e o risco de disfagia, de 

acordo com as análises realizadas constatou-se que não 
houve associação estatisticamente significante entre o 
estado nutricional dado pela MAN e a escala do EAT-10 
(p=0,2724). No entanto, quando realizada a correlação 
dos dados contínuos dos valores da MAN e a pontuação 
do EAT-10, houve uma correlação moderada negativa, 
estatisticamente significante entre os estados verificados 
(r=-0,5237; p=0,0060), ou seja, quanto menor o risco de 
desnutrição, menor a probabilidade da ocorrência de 
disfagia entre os idosos avaliados.

Conclusão: Este estudo permitiu identificar por meio 
dos métodos utilizados a existência de desnutrição 
na amostra, uma vez que a MAN obteve resultados 
de desnutrição, não houve associação com o risco de 
disfagia. Sugerindo intervenções pelos profissionais da 
saúde e uma análise da melhor forma de tratamento, 
prevenindo riscos e efeitos danosos decorrentes da 
desnutrição, atrelados a saúde dos idosos.

Palavras-chaves:  Idosos, Transtornos de Deglutição, 
Avaliação Nutricional 

PC119 - ESTADO NUTRICIONAL E RISCO PARA DOENÇA 
CARDIOVASCULAR DE DOCENTES DE UMA INSTITUIÇÃO 
ESTADUAL DO CENTRO-OESTE DO PARANÁ

Autores: Diana Souza Santos Vaz, Francielle do Roccio 
da Luz, Karine Aparecida de Lima, Rafaelly Militão Viei-
ra, Gabriela Caroline Rovea Vosta Moreira

Instituição: UNICENTRO - Universidade Estadual do 
Centro Oeste do Paraná 
 
Introdução: O docente do ensino superior além de 
disseminador de conhecimento também precisa ser 
pesquisador, a demanda de atividades e responsabilidades 
estão associadas a hábitos que podem desencadear 
excesso de peso e diversas enfermidades.  

Objetivos: Avaliar e comparar o estado nutricional entre 
os docentes dos Centros de Ciências Biológicas e da Saúde 
(CBS), Ciências Exatas e Tecnológicas (CETA) e Agrárias 
de uma instituição estadual do Centro-Oeste do Paraná. 

Materiais e Métodos: Estudo transversal, prospectivo, 
realizado com 37 docentes de ambos os sexos, da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), a 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(COMEP) da UNICENTRO, parecer 1.753.376/2016, 
posteriormente, os docentes que concordaram 
em participar do estudo assinaram um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e foram 
submetidos a avaliação antropométrica e avaliação 
do risco para doença cardiovascular. Para a avaliação 
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antropométrica, foram utilizados os seguintes parâmetros: 
estatura (m), peso (kg), índice de massa corpórea (IMC – 
kg/m2), que foi calculado por meio da razão entre peso 
corporal (kg) e quadrado da altura (m) e classificado de 
acordo com WHO (1997). A circunferência da cintura 
(CC), foi utilizada para análise do risco de doença 
cardiovascular, em que os valores de risco são: acima de 
80 cm para mulheres e acima de 94 cm para homens. Para 
análise estatística foi realizado teste de Tukey.

Resultados: A partir da análise dos dados observa-se 
diferença significativa (p= 0,03) entre os valores de IMC 
dos profissionais dos centros, em que CBS apresentou 
24,24±2,11Kg/m², CETA 25,14±4,29Kg/m² e Agrárias 
27,07±3,75Kg/m², bem como a relação para o risco para 
doença cardiovascular (p=0,03), CBS 78,40 ± 9,28 cm, CETA 
82,00 ± 13,79 cm e Agrárias 92,83 ± 12,14 cm. O principal 
indicador utilizado para a detecção de obesidade geral é 
IMC e para obesidade abdominal, a CC. A projeção para 
2030 é de 175.000 mortes por doença cardiovascular, 
visto que está sendo diagnosticada cada vez mais cedo e 
com maior frequência entre os adultos devido a fatores 
como sedentarismo, estresse, alimentação inadequada, 
etilismo, tabagismo entre outros fatores modificáveis. Os 
valores encontrados comprovam teorias que afirmam a 
relação entre conhecimento e comportamento, ou seja, 
conhecimento sobre nutrição e a prática de atividade 
física refletem positivamente nos hábitos de vida, 
consequentemente na prevenção das doenças crônicas 
não transmissíveis.

Conclusão: O conhecimento sobre saúde, bem como a 
experiência na prática, influenciam em hábitos saudáveis 
e no cuidado com a própria saúde.

Palavras-chaves:   Estado nutricional,  Doença 
cardiovascular, Obesidade 

PC120 -  ESTADO NUTRICIONAL E VARIÁVEIS 
NUTRICIONAIS NA INTERNAÇÃO DE INDIVÍDUOS COM 
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO ISQUÊMICO 

Autores: Daniely Nakayama, Fernanda Gonçalves Gui-
detti Homelis, Vânia Bentes de Miranda, Natália Baraldi 
Cunha, Márcia Alves Moura Polin 

Instituição: USC - Universidade do Sagrado Coração 
 
Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é 
uma das principais causas de admissão hospitalar e 
óbito em adultos e idosos. 20 a 30% dos pacientes com 
AVE são desnutridos,pelo hipercatabolismo gerado por 
neuropatias agudas,diminuindo a capacidade funcional.

Objetivos: Avaliar o estado nutricional inicial, doenças 

de base e tempo de internação de indivíduos internados 
com hipótese diagnóstica de Acidente Vascular Encefálico 
Isquêmico.

Materiais e Métodos: Pesquisa quantitativa, descritiva, 
retrospectiva e documental.

Foram utilizados dados de prontuário eletrônico de 
todos os indivíduos que internaram nos meses de 
fevereiro e março de 2018 com hipótese diagnóstica 
de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (AVEi) 
e Acidente Isquêmico Transitório (AIT), admitidos 
em um hospital público no interior de São Paulo. 
Os indivíduos deste estudo estavam internados 
principalmente na ala médica de neuroclínica, porém 
poderiam estar alocados em outros setores, inclusive 
UTI.Foram coletados:  dados epidemiológicos; 
patologias de base;  estado nutr ic ional,  peso, 
altura, risco nutricional, tempo de jejum inicial e 
consistência de dieta inicial; tempo de internação 
e desfecho.Projeto foi aprovado pelo Núcleo de 
Ensino e Pesquisa do Hospital.O nível de significância 
adotado foi de 5%.

Resultados: Foram internados para a especialidade 
de neurologia 118 indivíduos no período analisado, 
excluídos indivíduos que após avaliação receberam 
outros diagnósticos diferentes de AVEi e AIT; e que 
após o último dia de coleta de dados continuaram 
internados, restando um total de 73 prontuários 
analisados. A média de idade foi de 66,4 ± 13,4 anos, 
71,2% eram idosos (≥60 anos) e a maior parte do sexo 
masculino (52%).O estado nutricional inicial mostrou 
que a maior parte dos indivíduos apresentava-se acima 
do peso (46,6%) e em risco nutricional segundo a NRS 
2002 (57,5%). A média de tempo de internação foi 
de 8,2 dias. A maior parte dos pacientes (78%) tinha 
Hipertensão Arterial (HAS).Analisando o IMC, não 
houve diferença estatística quando comparado entre 
os desfechos alta e óbito (p 0,56). Relacionando os 
desfechos e idade, não houve diferença estatística (p 
0,71). O mesmo pode-se observar quando associados às 
morbidades Diabetes Mellitus e HAS (p 1,00 e p 0,09). 
Também não diferença estatística para trombólise e 
tempo de internação (p 0,29).

Conclusão: Observou-se que a maior parte dos pacientes 
apresentava risco nutricional, mesmo a maioria estando 
com classificação de IMC acima do peso, não sendo 
relacionado ao desfecho ou tempo de internação. A 
grande maioria dos pacientes tinha HAS como doença 
de base.

Palavras-chaves: Acidente Vascular Encefálico, Estado 
nutricional, Pacientes hospitalizados 
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PC121 - ESTADO NUTRICIONAL E MORTALIDADE DE 
PACIENTES CRÍTICOS IDOSOS: ESTUDO RETROSPECTIVO

Autores: Andreo Francilene Oliveira, Wesley Santana 
Correa-Arruda, Diana Borges Dock-Nascimento 

Instituição: UFMT - Universidade Federal de Mato 
 Grosso 
 
Introdução: O envelhecimento populacional é marcado 
por uma complexa interação de fatores biopsicossociais. 
Os idosos hospitalizados encontram-se em risco de 
desnutrição, o que aumenta o risco de complicações, 
mortalidade e a taxa de readmissão hospitalar. 

Objetivos: Determinar o estado nutricional e a mortalidade 
de pacientes idosos internados em unidade de terapia 
intensiva (UTI) de um hospital privado em Cuiabá-MT. 

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo clínico, 
observacional retrospectivo e analítico, realizado com 
pacientes críticos idosos (idade maior igual a 60 anos), de 
ambos os sexos, internados em uma UTI de um hospital 
privado em Cuiabá-MT no ano de 2016. Do total de 
1049 pacientes internados na UTI naquele ano,  foram 
elegíveis 678 (64,6%) e excluídos 371 por não serem 
idosos. Os dados foram coletados retrospectivamente 
do mapa de evolução clínica e nutricional da equipe 
de terapia nutricional do hospital e anotados em um 
formulário próprio. As variáveis de desfecho foram o 
estado nutricional e a mortalidade. Em relação ao estado 
nutricional, os pacientes foram classificados segundo a 
Avaliação Subjetiva Global (ASG), em eutróficos, em 
risco nutricional, desnutrição moderada e desnutrição 
grave. Essa avaliação foi realizada no momento da 
admissão e no desfecho. Para as análises estatísticas, 
foi utilizado o teste do Chi-quadrado para análise das 
variáveis categóricas. 

Resultados: Entre os 678 pacientes selecionados 
pela amostra, 70,6% apresentavam-se na admissão 
em risco nutricional ou com desnutrição moderada e 
17% com desnutrição graves Já no desfecho, 63,6% 
apresentavam-se em risco ou moderadamente 
desnutridos e 24,5% como desnutridos graves. Houve 
um aumento significativo de pacientes desnutridos no 
desfecho em quase 50% (17% vs 24,9%; p=0,0004). A 
mortalidade esteve presente em 23,9% da amostra 
estudada.

Conclusão: Os dados do presente estudo permitem 
concluir que cerca de 88% dos pacientes críticos idosos 
internaram em risco nutricional ou desnutrido e a 
mortalidade na UTI esteve presente em aproximadamente 
25% dos idosos estudados. 

Palavras-chaves:  Desnutrição, Idosos, Mortalidade, 
Paciente crítico, Unidade de terapia intensiva 

PC122 - ESTADO NUTRICIONAL DE IDOSOS NA 
ADMISSÃO E ALTA HOSPITALAR DE UM HOSPITAL DE 
ALTA COMPLEXIDADE 

Autores: Barbara Costacurti, Natália Moreno, Bruno 
Azevedo, Bianca Balmant 

Instituição: UNOESTE - Universidade do Oeste Paulista 
Introdução: A identificação da desnutrição na admissão 
hospitalar é decorrente de causas externas advindas do 
ambiente domiciliar, porém no período posterior pode 
estar relacionada a um deficiente aporte de nutrientes 
durante o tratamento. 

Objetivos: Este estudo teve como objetivo comparar 
o estado nutricional de pacientes idosos na admissão 
e alta hospitalar de um hospital de alta complexidade. 

Materiais e Métodos: Estudo transversal com análise 
descritiva, realizado em 50 indivíduos com idade ≥ 60 
anos, de ambos os sexos, internados em um hospital de 
alta complexidade. Foram excluídos idosos com edema 
ou ascite, ou que recebessem alta hospitalar no período 
igual ou menor a sete dias. O estado nutricional dos idosos 
foi verificado no momento da internação hospitalar, 
através da Mini Avaliação Nutricional (MAN). Para 
compor a MAN, foram colhidas medidas antropométricas 
como a circunferência do braço (CB) e a circunferência 
da panturrilha (CP), assim como o peso e altura para 
posterior cálculo do índice de massa corporal (IMC). 
No momento de alta hospitalar foi reaplicada a MAN 
e verificado a presença de terapia nutricional durante 
a internação. Os dados foram analisados por meio de 
estatística simples e descritiva e os resultados foram 
apresentados em média e desvio padrão e valores 
percentuais. Após foram submetidos a ANOVA Oneway 
e teste de Tukey com significância de 5%.

Resultados:  O estado nutricional pelo IMC na 
admissão hospitalar revelou que 22,89% dos idosos 
apresentavam baixo peso e 50,6% excesso de peso. Na 
alta hospitalar, o percentual de idosos com baixo peso 
aumentou para 30%. Observou-se ainda que 53,34% 
apresentaram perda de peso maior que 1 kg durante 
a internação, com média de –1,22 ± 2,37 kg de perda 
de peso corporal entre a avaliação da internação e alta 
hospitalar. O escore da MAN na admissão hospitalar 
identificou que 10,84% dos idosos estavam desnutridos 
e 61,45% apresentavam risco nutricional. Na alta 
hospitalar, a prevalência de desnutrição aumentou 3,38 
vezes em relação ao momento de internação (p < 0,05), 
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com 36,67% de idosos desnutridos. Na verificação 
da prescrição médica dos pacientes desnutridos pela 
MAN, apenas 27,27% foram beneficiados com terapia 
nutricional. Além disso, os pacientes eutróficos 
apresentaram um tempo médio de internação de 8 
dias, enquanto os pacientes desnutridos,14 dias de 
internação (p< 0,05). 

Conclusão: Durante a internação, o estado nutricional do 
idoso é comprometido, refletindo no tempo de internação 
do mesmo. Desta forma, os hospitais e serviços de saúde 
devem estar preparados para avaliar o risco nutricional 
desse grupo populacional para implantação de terapia 
nutricional precoce. 

Palavras-chaves:  Avaliação nutricional, Desnutrição, 
Envelhecimento 

PC123 - ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES 
CANDIDATOS A CIRURGIA ELETIVA EM UM HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO 

Autores: Marcela Larissa Costa, Danielle Villela Costa, 
Raysa Manuelle Santos Rocha, Márcia Ferreira Cândido 
de Souza 

Instituição: HU/UFS - Hospital Universitário - Universi-
dade Federal de Sergipe 
 
Introdução: O estado nutricional tem influência na 
evolução clínica dos pacientes hospitalizados, sendo 
importante identificá-lo na admissão devido à variação 
nos requerimentos nutricionais associados à gravidade 
da doença.

Objetivos: Avaliar o estado nutricional de pacientes no 
pré-operatório de cirurgias eletivas.

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo transversal, 
onde foram avaliados adultos e idosos internados na clínica 
cirúrgica do Hospital Universitário da Universidade Federal 
de Sergipe. Os pacientes foram triados segundo a Avaliação 
Subjetiva Global (ASG), para adultos, e Mini Avaliação 
Nutricional (MAN), para idosos. Foi aferido o peso, a 
estatura, a circunferência do braço (CB). O peso e estatura 
foram utilizados para calcular o Índice de Massa Corporal 
(IMC). Coletaram-se os dados de hemácias, hemoglobina 
e albumina. Os dados foram analisados no software SPSS 
versão 20.0. Todos os participantes foram informados 
sobre o projeto e tiveram participação voluntária. O 
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos da Universidade Federal de Sergipe.

Resultados: A amostra foi de 108 pacientes, sendo 
79% do sexo feminino. A média de idade e peso foi de 

61,49 ± 13,98 anos e 68,5 ± 17,5 kg, respectivamente. 
No momento da hospitalização, segundo o critério da 
ASG/MAN, 24% dos pacientes foram classificados em 
risco e 3% como desnutridos. Segundo a classificação 
do IMC 18% da amostra apresentou desnutrição e 52,9% 
excesso de peso. O resultado do % de adequação da 
CB apresentou 24% desnutrido e 27,9% com excesso 
de peso. Os valores de albumina sérica e hemácias 
encontraram-se abaixo do valor de referência, 3,36 ± 
0,88 g/L e 4,0 ± 0,76 milhões/µg/mm, respectivamente. 
Já os valores de Hemoglobina encontraram-se dentro 
da média de normalidade, 12,83 ± 2,22 g/dL.

Conclusão: O comprometi mento nutricional da população 
do estudo corrobora com dados já observados na 
literatura, onde tanto a desnutrição como o excesso 
de peso atuam como fatores de risco independentes 
para a piora no prognóstico, o desenvolvimento de 
comorbidades e aumento de custos hospitalares. Uma 
intervenção nutricional precoce é a estratégia para 
minimizar esses danos.

Palavras-chaves:  Avaliação Nutricional, Desnutrição, 
Estado Nutricional, Obesidade, Triagem Nutricional 

PC124 - ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES 
PORTADORES DE NEOPLASIAS DO TRATO GASTRO 
INTESTINAL SUBMETIDOS A TRATAMENTO CIRÚRGICO 
NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
MACEIÓ 

Autores: Isabela Luna Amaral, Silvya Albuquerque de 
Souza, Cynthia Paes Pereira, Ana Lidia Teixeira da Silva

Instituição: SCMM - Santa Casa de Misericórdia de Ma-
ceió 
 
Introdução: Estudos referem que o estado nutricional 
é um dos fatores que mais influencia o resultado do 
pós operatório, pacientes desnutridos ou com risco 
de desnutrição são os candidatos a ter maior resposta 
orgânica ao trauma, podendo ter um desfecho negativo

Objetivos:Analisar o estado nutricional de pacientes 
portadores de neoplasia do TGI, internos para tratamento 
cirúrgico.Identificar os tipos de neoplasias mais 
prevalentes. Comparar a prevalência de desnutrição de 
acordo com tipo de neoplasia diagnosticada

Materiais  e  Métodos:  Estudo obser vac ional 
descritivo retrospectivo de caráter quantitativo de 
pacientes oncológicos submetidos a cirurgias do trato 
gastrointestinal no período de julho a outubro de 2017. 
A amostra foi constituída por pacientes adultos e idosos 
de ambos os sexos. Os dados de diagnóstico clínico e 
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nutricional foram obtidos em prontuário eletrônico. Para 
determinação do estado nutricional, nesta instituição, 
foram utilizados os seguintes parâmetros: avaliação 
subjetiva global® ou mini avaliação nutricional®, peso, 
altura, cálculo do índice de massa corporal, circunferência 
do braço e circunferência da panturrilha nos idosos. Todas 
as análises foram realizadas com o auxílio do programa 
Excel® para tabulação de dados e a análise estatística 
através de média, desvio padrão, percentual. 

Resultados: Foram avaliados 57 pacientes, sendo 29 
(50,8%) do sexo feminino e 28 (49,2%) do sexo masculino, 
com idade média de 55,86 anos (±15,06).Considerando 
a avaliação nutricional final, observou-se que 36,8% 
dos pacientes encontravam-se desnutridos, sendo a 
maior parte do sexo masculino (n=13), 38,5% eutróficos 
e 24,4% possuíam excesso de peso. As neoplasias mais 
prevalentes foram respectivamente de cólon (29,8%), 
estômago (14,03%) e pâncreas (12,28%).  Quando 
observado a prevalência de desnutrição de acordo com 
o tipo de neoplasia, os pacientes com neoplasia de cólon 
foram os que apresentaram maior número de desnutridos 
(27,7%), seguido por aqueles que apresentavam neoplasia 
de estômago (22,2%). 

Conclusão: Os resultados encontrados demonstraram 
um percentual considerável de desnutrição no grupo 
estudado, porém destacou-se a prevalência dos indivíduos 
eutróficos. Diante disso, salienta-se a importância da 
realização de triagem nutricional a fim de se estabelecer 
uma intervenção nutricional precoce e adequada, além 
do monitoramento constante destes paciente.

Palavras-chaves: Oncologia, Cirurgia, Estado nutricional 

PC125 - ESTADO NUTRICIONAL DE ADOLESCENTE COM 
FIBROSE CÍSTICA

Autores: Camila Moura Marques, Cicera Maruzia Gran-
geiro Martins 

Instituição: UNIFOR - Universidade de Fortaleza
 
Introdução: A Fibrose Cística (FC) tem como definição 
ser uma doença hereditária e sistêmica, tendo como 
característica a secreção de eletrólitos das glândulas 
exócrinas. Caracteriza - se pela disfunção generalizada 
das glândulas exócrinas.

Objetivos: O presente manuscrito tem por objetivo o 
controle de doenças pulmonares através da descrição 
do caso clinico de uma adolescente portadora de fibrose 
cística atendida em uma unidade hospitalar.

Materiais e Métodos: Este trabalho trata-se de um relato 
de caso no qual as informações foram obtidas através 

do acompanhamento diário da patiente durante os dias 
06 a 13 do mês de Setembro de 2017. Foram realizadas 
avaliações clínicas, antropométricas e dietoterápicas, 
além de entrevista à mãe da criança, associado a 
discussão multidiciplinar. Paciente M.H.O.A., feminino, 
de 14 anos, admitida à emergência pediátrica de uma 
unidade hospitalar de Fortaleza-CE com quadro de febre 
há 24 horas e tosse cheia com expectoração de coloração 
esverdeada há uma semana indicando uma pneumonia 
por pseudomos. Na avaliação do consumo alimentar no 
hospital, patiente em dieta geral via oral hiper-hiper, com 
meta de 2.727 kcal, sendo 100% prescrita da mesma, mas 
com aceitação de aproximadamente 90%, com frequência 
alimentar de 6 refeições por dia. Dados antropométricos: 
PA: 46 kg; A: 1,61 m; CB: 20 cm; IMC: 17,76 kg/m², 
indicando eutrofia, também com eutrofia segunda IMC 
x I e depleção moderado de acordo com a CB.

Resultados: No estudo realizado foram prescritos 
alguns suplementos após a verificação da necessidade 
calórica do paciente. Dos quais dois são suplementos 
alimentares, sendo o primeiro com característica 
hiperclórica de apresentação em pó, nos quais eram 
adicionadas 2 medidas nas vitaminas e mingaus. E o 
segundo hiperprotéico, de apresentação liquído, na 
quantidade de 200ml cada, acompanhado nos lanches da 
manhã e da tarde. E por fim uma suplementação exclusiva 
hiperlipídica de apresentação líquida na quantidade 
de 90ml/dia, para melhorado do aporte energético. 
Juntamente com as suplementações prescritas foi 
ajustado o cardápio da paciente acordo com as suas 
preferências alimentares como, banana com leite em pó e 
leite condensado nos lanches da manhã e da tarde todos 
os dias. Seguiu internado devido à espera do término do 
ciclo do antibiótico para assim refazer exames e decidir se 
irá receber alta. Teve um aumento de peso de 800g com a 
continuação da presença de diurese e evacuação regular.  

Conclusão: A terapia nutricional na Fibrose Cística 
possui grande importância para uma melhoria do estado 
nutricional do paciente. Sendo levado a consideração 
a intervenção nutricional acompanhado de um equipe 
multidisciplinar, visando compreender todas as 
necessidades do paciente.

Palavras-chaves:  Fibrose cística, Estado nutricional, 
Adolescente, Consumo alimentar, Monitorização 

PC126 - ENTEROBACTER SAKAZAKII EM FÓRMULAS 
INFANTIS DESIDRATADAS AINDA É UMA REALIDADE? 

Autores: Patrícia Claudia Modesto, Giovanna Flammia 
de Barros Costa, Jeovanna Erguelles Ramos, Marisa Chi-
conelli Bailer, Fernanda Rodrigues Alves
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Instituição: HS - Hospital Samaritano São Paulo 
 
Introdução: Enterobacter sakazakii (C. sakasaki) é 
um patógeno oportunista responsável por surtos de 
infecções, sendo o principal grupo de risco envolvido os 
recém-nascidos, neonatos de baixo peso (

Objetivos: Identificar a necessidade da manutenção do 
processo de reconstituição de fórmulas infantis à 70ºC, 
em virtude da possível presença da C. sakasaki.

Materiais e Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa 
de literatura nas bases de dados LILACS e MEDLINE, no 
período de 2008 a 2018, nos idiomas inglês e português, 
utilizando os seguintes descritores: Cronobacter; 
Infections; Food safety; Quality control; Regulation; 
Bacterial Typing Techniques; Cronobacter/classification; 
Cronobacter/genetics; Cronobacter/isolation & 
purification; Cronobacter sakazakii/classification; 
Cronobacter sakazakii/genetics; Cronobacter sakazakii/
isolation & purification; Food Microbiology; Infant 
Formula/microbiology.

Resultados: Apesar de o C. sakazakii ter sido isolado 
em diferentes tipos de alimentos, apenas as fórmulas 
infantis em pó têm sido implicadas em toxinfecções 
alimentares. No entanto, observou-se que não foi 
detectada a ocorrência deste microrganismo entre as 
fórmulas destinadas ao principal grupo de risco. Desta 
forma, destaca-se o questionamento como a possível 
perda de nutrientes termossensíveis; a eventual formação 
de grumos; o risco de queimaduras; a ativação de esporos 
de outras bactérias; a inviabilidade do uso de probióticos, 
e por fim a dificuldade de se mensurar a temperatura 
preconizada de 70ºC. Assim, é determinante que seja 
desenvolvida investigação neste domínio, a fim de se 
obter mecanismos que permitam um efeito letal sobre o 
E. sakazakii já na linha de produção de fórmulas infantis, a 
fim se inativar possíveis agentes patogênicos nas fórmulas 
infantis em pó.

Conclusão: Embora não haja na literatura atual relatos 
de ocorrência de contaminação por esse patógeno ainda 
se mantem a reconstituição das fórmulas respeitando a 
temperatura preconizada. Assim, é determinante que 
seja desenvolvida investigação neste domínio, a fim de de 
elucidar a real necessidade de manutenção do processo.

Palavras-chaves:  Cronobacter, Food safety, Infant 
Formula/microbiology, Infections, Quality control 

PC127 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM 
GUIA MULTIPROFISSIONAL DE TERAPIA NUTRICIONAL 
ENTERAL DOMICILIAR NA ALTA HOSPITALAR, EM UM 
HOSPITAL TERCIÁRIO DE ANANINDEUA – PA

Autores: Alex Francisco Pinto do Nascimento, Adrielle 
Aguiar de Carvalho, Edilssa Carla Dias Lopes 

Instituição: HMUE - Hospital Metropolitano de Urgência 
e Emergência
 
Introdução: A terapia nutricional enteral domiciliar 
(TNED) emerge como opção de tratamento para 
pacientes com situações clinicas estáveis, que dispensam 
internação hospitalar , e objetiva recuperar e manter a 
saúde, junto com a redução de custo assistencial.

Objetivos: O trabalho tem como objetivo apresentar 
um manual  multiprofissional de dieta enteral para alta 
hospitalar de utilização dos profissionais da equipe 
multiprofissional, para paciente e cuidador as orientações 
relevantes  para a TNED na alta hospitalar.

Materiais e Métodos: Esta é uma pesquisa metodologica 
descritiva, de revisão sistemática.A elaboração deste 
manual, baseou-se na revisão bibliográfica nas áreas 
de Nutrição, nutrologia, enfermagem, farmácia e 
fonoaudiologia, com a participação dos profissionais 
atuantes na instituição, com intuito de  construir um 
material de qualidade,  com respaldo cientifico que irá 
contribuir para a informação, manejo e recuperação 
do paciente que se encontra em terapia nutricional 
domiciliar.  Este material é uma ferramenta util para a 
atuação do nutricionista na alta hospitalar, bem como 
para os demais profissionais envolvidos.  O material foi 
elaborado com uma linguagem acessível, e dinâmica, 
facilitando o entendimento do leitor. 

Resultados: O manual foi estruturado abordando 
aspectos da nutrição enteral, desde sua indicação, tipos 
de dietas, metodos de administração, profissionais 
envolvidos na TNED, cuidados com a dieta enteral, 
produção de dieta artesanal, orientações nutricionais na 
nutrição enteral domiciliar, orientações de enfermagem 
na administração de dieta enteral, orientações 
farmaceuticas, cuidados de fonoaudiologia na nutrição 
enteral, discorrendo sobre  intercorrências e ações 
com o paciente em TNED.  Ao sistematizar o conteudo 
escrito, a diagramação contou com ilustrações lúdicas e 
educativas, a fim de abordar a temática de forma clara e 
objetiva, propiciando ao leitor um entendimento claro, 
e prático do conteúdo.  Ao finalizar o projeto piloto, foi 
encaminhado ao setor de comunicação da instituição 
onde o mesmo foi editado, e adaptado para impressão 
e veiculação ao usuário

Conclusão: A eficiência da comunicação é um dos 
principais aspectos dos direitos humanos. Nesse sentido, 
por meio do processo de elaboração do Manual, o dialogo 
entre os  profissionais de saúde e usuários, assume papel 
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principal para a comunicação, possibilitando a superação 
do predomínio do profissional nas atividades educativas 
de modo à promover a autonomia dos sujeitos. 

Palavras-chaves: Alta hospitalar, Nutrição enteral, 
Terapia nutricional 

PC128 - DOENÇA DE PARKINSON EM IDOSOS:ESTADO 
NUTRICIONAL E PERFIL PROTEICO

Autores: Maritza Dionicia Quino Paredes Guerdão 

Instituição: IAMSPE - Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual
 
Introdução: A doença de Parkinson (DP) é uma 
enfermidade neurodegenerativa crônica e progressiva 
que leva o idoso a apresentar dificuldade de locomoção, 
de fala e dificuldade em se alimentar, o que o levará à 
perda de peso e à má nutrição.(1)

Objetivos: Determinar o estado nutricional e o perfil 
proteico de pacientes idosos com doença de Parkinson 
(DP) e sua correlação com o grau de evolução da DP.

Materiais e Métodos: Estudo transversal com 31 
voluntários de ambos os gêneros, idade igual ou superior 
a 60 anos, com diagnóstico clínico definido de DP.Critérios 
de exclusão: pacientes que não conseguiam permanecer 
de pé; não conseguiam deambular independentemente 
e os que apresentavam outras doenças neurológicas. 
Foram utilizados dois protocolos o primeiro para incluir 
o indivíduo na amostra através de um formulário 
padronizado composto de questões sobre características 
sociodemográficas e clínicas. O segundo para determinar 
o consumo alimentar, o qual foi obtido utilizando o 
Recordatório de 24 horas de um dia, devido à dificuldade 
dos participantes em retornarem ao ambulatório. 
A partir dessas informações, foi possível calcular os 
valores calóricos e proteicos da refeição consumida pelo 
paciente. Para determinar o estado nutricional, optou-se 
pelo uso do IMC, por meio de parâmetros propostos pela 
NSI,1994.

Resultados: A média de idade foi de 72,38 ± 7,27 anos. 
A média do IMC foi de 26,78 ± 4,13, com mínimo de 20 
e máximo de 36 kg/m2. Quanto ao estado nutricional, 
considerando-se o IMC, 45% dos idosos apresentavam 
peso adequado para a altura; 32,3%, excesso de peso 
e obesidade; e 22,6% encontravam-se subnutridos.
Verificaram-se valores superiores de consumo proteico 
da media sugerida. A recomendação das necessidades 
diárias de proteínas, estabelecida pelas Recomendações 
das Necessidades Diárias (RDA) é de 0,8 g/kg/dia.(8)

No que diz respeito ao número de refeições por dia, 

observou-se que 41,9% realizavam até 4 refeições/dia e 
mais de 50% dos idosos atendiam à recomendação de 
ingerir 5 a 6 refeições/dia. Dos pacientes que realizavam 
até 4 refeições/dia, 19,3% (6) estavam no estágio 2 da 
doença, 6,5% (2) estavam no estágio 2,5 e 16,1% (5) 
encontravam-se no estágio 3. (Tabela 4) Pode-se observar 
nos diferentes estágios da doença a prevalência de 
subnutrição e de excesso de peso e obesidade.

Conclusão: Os pacientes estudados, apresentaram 
consumo energetico abaixo do recomendado, euquanto 
o consumo proteico foi superior para todos os grupos, 
diferindo das recomendações de pacientes acometidos 
pela DP.Não houve correlação entre o estado nutricional 
e a ingestão proteica com o estagio da DP e o tempo de 
evolução da doença.

Palavras-chaves:  Antropometria, Doença de Parkinson, 
Idoso, IMC, Nutrição 

PC129 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR: AVALIAÇÃO 
DA SATISFAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS EM 
HOSPITAL PRIVADO DA SERRA

Autores: Luciana Cunha Araújo, Tatiana Soares dos San-
tos Lessa 

Instituição: HM - Hospital Metropolitano SA 
 
Introdução: A dieta hospitalar tem o objetivo preservar e 
ou recuperar o estado nutricional do paciente internado, 
podendo atenuar o sofrimento neste período em que 
estará separado de suas atividades desempenhadas na 
família, na comunidade e nas relações de trabalho. 

Objetivos: Avaliar o índice de aceitação em relação à 
experiência e segurança dos clientes externos do Hospital, 
em relação à dieta ofertada, temperatura das refeições 
ofertadas, cortesia, apresentação, cumprimento do 
horário das refeições, sabor/tempero e quantidade 
servidas.

Materiais e Métodos: Período: Março e abril de 2017; 
Pesquisados: Pacientes/familiares internados (120 
pessoas); Dietas avaliadas: Livre com ou sem restrição, 
branda, pastosa, hipossódica, livre, pastosa hipossódica 
e líquida pastosa; PESQUISA DE SATISFAÇÃO identificação 
do paciente: apartamento: sexo: tempo de internação: 
dias. Está de isolamento de contato?______________

sim__________________não_________________

Dieta oral prescrita:__________________________

O que vc achou das refeições?temperat.Cortesiaaparencia 
refeiçãosabor/temperoquant.cumprimento horáriocafé / 
manhãalmoçolanchejantarceiaLegenda:
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Comentários:______________________________

Ótimo4__________________________________

Bom3___________________________________

Regular2__________________________________

Ruim1___________________________________

Resultados: Do total de clientes, 111 não apresentavam 
em isolamento de contato. O que diferencia os utensílios 
dos lanches e desjejum, pois os clientes que apresentavam 
em isolamento (11), os utensílios distribuídos são 
descartáveis. Dos clientes entrevistados, 58 sexo feminino 
e 62 masculino. Apresentando uma média de internação 
de 10 dias. As queixas mais prevalentes foram: Falta de 
sal (20), temperatura café (11), temperatura almoço e 
jantar (9), excesso de comida (8), apresentação refeições 
(5), falta da ceia (5), pouca comida (4) e jantar mais tarde 
(4), desjejum mais cedo (3), comida salgada (3) e café forte 
(2). Entre os entrevistados 36 não apresentaram queixa 
alguma. A média alcançada na pesquisa total, de acordo 
com os valores da legenda, foi de 3,42 sendo avaliado o 
serviço como bom no geral.

Conclusão: Qual seria o melhor modelo para avaliar 
a qualidade dos serviços prestados por este setor? 
Realizar uma pesquisa com cada cliente, sendo checado 
os desafios pontualmente através de uma pesquisa da 
nutrição. Sugestão: Tentar implantar na pesquisa que 
o hospital realiza hoje estes itens que foram citados e 
verificar, pontualmente, as queixas dos clientes, pois 
assim teremos o resultado real;

Palavras-chaves:  Avaliação, Cliente, Experiência, 
Nutrição hospitalar, Satisfação 

PC130 - SUPLEMENTAÇÃO DE PROBIÓTICOS MELHORA 
O PERFIL GLICÊMICO DE INDIVÍDUOS ACOMETIDOS POR 
DIABETES MELLITUS TIPO 2? 

Autores: Alane Nogueira Bezerra, Valeria Silva de 
Lima, Camila Pinheiro Pereira, Eva de Vasconcelos Lima 
 Linhares 

Instituição: FAMETRO - Faculdade Metropolitana da 
Grande Fortaleza 
 
Introdução: A suplementação de probióticos pode ser 
uma estratégia viável por exercerem uma modulação 
da microbiota intestinal, favorecendo a resposta imune 
do hospedeiro, e, possivelmente, prevenir complicações 
diabéticas crônicas.

Objetivos: Verificar os efeitos da suplementação de 
probióticos sobre o controle glicêmico de pacientes com 
diabetes mellitus tipo 2.

Materiais e Métodos: Trata-se de uma revisão de 
literatura na base de dado PubMed, com os seguintes 
descritores: “probióticos e diabetes” e “probiotics 
and diabetes”, no período entre 2010 e 2018, sendo 
incluídos apenas ensaios clínicos que avaliaram o efeito 
da suplementação de probióticos sobre o perfil glicêmico 
de pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2).

Resultados: A cepa mais usada nos estudos clínicos 
analisados foi Lactobacillus. Esse probiótico apresenta 
papel positivo na melhoria da hiperglicemia tanto em 
curto quanto em longo prazo, com reduções na glicemia 
de jejum (± 8,68%) e pós-prandial, na hemoglobina glicada 
(HbA1c), nas concentrações séricas de insulina e na 
resistência à insulina O uso de leite fermentado contendo 
Kefir levou a uma redução significativa dos níveis de 
glicemia de jejum (GJ) e de HbA1c. Entretanto, quando 
usado leite fermentado contendo probióticos das cepas 
Lactobacillusacidophilus e Bifidobacterium, verificou-se 
a melhora no controle glicêmico dos pacientes, bem 
como uma redução expressiva nos níveis de frutosamina, 
cerca de -9,91mmol/L (p=0,04) e HbA1c, que tendeu a ser 
mais reduzida (-0,67%; p=0,06) no grupo intervenção. A 
suplementação de L. acidophilus, durante 4 semanas, 
promoveu uma diminuição significativa da sensibilidade 
à insulina.

Conclusão: A suplementação de probióticos em 
diabéticos têm efeitos positivos na redução significativa 
da GJ, HbA1c, frutosamina e da resistência à insulina. 
Contudo, há necessidade de mais estudos do tipo ensaio 
clínico randomizado com padronizações de medidas, 
a fim de determinar as cepas, a duração e a dose da 
suplementação, para consolidar as evidências dos 
resultados já descritos pelos estudos.

Palavras-chaves:  Diabetes mell itus,  Glicemia, 
Hiperglicemia, Lactobacillus, Probióticos 

PC131 - EXAME FÍSICO COMO INDICADOR DE DEFICIÊNCIA 
NUTRICIONAL EM CRIANÇAS ASSISTIDAS EM UMA 
ORGANIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE 
CASCAVEL-CE 

Autores: Camila Pinheiro Pereira, Ana Paula Apolinário 
da Silva, Luciana Freitas Oliveira, Alane Nogueira Bezer-
ra, Eva de Vasconcelos Lima Linhares

Instituição: UniFanor - Centro Universitário UniFanor 
Wyden 
 
Introdução: O crescimento e desenvolvimento nos 
primeiros anos de vida da criança demandam uma maior 
necessidade de nutrientes. Além da idade, o estado 
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nutricional pode influenciar quanto à maior propensão 
de apresentar carências nutricionais. 

Objetivos: Este trabalho tem como objetivo investigar 
deficiências nutricionais de crianças assistidas em uma 
organização social de Cascavel-CE, por meio da realização 
de exame físico. 

Materiais e Métodos: A pesquisa ocorreu de abril a 
junho de 2017, incluindo crianças de 2 a 5 anos de idade, 
ambos os sexos, de Cascavel-Ce. O projeto de pesquisa foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Academia 
Cearense de Odontologia com número 2.007.508. Para 
determinar a presença de sinais de carência nutricional 
foi realizado exame físico, sendo observado aspectos 
relacionados à desnutrição proteico-calórica e deficiência 
de micronutrientes. A avaliação antropométrica foi 
realizada através da aferição de peso e estatura para 
cálculo de IMC, considerando faixa etária e gênero. 
Esses dados foram dispostos nas curvas de crescimento 
propostas pela OMS (2006). Foram avaliados os índices 
antropométricos: Peso para idade (P/I), Estatura para 
idade (E/I), peso para estatura (P/E), IMC para idade 
(IMC/I). A classificação do estado nutricional foi realizada 
pelos critérios preconizados do Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional (SISVAN). Foi utilizado o programa 
Antho version 3.2.2. 

Resultados: Participaram da pesquisa 55 crianças, 
representando um total de 91,7 % dos 65 pré-escolares da 

Criança de Cascavel-CE. A idade média foi de 39,5 meses 
(± 3 anos e 3 meses). Em relação ao exame físico realizado, 
21,8% dos avaliados apresentaram sinais de carência 
de nutrientes. Os achados supracitados ocorreram com 
maior frequência no sexo feminino, que correspondeu a 
60% (n=33) da amostra. Dos sinais apresentados, palidez 
conjuntival e/ou face pálida, sugerindo deficiência de 
ferro, foi o mais encontrado, 10,9% (n=6) da população 
estudada. Em seguida, 7,27% (n=4) apresentaram 
sinais indicativos de carência de zinco (leuconiquia). A 
presença de xerose na pele e/ou na boca, que sugerem 
deficiência de vitamina A, foi observada em 5,45% (n=3) 
dos avaliados. Da população que apresentou sinais de 
carência, apenas 9,52% apresentaram desnutrição. A 
maior prevalência foi observada para excesso de peso, 
correspondendo 56,98% dos avaliados e para eutrofia, 
cerca 33,5%.

Conclusão: O estudo evidenciou que os principais 
nutrientes deficientes na população estudada são 
vitamina A, zinco e ferro. Foi possível concluir também 
que houve uma significativa prevalência de crianças com 
excesso de peso em relação à desnutrição, caracterizada 
como pregressa por refletir inadequações vivenciadas 
no passado. Tal achado traduz o processo de transição 
nutricional presente no Brasil.

Palavras-chaves:  Antropometria, Criança, Deficiências 
nutricionais, Estado nutricional, Exame físico
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TEMA LIVRE (TL)

20º FÓRUM PAULISTA DE PESQUISA EM 
NUTRIÇÃO CLÍNICA E EXPERIMENTAL
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TL001 - AVALIAÇÃO DO CICLO CELULAR E APOPTOSE 
DE CÉLULAS HEPÁTICAS E CARDÍACAS DE RATAS 
SUPLEMENTADAS COM BURITI 

Autores: Monique de Barros Elias Campos, Vanessa Aze-
vedo de Jesus, Vanessa Rosse de Souza, Vilma Blondet 
de Azeredo, Anderson Junger Teodoro 

Instituição: UNIRIO - Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro 
 
Introdução: A ingestão de gordura acarreta elevada 
produção de radicais livres envolvidos na fisiopatologia 
de doenças inflamatórias. Os alimento fontes de 
carotenóides atuam na proteção do organismo, 
protegendo contra donos nos tecidos hepático e cardíaco.

Objetivos: O objetivo desse estudo foi analisar os efeitos 
do suco de buriti na avaliação do ciclo celular e apoptose 
de células  hepáticas e cardiacas de ratas alimentadas 
com dieta hiperlipídica.

Materiais e Métodos: Foram utilizados Rattus novergicus 
Wistar albino, fêmeas, adultas, distribuídas em três 
grupos (n=5), da seguinte forma: 1- Grupo Controle 
(GC) - recebeu água filtrada e ração à base de caseína 
balanceada, em livre demanda. . 2- Grupo Hiperlipídico 
(GH) - recebeu água filtrada e ração hiperlipídica (20,6%) 
à base de caseína, em livre demanda. 3- Grupo Suco de 
Buriti (GSB) – recebeu o suco de buriti - (contendo 2,0 mg 
de betacaroteno/dia), água filtrada e ração hiperlipídica 
(20,6%) à base de caseína, em livre demanda. Ao final 
do experimento, os animais foram mantidos em jejum e 
sacrificados. Os tecidos hepático e cardíaco dos animais 
foram processados para determinação de ciclo celular e 
células apoptóticas por citometria de fluxo. O tratamento 
estatístico utilizado foi Anovaone-way e Tukey como 
pós-teste, considerando p<0,05.

Resultados: Na análise de ciclo celular das células 
hepáticas, o GC (63,49 ± 6,06) e GH (53,67 ± 5,79) 
apresentaram maiores valores na fase G0/G1 quando 
compardo ao grupo GSB (12,00 ± 2,95). Além disso, o GH 
atingiu valor máximo (18,15 ± 3,08) na fase G2/M, quando 
comparado ao GSB (9,21  ± 2,76). No que diz respeito 
ao ciclo celular de células cardíacas, a suplementação 
de buriti promoveu diminuição da fase G0/G1 (39,09 
± 1,94) e diminuição do percentual de células da fase 
G2/M (6,73 ± 1,33) quando comparado ao GC (G0/G1: 
56,2 ± 4,34; G2/M: 7,9 ± 1,50). Foi observado aumento de 
células hepáticas em apoptose inicial no GH (22,98 ± 7,78) 
quando comparado ao GC (2,18 ± 1,55). No grupo tratado 

com suco de buriti (GSB-0,04 ± 0,01),  foi observado 
diminuição significativa da apoptose inicial quando 
comparados ao grupo controle (GC) e hiperlipídico (GH). 
Porém houve aumento de células em necrose (GSB-18,70 
± 6,52), quando comparado aos outros grupos (GC-2,69 
± 1,67; GH-1,72 ± 0,43). Em relação às células cardíacas, 
não houve diferença estatística entre os resultados de 
apoptose. 

Conclusão: O grupo tratado com suco de buriti 
apresentou um possível efeito tóxico sobre as células 
hepáticas, não demonstrando um efeito protetor sobre 
a função e integridade do tecido hepático e cardíaco de 
ratas suplementadas com dieta hiperlipídica.

Palavras-chaves: Buriti, Fígado, Coração 

TL002 - COMPOSIÇÃO DIETÉTICA E RESTRIÇÃO 
TEMPORAL DE ALIMENTO: REPERCUSSÕES NA 
TOLERÂNCIA À GLICOSE, MASSA CORPORAL, RITMO 
DE INGESTÃO E ADIPOSIDADE ABDOMINAL EM RATOS

Autores: Ana Carolina Oliveira Costa, Skalyt Lee Barbo-
sa e Silva, Nathália Cavalcanti de Moraes Araújo, Gisélia 
Santana Muniz, Elizabeth do Nascimento 

Instituição: UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
 
Introdução: A modificação do estilo de vida impondo 
diferentes ritmos e frequência de refeições associado as 
facilidades do mundo contemporâneo provocaram um 
aumento da ingestão energética associada à sobrecarga 
de carboidratos simples, sódio e lipídios. 

Objetivos: Avaliar os efeitos da composição dietética 
e da alteração do horário da alimentação sobre massa 
corporal, tolerância à glicose e a adiposidade abdominal 
em ratos. 

Materiais e Métodos: A pesquisa foi realizada no 
Departamento de Nutrição / Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE) e aprovada pela Comissão de 
Ética em Experimentação Animal da UFPE (Processo 
nº 23076.019767/2014-38). Quarenta ratos machos da 
linhagem Wistar desmamados, formaram inicialmente 
dois grupos: um recebeu dieta comercial para roedores 
(controle, n=20) e a outra metade (n=20) recebeu “dieta 
experimental ocidentalizada”. Aos 60 dias 4 subgrupos 
foram formados conforme a restrição temporal de 
alimento: GC- Grupo controle; GRC- Grupo restrito 
controle GO- Grupo ocidentalizado; GRO- Grupo restrito 
ocidentalizado. Todos os animais foram mantidos sob a 
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mesma condição de luminosidade (12h de escuro/12h de 
claro).  Os GRC e GRO tiveram restrição de alimento nas 
primeiras 8 horas da fase escura do ciclo 24h (8-16:00am) 
ou de maior atividade do rato, por um período de 120 
dias. Os parâmetros avaliados foram: massa corporal, 
tolerância a glicose, ritmo de consumo alimentar e peso 
da gordura abdominal.

Resultados: Houve aumento do peso (16%); redução da 
ingestão alimentar (40%) e energética (30%), e elevação 
da quantidade de gordura abdominal (75%) em função da 
ingestão de dieta ocidentalizada. A restrição de alimento 
reduziu o peso corporal do grupo GRC em 23% comparado 
ao GC, mas não no GRO comparado ao GO. O GRO exibiu 
um peso 25% maior que o GRC mesmo ingerindo 60% 
menos alimento que o GRC. A restrição temporal da dieta 
modificou o ritmo e o padrão de consumo alimentar 
nas fases do ciclo em ambos os grupos. Os grupos não 
restritos mostraram pico de ingestão nas primeiras 
4 horas da fase escura, mas os restritos mostraram 
uma hiperfagia temporal nas últimas 4 horas da fase 
escura, imediato a reposição da alimentação. Apenas a 
dieta ocidentalizada causou intolerância à glicose com 
destacadas diferenças quando realizadas no período claro 
ou escuro do ciclo. O grupo GRO mesmo com reduzida 
ingestão alimentar mostrou alta quantidade de gordura 
na região abdominal (80% a mais que o GRC). O GRC 
também reduziu sua ingestão comparado ao GC, mas sem 
diferença na quantidade de gordura abdominal.

Conclusão: Conclui-se que a restrição temporal da 
alimentação e/ou composição dietética, em período 
em que fisiologicamente o organismo deveria repousar, 
associada ou não a uma dieta desequilibrada em 
macronutrientes, provoca alterações na resposta de 
tolerância à glicose conforme o período circadiano, na 
massa corporal e gordura abdominal de forma responsiva 
à dieta usada.

Palavras-chaves:  Dieta ocidental, Ritmo circadiano, 
Comportamento alimentar, Metabolismo 

TL003 - EFEITO DA CURCUMINA ASSOCIADA À PIPERINA 
NO TRATAMENTO DE CAMUNDONGOS PORTADORES 
DO TUMOR SÓLIDO DE EHRLICH 

Autores: Danielle Dantas, Pedro Capelazzo de Rodri-
gues, Débora Letícia Silva, Marina Gaiato Monte, Natália 
Baraldi Cunha

Instituição: USC - Universidade do Sagrado Coração 

Introdução: É sabido que a alimentação tem papel 
fundamental na prevenção e no tratamento do 
câncer. Compostos naturais, como a curcumina, agem 
como agentes quimioterapêuticos e parece ter sua 
biodiponilidade aumentada se associada à piperina.

Objetivos: Avaliar o efeito da curcumina associada à 
piperina no tratamento de camundongos portadores do 
tumor sólido de Ehrlich.

Materiais e Métodos: Estudo experimental com 40 
camundongos suíços machos. Todos os animais foram 
inoculados com uma suspensão celular contendo 107 
células tumorais, volume de 0,1mL, no tecido subcutâneo 
da região dorsal. Foram divididos em 4 grupos com 10 
animais em cada: G1-grupo controle; G2-tratados com 
piperina a 20mg/kg; G3- com curcumina a 200mg/kg; 
e G4- com curcumina a 200mg/kg e piperina a 20mg/
kg. Todas as soluções foram diluídas em óleo vegetal 
e administrados via gavagem. A eutanásia foi após 
21 dias de experimento e, então, a massa tumoral foi 
removida, pesada, fixada em formalina e encaminhada 
para histomorfometria. Também foram removidos 
fragmentos de fígado e rim para análise histológica. 
Foram avaliados ganho de peso e consumo de ração. 
Foram feitas comparações entre os grupos por análise de 
variância de uma via (ANOVA) seguida de Teste de Tukey 
para variáveis normais e Teste de Kruskal-Wallis seguido 
de teste de Dunn para variáveis não normais, nível de 
significância de 5%.

Resultados: Observaram-se resultados positivos quanto 
ao retardo do crescimento tumoral nos grupos G3 e G4, 
quando comparados aos G1 e G2, porém sem diferença 
significativa quanto aos campos mitóticos e infiltrado 
inflamatório. Embora efeito benéfico no retardo tumoral, 
ao analisar o tecido hepático e renal dos animais, os 
grupos G3 e G4 apresentaram dilatação dos capilares 
sinusóides no fígado e, presença de hemácias e alterações 
de alguns túbulos contorcidos proximais no tecido renal. 
O grupo G2 apresentou resultados semelhantes ao grupo 
com fitoquímicos associados para consumo alimentar, 
melhorando sua resposta, no entanto, não foi efetiva 
quanto à diminuição do crescimento tumoral. Já o grupo 
G3 respondeu de forma equivalente na diminuição do 
tamanho do tumor ao G4, entretanto, sem repercussão 
no ganho de peso e ingestão de ração.

Conclusão: Concluiu-se que a associação dos compostos 
ativos foi mais efetiva para a melhora do consumo 
alimentar e controle do crescimento do tumor do que 
a utilização isolada de cada um, porém sem efeito no 
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estado nutricional dos animais. Também foi visto que a 
curcumina promoveu retardo no crescimento tumoral, 
porém sem diferença estatística significativa quanto à 
presença de sítios mitóticos.   

Palavras-chaves: Câncer, Antioxidantes, Curcumina, 
Piperina, Camundongos 

TL004 - EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO COM L-ARGININA 
NA INTEGRIDADE DO ÁCIDO DEXORRIBONUCLEICO 
EM RATOS SUBMETIDOS À QUIMIOTERAPIA COM 
5-FLUOROURACIL 

Autores: Marcela de Andrade Bernal Fagiani, Antônio 
Fluminhan, Fabíola de Azevedo Mello, Sandra Cristina 
Genaro, Luís Souza Lima de Souza Reis 

Instituição: UNOESTE - Universidade do Oeste Paulista 
 
Introdução: 5-Fluorouracil é um quimioterápico utilizado 
no tratamento do câncer. A 5-FU incorpora seus 
metabólitos no DNA das células, quebrando os filamentos 
do DNA, gerando efeitos colaterais que comprometem a 
saúde dos pacientes.

Objetivos: Objetivou-se avaliarse a L-argininatem 
capacidade de amenizar os efeitos colaterais da 5-FU 
sobre o DNA, em ratos Wistar.

Materiais e Métodos: Foram utilizadas 32 ratas 
(fêmeas) (Rattus novergicus) da linhagem Wistar, 
peso de 232,0±22,8 g, alimentadas com água e ração 
balanceada ad libitum, dividiu-se randomicamente em 
4 tratamentos (n=8/grupo): controle (Gc) aplicou-se 1,0 
mL de solução salina via intraperitoneal para simular a 
aplicação da 5-FU; Grupo 5-FU (G5-FU) recebeu uma dose 
de 5-FU e os Grupos arginina 50+5-FU (GArg50) e Grupo 
arginina 100+5-FU (GArg100) receberam suplementação 
de 50 e 100 mg de L-arginina/dia adicionada na água, 
respectivamente, e uma dose de 5-FU. A dose era de 200 
mg de 5-FU/Kg via intraperitoneal. Após 72 h, as ratas 
foram anestesiadas e colheu-se as amostras de sangue 
por punção intracardíaca. Utilizou-se técnica do ensaio 
do cometa modificado para coloração Giemsa. Contou-se 
200 cometas/amostra classificando em DNA íntegro e 
danificado (classes 1 a 4), bem como foi realizado também 
o cálculo do índice de total de danos. Analisou-se os dados 
pelos testes Kruskall-Wallis e Dunn 5%.

Resultados: As ratas do grupo G5-FU apresentaram 
redução (PArg50 não diferiu (P>0,05) dos demais grupos, as 
classes 2 e 3 de danos ao DNA do GArg50 era menor (P5-FU e 

GArg100 e o ITD era menor (PArg100 e semelhante (P>0,05) ao 
Gc e G5-FU apontando que esta dose de L-arginina mostrou 
um tendência em amenizar o efeito genotóxico da 5-FU 
devido a semelhança de DNA íntegro ao Gc, fato que 
não aconteceu no G5-FU ou GArg100. No GArg100 as ratas 
apresentaram redução (PArg50 e também tiveram o maior 
ITD indicando que suplementação com L-arginina pode 
elevar a ação genotóxica da 5-FU o que é benéfico para 
a redução tumoral.

Conclusão: Os resultados obtidos permitiram concluir 
que o 5-Fu possui ação gentóxica sobre o DNA das células, 
sendo que a suplementação com 50 mg de L-arginina/
dia pode amenizar o efeito genotóxico da 5-FU e a 
suplementação com 100 mg de L-arginina pode aumentar 
o efeito genotóxico da 5-FU.

Palavras-chaves: Arginina, Dano ao DNA, Ensaio cometa, 
Neoplasias, Terapia nutricional 

TL005 - INFLUÊNCIA DOS GENES DE RECEPTORES DE 
SABOR NO CONSUMO ALIMENTAR DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES OBESOS 

Autores: Marina Pioltine, Maria Edna de Melo, Clarissa 
Fujiwara, Ariana Ester Fernandes,Marcio Mancini

Instituição: USP - Faculdade de Medicina da Universida-
de de São Paulo 
 
Introdução: O sabor dos alimentos é reconhecido como 
um importante preditor das escolhas alimentares, e os 
polimorfismos nos genes que codificam os receptores 
do sabor podem explicar a variabilidade da preferência 
e consumo alimentar na população.

Objetivos: Avaliar a influência de polimorfismos de genes 
de receptores de sabor gorduroso (CD36), doce (TAS1R2) 
e amargo (TAS2R38) no consumo alimentar e no perfil 
metabólico de crianças e adolescentes obesos. 

Materiais e Métodos: Estudo transversal com 668 
crianças e adolescentes obesos e um grupo controle 
de 135 crianças eutróficas, de ambos os gêneros. Foi 
realizado o estudo molecular dos polimorfismos de 
nucleotídeo único (SNPs) rs1761667 e rs1527483 do 
CD36, rs9701796 e rs35874116 do TAS1R2, e rs1726866 
e rs713598 do TAS2R38, bem como análise do consumo 
alimentar e perfil metabólico. 

Resultados: O padrão alimentar rico em gordura e 
açúcar, e com baixo aporte de fibra dietética, vitaminas 
e minerais é reconhecido como fator de risco para o 



Resumos do Ganepão/2018

BRASPEN J 2018; 33 (Supl 2): 1-188

173

surgimento da obesidade, no entanto os fatores que 
contribuem para a preferência por alimentos ricos nestes 
nutrientes não são bem estabelecidos. Em relação ao 
gene CD36, o alelo A do rs1761667 relacionou-se com 
menor consumo de lipídios totais (p=0,012), gorduras 
poli (p=0,031) e monoinsaturadas (p=0,032), consumo 
de alimentos de sabor gorduroso (p=0,009), ingestão 
de óleos vegetais (p=0,028) e açúcares totais (p=0,008) 
em obesos. O alelo A do rs1527483 associou-se com 
menor percentil de pressão arterial diastólica, menor 
massa gorda e maior massa livre de gordura em 
obesos. Quanto aos genes TAS1R2 e TAS2R38, estes 
se relacionaram significativamente com o consumo de 
açúcares, carboidratos, fibras, bem como marcadores 
metabólicos, como a razão circunferência da cintura-
estatura (RCE), dependendo da variante estudada. 

Conclusão: Os achados mostram a associação entre 
polimorfismos dos genes de receptores de sabor com 
o consumo alimentar, indicando diferenças entre 
obesos e magros, contribuindo com a elucidação entre 
preferências alimentares de causa genética e obesidade.

Palavras-chaves:  Polimorfismo genético, Obesidade, 
Consumo alimentar, Adolescência, Infância 

TL006 - SUPLEMENTAÇÃO COM 5-HTP EM PROLE 
DE MÃES ALIMENTADAS COM DIETA HIPERLIPÍDICA 
DURANTE A LACTAÇÃO ALTERA PARÂMETROS DO 
CRESCIMENTO SOMÁTICO E ONTOGÊNESE REFLEXA

Autores: Jéssica Caroline Alves de Sena, Edicarlos Mora-
es, Cristiane Souza Portela Povoas, Jairza Maria Barreto 
Medeiros, Tereza Cristina Bomfim de Jesus Deiró

Instituição: ENUFBA - Escola de Nutrição - Universidade 
Federal da Bahia 
 
Introdução: O crescimento somático e a ontogênese 
reflexa são indicadores do desenvolvimento do SNC. 
Agressões nutricionais, farmacológicas e aminoácidos 
precursores de neurotransmissores, em particular, 
serotoninérgicos podem alterar a programação metabólica. 

Objetivos: Avaliar repercussões do tratamento com o 
5-Hidroxitriptofano (metabólito do triptofano), sobre o 
crescimento somático e maturação de reflexos em ratos 
neonatos cujas mães foram submetidas ou não, à dieta 
hiperlipídica durante a lactação. 

Materiais e Métodos: 32 ratos albinus neonatos 
machos, Wistar, obtidos de mães submetidas durante 

a lactação a dieta padrão(N) e dieta hiperlipídica(HL) 
com 23% de lipídeos; tratados do 2° ao 21° dia 
pós natal, via s.c. com salina-SAL(NaCl0,9%) e 
5-HTP(10mg/Kg/dia), formando grupos: normolipidicos 
N SAL e N 5HTP; e hiperlipídicos HL SAL e HL 5-HTP. 
Os animais permaneceram no laboratório sob 
controle de umidade e temperatura23±2°C, água 
ad libitum e ciclo claro/escuro de 12h. Avaliou-se: 
Peso corporal(PC), Eixo longitudinal(EL), Eixos do 
crânio latero-lateral(ELLC) e anteroposterior(EAPC), 
comprimento da cauda(CC) e reflexos:Recuperação 
do decúbito(RD), resposta ao susto(RS), colocação 
pelas vibrissas(CV), geotaxia negativa(GN), aversão 
ao precipício(AP) e aceleração(AC). CEUA:CCB-
UFPE,n°23076.034398/2016-11. Estatística:Software 
R. Crescimento somático: ANOVA two-way pós-teste 
Bonferroni- Dados expressos em média±DPp≤0,05. 
Reflexos:Kruskal-Wallis pós-teste de Mann-Whitney-  
mediana (min-máx)p≤0,05.

Resultados: O grupo HL5-HTP(1,38±0,05), apresentou 
menor crescimento do ELLC quando comparado ao 
grupo NSAL (1,48±0,04) do 11ºao 14° dia de vida, e 
menor crescimento no 20° e 21° dia  quando comparado 
ao grupo HLSAL(1,48±0,04).O CC do grupo HL5-HTP 
(63±5,96) apresentou crescimento reduzido do19º ao 
21° dia quando comparado ao grupo NSAL(71,00±4,75).
C o m p a r a d o  o  g r u p o  H L S A L (7 2, 8 8 ± 8 , 61)  a o 
HL5-HTP(63,13±5,96) houve redução do CC no grupo 
tratado do 20° ao 21° dia de vida. Quanto à evolução 
ponderal, o EAPC e eixo longitudinal não houve diferença 
entre os grupos. Ontogênese reflexa: o aparecimento do 
reflexo (AP), apresentou atraso no grupo N5HTP(13;8-
17) comparado ao grupo HLSAL(9,5;4-13),não havendo 
diferença quando comparado aos demais grupos. Os 
grupos HLSAL,HL 5HTP e NSAL não diferiram entre si. 
Quanto ao reflexo AC o grupo HL5HTP(16;14-18) atrasou 
quando comparado ao grupo N5HTP(13;12-14).O grupo 
HLSAL(15,5;12-18) não apresentou diferença comparado 
aos outros grupos. Não houve diferença entre os grupos 
na maturação dos demais reflexos.

Conclusão: O 5-HTP, metabólito do triptofano e precursor 
da 5-HT parece modificar a programação metabólica 
no crescimento de tecidos não neurais e alterar o 
desenvolvimento (reflexo). A agressão nutricional 
junto ao 5-HTP, ou por si só, repercutiu na alteração 
do desenvolvimento do arcabouço craniofacial, atraso 
no comprimento da cauda e maturação de reflexos 
importantes no desenvolvimento do SNC. 



BRASPEN J 2018; 33 (Supl 2): 1-188

174

Resumos do Ganepão/2018

Palavras-chaves:  5-HTP, Crescimento somático, Dieta 
hiperlipídica, Lactação, Ontogênese reflexa 

TL007 -NÃO PARTICIPANTE

TL008 - EFEITO DOS POLIMORFISMOS NOS GENES 
DA LEPTINA E DO RECEPTOR DA LEPTINA SOBRE A 
COMPULSÃO ALIMENTAR E O RISCO CARDIOMETABÓLICO 
EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM OBESIDADE

Autores: Clarissa Tamie Hiwatashi Fujiwara, Maria Edna 
de Melo, Ariana Ester Fernandes, Aritania Souza Santos, 
Marcio Corrêa Mancini 

Instituição: Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo 
 
Introdução: A obesidade está frequentemente associada 
à compulsão alimentar periódica (CAP) e polimorfismos 
de nucleotídeo único (SNPs) no gene da leptina (LEP) e do 
receptor da leptina (LEPR) podem participar da etiologia 
multifatorial destas condições. 

Objetivos: Investigar a influência dos SNPs rs7799039 
(G>A) no gene LEP e rs1137100 (A>G), rs1137101 (A>G) 
e rs8179183 (G>C) no gene LEPR sobre a CAP, o risco 
cardiometabólico (RCM) e a obesidade em crianças e 
adolescentes.

Materiais e Métodos: Estudo transversal que incluiu 
465 crianças e adolescentes obesos com idade entre 7 
e 19 anos avaliados quanto a variáveis antropométricas 
e metabólicas. Os fatores de RCM consistiram de 
hipertensão arterial sistêmica, glicemia de jejum alterada, 
HDL-colesterol baixo e hipertrigliceridemia. A CAP foi 
avaliada por meio da Escala de Compulsão Alimentar 
Periódica (ECAP). Para investigar o efeito dos SNPs no 
risco para a obesidade foi incluído um grupo controle 
composto por 135 crianças e adolescentes eutróficos. A 
genotipagem dos SNPs foi realizada por PCR em tempo 
real. As comparações entre os grupos foram realizadas 
estratificadamente por gênero e estádio puberal. Para 
avaliar a magnitude do risco dos SNPs sobre a CAP e a 
obesidade foi realizada regressão logística ajustada para 
variáveis de confusão (idade, Z-IMC e estádio puberal).

Resultados: As crianças e adolescentes obesos (12,5 
± 2,9 anos; 52,7% meninas) classificados com CAP 
apresentaram maior adiposidade e a frequência da CAP 
foi mais elevada no gênero feminino (OR= 2,146; IC 95% 
1,461–3,152; p <0,05).

Conclusão: Os SNPs não foram associados à CAP que, 
por sua vez, foi relacionada ao pior grau de adiposidade 
e o risco maior no gênero feminino. O SNP rs7799039 
no gene LEP conferiu risco para obesidade, enquanto 
o rs1137100, rs1137101 e rs8179183 no gene LEPR 
relacionaram-se ao pior perfil cardiometabólico em 
crianças e adolescentes obesos.

Financiamento: FAPESP (#2011/05322-0 e #2011/23340-6)

Palavras-chaves:  Obesidade infanti l,  Leptina, 
Polimorfismo de nucleotídeo único, Compulsão alimentar 
periódica, Risco cardiometabólico 

T L 0 0 9  -  I M PAC T  O F  N U T R I T I O N A L  S TAT U S 
DETERIORATION IN THE FIRST WEEK OF PICU

Autores: Marina Neto Rafael, Karina Helena Canton Via-
ni, Patricia Zamberlan, Camila Pugliese, Bianca Stachis-
sini Manzoli 

Instituição: ICr/HCFMUSP - Instituto da Criança do Hos-
pital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de São Paulo 
 
Introdução:  Pediatric critical patients have an 
increased nutritional risk, which may exacerbate 
morbimortality. 

Objetivos: The goal of this study was to evaluate whether 
nutritional status decline in the first week of PICU worsens 
mortality and length of stay.

Materiais e Métodos: This was a retrospective 
longitudinal study. Charts of patients who had 2 nutritional 
assessments in the first week of PICU were reviewed. 
Patients with ±30% MUAC change or who stayed longer 
than 2 months were excluded. Z scores based on weight 
and height were classified by WHO growth charts and 
MUAC by Frisancho percentiles. The Kruskal-Wallis rank 
test was used to compare medians and chi square test for 
frequencies. Spearman’s rank was used for correlation. 
ROC curves were constructed to evaluate the impact of 
change in MUAC on overall survival.

Resultados: There were 316 admissions from 292 patients 
aged 0.5 months to 17.9 years (median 54.8 months), 
53% were male, 40.2% had cancer. The median length 
of stay was 17 days. The death rate in 31 days was 8.5%. 
By z score based on weight and height compared to 
MUAC percentiles, respectively, 17.4 and 43.4% were 
malnourished, 59.2 and 43.7% adequately nourished, 23.4 
and 12.9% overweight at the baseline (p=0.0000). MUAC 
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significantly decreased in the first week of PICU (median 
16 to 15.5 cm, p=0.0000). The area of the ROC curve 
constructed for change in MUAC and death was 0.54 
(95%CI 0.41-0.68); 0.41 (95%CI 0.22-0.60) for oncology 
patients and 0.67 (95%CI 0.49-0.86) for the remaining 
(p=0.049). Overall survival didn’t differ by gender 
(p=0.0964), initial nutritional status by z score based 
on weight and height (p=0.2175) or MUAC percentiles 
(p=0.8364), and cancer diagnosis (0.2062). Change in 
MUAC wasn’t correlated to length of stay (rs=-0.05, 
p=0.3497).

Conclusão: Despite significant decrease in the first week, 
alterations in MUAC didn’t correlate to overall mortality 
or length of stay. However, this initial deterioration of 
nutritional status reinforces the importance of nutrition 
therapy during this phase.

Palavras-chaves:  Nutritional status, Critical care, 
Pediatric, Mortality, length of stay 

TL010 - COMPARAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E 
QUADRO CLÍNICO DE PACIENTES COM DOENÇA DE 
CROHN E COLITE ULCERATIVA ATENDIDOS EM UM 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO RIO DE JANEIRO

Autores: Livia Cristina Silva Rodrigues, Isabelle Cristine 
Lôpo dos Santos, Fabricia Junqueira das Neves, Thaís da 
Silva Ferreira 

Instituição: UNIRIO - Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro 
 
Introdução: Doença de Crohn (DC) e colite ulcerativa 
(CU) são as formas principais de apresentação das 
doenças inflamatórias intestinais, podendo repercutir de 
maneira diferente sobre a ingestão alimentar e o estado 
nutricional dos indivíduos acometidos.

Objetivos: Comparar o estado nutricional e quadro 
clínico de pacientes com DC e CU atendidos no ambu-
latório de Gastroenterologia do Hospital Universitário 
Gaffrée e Guinle da Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro.

Materiais e Métodos: Neste estudo observacional e 
transversal, foram aferidos peso corporal, estatura, 
dobras cutâneas e o perímetro da cintura (PC) de 
pacientes com DC e CU, sendo calculados o índice 
de massa corporal (IMC) e o percentual de gordura 
corporal (%GC). Dados de exames laboratoriais, sinais, 
sintomas e complicações associadas às doenças, além 

de medicação em uso corrente foram extraídos dos 
prontuários médicos. A comparação das variáveis 
contínuas entre os grupos (DC e CU) foi realizada pelo 
teste t de Student (distribuição normal), e teste Mann 
Whitney (distribuição não normal); e das frequências 
pelo teste Qui-Quadrado. A significância estatística foi 
considerada quando p bicaudal < 0,05, sendo as análises 
realizadas no programa SPSS® versão 10.0.

Resultados: Foram incluídos 77 pacientes, com menor 
prevalência de sexo feminino na DC (54% x 84%; p=0,007). 
A presença de sangue nas fezes foi mais prevalente na 
CU em comparação com a DC (50% x 14%; p=0,02). 
Ressecções intestinais, fístulas e ostomias ocorreram 
somente na DC (respectivamente, 28%, 30% e 5%).  A 
flatulência foi mais frequente nos pacientes com DC 
(80% x 48%; p=0,005). Pacientes com DC tinham menores 
valores de glicose (85 x 96 g/dL; p=0,01), colesterol total 
(188 x 219  mg/dL; p=0,03) e LDL-colesterol (111 x 140 
mg/dL; p=0,04); e maiores de GGT (34 x 22,5; p=0,04). 
Não foram observadas diferenças entre os grupos em 
relação à antropometria, IMC, % de gordura corporal, PC 
e risco cardiometabólico associado. O uso de mesalazina 
foi mais frequente no tratamento da CU em comparação 
com a DC (84% x 48%; p=0,002), e a terapia biológica 
mais utilizada no tratamento da DC (38% x 7%; p=0,002).

Conclusão: Não foram observadas diferenças entre os 
pacientes com DC e CU quanto ao estado nutricional, 
apesar destes indivíduos apresentarem maior frequência 
de ressecções intestinais, fístulas e ostomias. Presença 
de sangue nas fezes foi mais frequente naqueles com CU. 
Os resultados sugerem que os perfis glicídico e lipídico 
dos pacientes com DC parecem ser mais favoráveis que 
nos pacientes com CU.

Palavras-chaves: Doença inflamatória intestinal, Estado 
nutricional, Doença de crohn, Colite ulcerativa 

TL011 - COMPARAÇÃO DO ÂNGULO DE FASE DE ACORDO 
COM O ESTADO NUTRICIONAL E EVOLUÇÃO CLÍNICA 
DE PACIENTES CARDIOPATAS HOSPITALIZADOS EM 
TERAPIA NUTRICIONAL 

Autores: Zenio do Nascimento Norberto, Ana Paula D’ 
Araújo Borges, Michele Pereira da Silva Almeida Xavier, 
Rodrigo França Mota, Samuel Santos do Nascimento 
Junior

Instituição: NC - Nutriclínica Serviços Médicos e 
 Nutricionais
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Introdução: Bioimpedância elétrica (BIA), tecnologia 
prática e não invasiva, fornece o Ângulo de Fase (AF), 
que analisa a integridade das membranas celulares 
e pode ser utilizado como indicador do estado 
nutricional e marcador prognóstico em algumas 
doenças.1 

Objetivos: O objetivo do estudo foi comparar o AF 
médio durante a internação de pacientes cardiopatas 
em uso de nutrição enteral e/ou parenteral (TNEP), 
com estado nutricional na admissão, e o desfecho 
clínico.

Materiais  e  Métodos:  Estudo retrospec tivo, 
observacional, com pacientes cardiopatas hospitalizados, 
em uso de TNEP, com 3 ou mais exames de BIA (InBody 
S10) com desfecho de alta ou óbito. A avaliação do 
estado nutricional foi realizada na internação pela 
EMTN, através da Avaliação Subjetiva Global (ASG) e 
Índice de Massa Corporal (IMC). Foram realizados testes 
de normalidade, T-independente e ANOVA one-way, 
admitindo-se α=5%. 

Resultados: A amostra de 45 pacientes, com idade 
média de 78,3 anos (±13,09), e 34 (75%) do sexo 
feminino. Os resultados das médias dos AF examinados 
variaram de 1,160 a 6,070, apresentando distribuição 
normal (p=0,042). Segundo a classificação da ASG, 
os pacientes que se encontravam na classificação A 
(n=35; 77,7%) apresentaram média de AF de 3,160 (±DP 
0,870), classificação B (n=10; 22,3%) média de AF de 
2,600 (±DP 0,640) e classificação C (n=0), p= 0.047. O 
AF diferiu significativamente (F=8,82; p0 (±DP 0,650), 
12 pacientes receberam alta e a média de AF foi 
de 3,780 (±DP 0,940) e 1 paciente ainda encontra-se 
internado, com AF médio de 3,090 (±DP 0,770). IMC não 
apresentou correlação com AF (p=0.48).

Conclusão: Baixos valores de AF estão associados à 
redução da integridade celular e de massa magra,2 com 
piores desfechos em cardiopatas.3,4 Neste estudo, 
pacientes cardiopatas com pior classificação de ASG, e 
os que morreram, apresentaram menores médias de AF, 
sugerindo associação entre pior estado nutricional na 
admissão, menores médias de AF e maior mortalidade. 

Palavras-chaves: Avaliação Nutricional, Terapia 
Nutricional, Bioimpedância eletrica, mortalidade 
hospitalar, Cardiopatia 

TL012 - CORRELAÇÃO ENTRE ADEQUAÇÃO ENERGÉTICO-
PROTEICA E DESFECHO CLÍNICO EM PACIENTES CRÍTICOS 

Autores: Mayumi Shima, Giovanna Guimarães Lopes, 
Silvia Maria Fraga Piovacari, Diogo Oliveira Toledo, João 
Manoel da Silva Júnior 

Instituição: HIAE - Hospital Israelita Albert Einstein 
 
Introdução: Atingir meta calórico-proteica nas 72 
horas de internação é uma  tarefa difícil. A relação da 
inadequação entre a oferta e o consumo, gera um balanço 
nitrogenado fortemente negativo, contribuindo para 
perda de massa muscular e o pior prognóstico.

Objetivos: Correlacionar a adequação nutricional no 
terceiro dia de internação com o desfecho clínico em 
uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Materiais e Métodos:  Trata-se de um estudo 
observacional retrospectivo em pacientes acima de 
18 anos, em uso de nutrição enteral ou parenteral por 
no mínimo 72 horas, internados na UTI de um hospital 
terciário. Os dados demográficos coletados foram: 
idade, peso, IMC, SAPS 3, porcentagem de adequação 
calórica e proteica e desfecho clínico (alta ou óbito 
hospitalar). Foram comparados os pacientes que 
atingiram 100% da meta nutricional considerando: 25 
kcal/kg/dia e 1,2 g/kg/dia de proteína com aqueles que 
não conseguiram atingir em até 72 horas de internação 
na UTI a meta estabelecida.

Resultados: 71 pacientes,sexo feminino (52,1%), 74 
anos (±17,5) e Índice de Massa Corporal (IMC) 24,7kg/
m²(±5,2). Destes,58(81,7%) teve alta e 13(18,3%) foram 
a óbito, sendo que 22(31%) apresentaram adequação 
calórico-proteica, 32(45%) atingiram apenas meta 
proteica,28(39,4%) apenas meta calórica. O SAPS foi média 
58,7(±13,3). A média de calorias atingidas foi de22,5(±7,5)
kcal/kg /dia e 1,13 (0,4)g/kg proteína/kg/dia. Em relação 
à oferta calórica e proteica nas 72hs de internação da UTI, 
notado que os pacientes não sobreviventes receberam 
menor oferta proteica(1,06±0,54 versus 1,15±0,39g/
kg por dia) e menor oferta calórica (21,5±9,2 versus 
22,7±7,2 kcal/kg/dia). Além disso, pacientes que atingiram 
100%meta nutricional calórico-proteica apresentaram 
menor mortalidade em relação que não atingiram 
(13,6% versus 20,4%). O mesmo foi percebido, quando 
avaliado aqueles que atingiram apenas 100%meta 
proteica(12,5%versus 23,1%mortalidade) e aqueles que 
atingiram apenas 100% da meta calórica (14,3% versus 
20,9%mortalidade). Não houve diferenças entre pacientes 
que atingiram meta em relação ao SAPS 3,idade e IMC.

Conclusão: Nesta amostra, identificamos pacientes 
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muito graves avaliado pelo SAPS 3 e por este motivo 
pode ter contribuído para maior dificuldade em 
atingir as metas nutricionais. A mortalidade foi maior 
nos pacientes que não atingiram a adequada meta 
calórico-proteica.

Palavras-chaves:  Adequação nutricional, Terapia 
nutricional, Pacientes graves 

TL013 - CORRELAÇÃO INVERSA ENTRE O ÂNGULO DE 
FASE E LIPOPEROXIDAÇÃO EM PACIENTES SUBMETIDOS 
À CIRURGIA BARIÁTRICA 

Autores: Leandra de Aguiar Almeida, Renata Manoel, 
Paulo Vinícios Camuzi Zovico, Rogério Graça Pedrosa, 
Fabiano Kenji Haraguchi 

Instituição: UFES - Universidade Federal do Espirito 
 Santo 
 
Introdução: A cirurgia bariátrica promove rápida perda 
de peso nos primeiros meses, período caracterizado 
por alterações do estado oxidativo que pode afetar a 
integridade de membranas celulares. Um dos métodos 
que avaliam essa integridade é o ângulo de fase.

Objetivos: Avaliar a correlação entre o ângulo de fase 
e parâmetros do dano oxidativo durante a fase rápida 
de perda de peso corporal em pacientes submetidos à 
gastroplastia redutora com derivação intestinal em Y de 
Roux (GRDYR). 

Materiais e Métodos: A amostra foi constituída por 
25 pacientes voluntários do Hospital das Clinicas (HC) 
do município de Vitória/ES, submetidos à GRDYR. 
O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do HC e os voluntários assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. O peso corporal (PC), 
ângulo de fase (AF) e amostras de sangue foram obtidos 
aproximadamente 1 mês antes (M0), 2 meses (M1) e 6 
meses após cirurgia (M2). O PC foi avaliado em balança 
digital, o AF por meio da bioimpedância elétrica e as 
concentrações séricas de triglicerídeos (TGL), albumina 
(ALB), malondialdeído (MDA) e de produtos avançados 
de oxidação proteica (AOPP) por métodos enzimáticos 
e colorimétricos. Os dados foram analisados pelo teste 
de normalidade de Shapiro Wilk e posteriormente pelo 
teste de medidas repetidas (ANOVA one way ou teste de 
Friedman) com nível de significância de 5%. Correlações 
de Spearman entre o AF e MDA e AOPP foram realizadas. 
Foi utilizado o software SPSS - 21.0.

Resultados: O PC (Kg) e o AF (°) reduziram ao longo dos 
momentos (P<0,01), o PC diferiu entre todos os momentos 
(M0=114,7±19,1; M1=96,5±17,4; M2=84,3±16,5) e 
no AF M0 diferiu dos demais (M0=7,3±1,8; M1=5,9±0,8; 
M2=6,0±0,7). As concentrações de ALB (g/dL) não se 
modificaram ao longo dos momentos (p>0,05) (M0, 
M1, M2=4,1±0,2), as de TGL (mg/dL), MDA (nM/µL) e 
AOPP (µM/µL) reduziram (P<0,001).

Conclusão: Os dados sugerem a ocorrência de uma 
diminuição na oxidação proteica e um aumento da 
oxidação lipídica durante a fase rápida de perda de peso 
em pacientes submetidos à GRDYR e que a redução do 
AF pode indicar um aumento da lipoperoxidação nesses 
pacientes.

Palavras-chaves:  Dano oxidativo, Malondialdeído, 
Obesidade 

TL014 - REDUÇÃO DO ÂNGULO DE FASE FOI ASSOCIADO 
A REDUÇÃO DO PESO CORPORAL E MASSA GORDA DE 
MULHERES OBESAS SUBMETIDAS A GASTROPLASTIA 
REDUTORA EM Y DE ROUX 

Autores: Larissa Scaparo Rocha, Renata Manoel, Gusta-
vo Soares Peixoto Miguel, Fabiano Kenji Haraguchi, Ro-
gério Graça Pedrosa 

Instituição: UFES - Universidade Federal do Espírito 
 Santo 
 
Introdução: O Ângulo de Fase, indicador de celularidade, 
integridade e função celular, tem sido utilizado como 
índice de prognóstico em indivíduos submetidos a cirurgia 
bariátrica (CB), sendo o baixo valor de AF associado a 
menor perda de peso corporal (PC).

Objetivos: Associar o Ângulo de Fase (AF) com o PC, Índice 
de Massa Corporal (IMC), massa gorda (MG) e massa 
magra (MM) de mulheres submetidas à CB no período 
pré-operatório e após, aproximadamente, dois e seis 
meses da cirurgia.

Materiais e Métodos: Foram avaliadas 20 mulheres 
adultas submetidas a Gastroplastia Redutora com 
Derivação em Y de Roux (GRDYR) no Hospital das Clínicas 
(HC) da UFES. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa do HC - UFES. As participantes foram 
avaliadas no pré-operatório, ou momento 0 (M0) (24,0 
± 20,5 dias), no momento 1 (M1) após a CB (72,0 ± 19,5 
dias) e no momento 2 (M2) após a CB (189,0 ± 12,2 dias). 
Foram avaliados; PC (kg), estatura (m), IMC (kg/m²), MG 
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(kg), MM (kg) e AF (°) nos três momentos. Os dados de 
MG, MM e AF foram obtidos por meio da análise da 
bioimpedância elétrica. Após o teste de normalidade 
de Shapiro-Wilk foi realizada a ANOVA one way (dados 
paramétricos) seguido do teste de Bonferroni, ou do 
teste de Friedman (dados não paramétricos). Obteve-se 
as correlações por meio dos testes de Spearman (dados 
não paramétricos) ou Pearson (dados paramétricos). Foi 
utilizado o programa SPSS versão 21.0 e adotado o nível 
de significância P<0,05.

Resultados: O AF foi de 7,04±0,73 no M0, 5,87±0,73 no 
M1 e 5,92±0,74 no M2, sendo menor no M1 em relação 
ao M0 (P< 0,01). O PC foi menor (P<0,05) após a CB 
nos dois momentos; 91,8±13,7 (M1) e 79,9±13,8 (M2), 
quando comparado ao M0 (108,9±13,9) e menor no M2, 
quando comparado ao M1. Os mesmos resultados foram 
observados em relação ao IMC; 43,0±5,2 (M0), 36,2±5,1 
(M1) e 31,4±5,2 (M2), a MG; 52,6±8,6 (M0), 41,1±8,6 
(M1) e 33,0±8,8 (M2) e a MM; 56,2±5,8 (M0), 50,7±5,6 
(M1) e 46,8±5,5 (M2). Considerando todas as diferenças 
encontradas entre o M1 e M0 e M2 e M1 foi observada 
correlação positiva (r=0,42; p<0,01) entre a redução do AF 
e a redução do PC. Resultados similares também foram 
encontrados entre a redução do AF e a redução do IMC 
(r=0,40; p<0,05) e entre a redução do AF e a redução 
da MG (r=0,39; p<0,05). Não foi observada correlação 
significativa entre a redução do AF e a redução da MM.

Conclusão: A redução do AF foi associada a redução 
do peso corporal, do IMC e da MG, embora não tenha 
sido correlacionada com a MM, que é o compartimento 
corporal mais metabolicamente ativo quando comparada 
a MG.

Palavras-chaves: Ângulo de fase, Cirurgia bariátrica , 
composição corporal 

TL015 - APPETITE AND SYMPTOM GLOBAL SCORE OF 
PATIENTS WITH CANCER IN CLINICAL TREATMENT: A 
PILOT STUDY 

Autores: Maria Claudia Bernardes Spexoto, Ana Paula 
Martins de Jesus, Kimberly Hayumi Tsunada, Aline Salta-
réllo de Jesus, Camila Armstrong Saldanha

Instituição: UFGD - Universidade Federal da Grande 
Dourados 
Introdução: Changes in appetite and the presence of 
symptoms can be common aspects to be considered 
for patients with cancer, and these can be influenced by 

the characteristics that are inherent in the patient, the 
disease and the clinical treatment of cancer.

Objetivos: We estimate the appetite and symptom global 
score of patients with cancer in clinical treatment and 
the relation between the impairment of appetite and 
the presence of symptoms with sociodemographic and 
clinical variables.

Materiais e Métodos: This is a cross-sectional study, 
in pilot phase, with sample collection for convenience. 
Participated 42 patients with cancer attended at a 
private oncology clinic in Dourados, Mato Grosso do Sul, 
Brazil, during the period from november 2017 to March 
2018. Sociodemographic and clinical characteristics 
were collected by interviews and from medical records, 
respectively. The appetite and symptom global score was 
estimated using the algorithm of Cancer Appetite and 
Symptom Questionnaire (CASQ) proposed by Spexoto 
et al. (2016). For this study was used the instrument 
in Portuguese version, proposed by the same authors, 
composed of 10 items with answers arranged in a five-
point Likert scale, where the score ≤1 represents low 
impairment of the Appe tite/Symptoms, 1 to 3 moderate 
impairment and a score > 3 severe impairment. To 
evaluate the relationship between impairment of appetite 
and sociodemographic/clinical characteristics was used 
the Chi-square or Fisher’s exact test. A significance level 
of 5% was adopted.

Resultados: Most participants were females (61.9%) 
with a mean age of 60.67 (SD=13.52) years, and 
mean body mass index equal to 26.80 (SD=5.93) 
kg/m2. The most prevalent diagnostic specialties 
were breast cancer (31.3%), upper digestive tract 
(18.8%) and lower digestive tract (15.6%). Thirty-
seven percent of the patients had stage IV disease, 
92.9% were undergoing chemotherapy, and 42.9% 
had metastases. Most belonged to economy class B§ 
(61.9%), married (69.0%), and 59.5% were absent work 
activity. The overall average score for the “Appetite 
and Symptom” was 1.29 (SD=0.55), 66.7% presented 
moderate impairment,  33.3% low impairment 
and nobody presented severe impairment of the 
appetite/symptom. The impairment of appetite 
and the presence of symptoms did not present 
any association with sociodemographic and clinical 
variables.§ Average household income: A ($6355,31), 
B ($2145,92), C ($658,72) and D and E ($233,67); 
Conversion based on information from the Central 
Bank of Brazil regarding U.S. Dollar Exchange.



Resumos do Ganepão/2018

BRASPEN J 2018; 33 (Supl 2): 1-188

179

Conclusão: Most participants had moder ate impairment 
of appetite and symptom. There wasn’t relationship 
between apetite/symptom and sociodemographic and 
clinical characteristics.

Palavras-chaves:  Cancer, Appetite, Symptom 

TL016 - ASSOCIATION BETWEEN FRAILTY PHENOTYPE 
AND MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT IN ELDERLY 
CANCER PATIENTS

Autores: Jessica Rodrigues Lopes, Mariana Vieira Barbo-
sa, Luiz Claudio Santos Thuler, Nivaldo Barroso de Pinho, 
Renata Brum Martucci

Instituição: INCA - Instituto Nacional de Câncer Jose 
Alencar Gomes da Silva 
 
Introdução: Frailty is a syndrome of decreased reserves 
and resistance to stress, causing vulnerability to adverse 
events. One of the factors that may be related to frailty 
is impaired nutritional status, which is often observed in 
elderly cancer patients. 

Objetivos: To evaluate the prevalence of Frailty 
Phenotype (FP) and nutritional status by Mini Nutrition 
Assessment – Short Form (MNA-SF) in elderly people 
with cancer, and to investigate the association of both 
tools. 

Materiais e Métodos: Cross-sectional study with 
elderly patients of both sexes, diagnosed with cancer 
and enrolled in the Nacional Cancer Institute, Brazil. 
Were excluded those with difficulty answering the 
questions or who were not accompanied by a person 
capable of providing the information necessary to 
complete the questionnaire, those with neurological 
diseases recorded in the medical record, cancers 
involving the central nervous system or metastases 
even in the presence of a person in charge. Clinical 
and demographic variables, MNA-SF and FP were 
collected at the same moment. FP included measures 
of weight loss, hand grip strength, reported fatigue, 
walking speed, and energy expenditure with physical 
activity. FP classified patients as nonfrail, prefrail 
and frail Were used ANOVA, X² test, Spearman’s 
correlations and Receiver Operating Curves (ROC). 
The SPSS program, version 20.0, was used for 
statistical analysis. P-values 

Resultados: We studied 200 patients with mean age of 
72.5 years (±5.3). Tumors of the digestive system were 

the most frequent (63.5%), followed by respiratory 
system (11.0%), oral cavity and pharynx (7.5%). Most 
of the participants were diagnosed at the initial stage 
of cancer (53.6%), and 20.0% presented metastasis. 
From the moment of cancer treatment, there was a 
higher frequency of elderly patients during treatment 
(46.0%). The majority of patients were classified as risk 
of undernutrition (41.0%) or undernutrition (16.0%). 
Prevalence of pre-frail was 57.5% and frail patients 
was 18.5%. About the components of the FP, it can be 
observed that the most frequent was weight loss (79.0%) 
and the less was the low physical activity (21.0%). The FP 
score had a negative association with MNA-SF (r=-0.419, P 
Although no significant association, 90% of patients at risk 
of undernutrition or undernutrition were also classified 
as prefrail or frail, and no undernutrition patient was 
classified as nonfrail. 

Conclusão: The findings are clinically important and are 
based on the proposal of the incorporation of MNA-SF 
and FP into the practice of care for elderly cancer patients. 
Since MNA-SF does not substitute the FP, both tools 
provide information that can be used in the selection 
of treatment and in the adaptation of therapeutic 
interventions to groups with impaired nutritional status 
or some degree of frailty.

Palavras-chaves:  Frail Elderly, Muscle Strength, 
Neoplasms, Nutritional Status, Nutrition Surveys 

TL017 - EFICÁCIA DE UM NOVO ESCORE DA AVALIAÇÃO 
SUBJETIVA GLOBAL PRODUZIDA PELO PACIENTE NA 
IDENTIFICAÇÃO DA CAQUEXIA 

Autores: Fabiana Félix Cavalcante Martins, Nivaldo Bar-
rosso Pinho, Patricia de Carvalho Padilha, Wilza Arantes 
Ferreira Peres

Instituição: UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro
 
Introdução: A estimativa brasileira para 2018/219 é de 
600 mil novos casos de câncer. A Avaliação Subjetiva 
Global Produzida pelo Paciente (ASG-PPP) é considerada 
um método eficaz de avaliação nutricional nesta 
população. 

Objetivos: Avaliar a eficácia de novos pontos de cortes 
do escore da ASG-PPP em identificar a Caquexia em 
pacientes com câncer de cabeça e pescoço e abdômen, 
internados no Instituto Nacional de Câncer - Rio de 
Janeiro, em novembro de 2012.
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Materiais e Métodos: Foram coletados, em prontuário, 
dados referentes à ASG-PPP e à antropometria. A 
presença caquexia do câncer foi realizada de acordo 
com a Classificação de Fearon. Nesse estudo, os dados 
utilizados para a classificação de caquexia foram: perda 
de peso, Indice de Massa Corporal (IMC) 

Resultados: Pela nova proposta, os pontos de cortes do 
escore da ASG-PPP passaram de quatro para três (Grupo 
1- Escore da ASG-PPP ≥ 17 pontos: intervenção nutricional 
crítica com início imediato de terapia nutricional enteral 
e/ou parenteral; Grupo 2 - Escore da ASG-PPP ≥7 e < 17: 
orientação nutricional e avaliação para início de terapia 
nutricional por via oral e/ou enteral; Grupo 3 - Escore da 
ASG-PPP < 7: reavaliação sem necessidade de intervenção 
nutricional imediata. Os novos pontos de cortes estão 
associados significativamente com a caquexia (p ou = 17) 
segundo o Novo Escore foram identificados com algum 
grau de caquexia.

Conclusão: A sugestão de novos pontos de cortes mais 
simplificados mostrou-se eficaz na identificação de 
pacientes com caquexia na população estudada. 

Palavras-chaves: ASG-PPP, Estado nutricional, Câncer de 
Cabeça e Pescoço, Câncer de abdomen, Caquexia 

TL018 - MODULAÇÃO DE RESPOSTA INFLAMATÓRIA 
COM IMPACTO EM QUALIDADE DE VIDA: RESULTADOS 
DE ESTUDO CLINICO PROSPECTIVO E RANDOMIZADO 
UTILIZANDO OMEGA-3 NO TRATAMENTO DE CÂNCER 
DE RETO 

Autores: Juliana de Aguiar Pastore Silva, Mariane MRL 
Silva, Samuel Aguiar Jr

Instituição: ACCCC - AC Camargo Cancer Center 
 
Introdução:  O câncer de reto e o tratamento 
promovem aumento de inflamação, depleção do estado 
nutricional e da qualidade de vida. Tem sido proposto 
que ácidos graxos omega-3 podem modular a resposta 
inflamatória e contribuir para o tratamento oncológico

Objetivos: Verificar se a suplementação de omega-3 
junto ao tratamento neoadjuvante de adenocarcinoma 
de reto tem efeito sobre a resposta inflamatória, 
imunológica, hematológica, estado nutricional e 
qualidade de vida (QOL). 

Materiais e Métodos: Indivíduos com adenocarcinoma de 
reto T3,4 e/ou N+ tratados no A.C.Camargo Cancer Center 
foram randomizados para receber quimioradioterapia + 

ingestão oral de óleo de peixe encapsulado - totalizando 
2,4g de EPA + DHA - (Grupo Intervenção – GI) ou 
quimioradioterapia sem suplementação (Grupo controle 
- GC) durante 13 a 15 semanas. Todos os pacientes 
foram operados 8 semanas após quimioradioterapia. As 
avaliações de resposta inflamatória, imunológica, dietética, 
estado nutricional, composição corporal e qualidade de 
vida foram realizadas repetidamente em 4 momentos: 
M1:ao diagnóstico; M2:término da quimioradioterapia; 
M3:4 semanas após término da quimioradioterapia; 
M4:pré-operatório. A fim de garantir a confiabilidade 
da intervenção os ácidos graxos suplementados foram 
quantificados por cromatografia gasosa em amostra de 
sangue coletadas em todos os momentos do estudo; 
foi observado valores significativamente maiores no 
GI no M2, M3 e M4. Financiamento: FAPESP e Premio 
Brentani.

Resultados: 179 pacientes foram encaminhados a 
neoadjuvancia entre 01/2013 e 07/2017.Destes,120 
preencheram critérios de elegibilidade e 114 foram 
randomizados (GI:55 e GC:59). A média da idade foi 59,5 
anos. Não houve diferença entre os grupos (GI e GC) no 
M1. No M2 e M3 observou-se diferença estatisticamente 
significativa em resposta inflamatória sistêmica medida 
por EPGm (M2:P=0,001; M3:P=0.027), proteína C reativa 
(PCR) (M1:P

Conclusão: Esta intervenção dietética foi efetiva, desde 
o M2 o GI apresentou menor resposta inflamatória. 
Omega-3 modulou alguns marcadores de resposta 
imunologica e inflamatoria com reflexo em menor 
presença de sintomas desconfortáveis associados ao 
tratamento e melhor qualidade de vida no GI. 

Palavras-chaves: Cancer colorretal, Omega-3, Qualidade 
de vida, Inflamação 

TL019 - TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL EM PACIENTES 
EM VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA POR PERÍODO 
≥96 HORAS: ANÁLISE DE UMA DÉCADA 

Autores: Giovana Marson Ferreira Brito, Lucia Caruso, 
Nagila Raquel Teixeira Damasceno, Francisco Garcia So-
riano 

Instituição: HU-USP - Hospital Universitário da Universi-
dade de São Paulo 
Introdução: Pacientes ventilados mecanicamente 
por ≥96h são considerados em risco nutricional. 
Recomenda-se que as metas calóricas e proteicas sejam 
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atingidas precocemente devido as repercussões do 
catabolismo, especialmente proteico, a curto e longo 
prazo.

Objetivos: Avaliar a Terapia Nutricional Enteral (TNE), 
de pacientes em ventilação mecânica invasiva (VMI) 
por ≥ 96 horas, em dois períodos com intervalo de uma 
década, conforme recomendações da American Society 
of Parenteral and Enteral Nutrition (2016).

Materiais e Métodos: Estudo prospectivo utilizando 
dados de TNE em sistema fechado de infusão contínua, 
coletados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de 
um hospital de ensino. Incluiu pacientes com idade 
≥18 anos, de ambos os sexos, em TNE exclusiva e 
em ventilação mecânica invasiva por ≥96 horas, em 
dois períodos com intervalo de 10 anos. O período 1 
considerou dados de 2005, 2006, 2007 e o período 2 
de 2015, 2016 e 2017. A classificação da gravidade foi 
realizada pelo SAPS III (Simplified Acute Physiology 
Score). A análise foi realizada por meio do programa 
SPSS 17.0. Utilizou-se o teste Kolmogorov-Smirnov para 
verificação da normalidade da amostra,  sendo os testes 
estatísticos (Qui-quadrado, T-Student, Mann-Whitney) 
definidos em função da normalidade das variáveis e 
nível de significância adotado.

Resultados: Foram incluídos 182 pacientes, 60 do 
período 1 e 122 pacientes do período 2. A TNE foi 
iniciada em tempo ≤48 horas em 80% dos pacientes 
no período 1 e 78,7% no período 2. No intervalo de 
dez anos observou-se aumento de 77,4% para 84,7% 
(p=0,004) na proporção do volume administrado frente 
ao prescrito. A proporção de pacientes que atingiram 
pelo menos 80% das metas calórica e proteica da 
TNE em até 72h aumentou de 50% (período 1) para 
72,9% (período 2) (p=0,002) para a meta calórica e 
de 48,3% para 72,9%(p=0,001) para a meta proteica. 
A administração proteica (g/kg/d) aumentou de 0,8g 
(0,19) para 1,0g (0,22) (p<0,001), respectivamente. 
Relaciona-se a otimização da TNE às estratégias 
adotadas: estabelecimento de protocolos, revisão 
do tempo de jejum e logística para a execução de 
procedimentos e exames evitando a interrupção da TNE 
por períodos prolongados, sem prejuízo na segurança. A 
aquisição de fórmulas enterais com maior concentração 
proteica também colaboraram positivamente para 
oferta desse nutriente. 

Conclusão: A introdução da TNE manteve-se precoce 
e houve melhora no volume administrado, alcance 
das metas e na administração de proteínas, refletindo 

a gestão de não conformidades, com implantação de 
estratégias alicerçadas em discussões interdisciplinares. 
Na perspectiva de melhoria continua da qualidade, ainda 
há necessidade de incrementar a oferta proteica para 
melhor atingir as recomendações.

Palavras-chaves: Cuidados Intensivos, Terapia Nutricional, 
Terapia Nutricional Enteral 

TL020 - A EXCREÇÃO URINÁRIA DE SÓDIO E FALÊNCIA 
RENAL EM PORTADORES DE DOENÇA RENAL CRÔNICA 
NÃO DIALÍTICA

Autores: Cecília Malheiro Cury, Luís Cuadrado Martins 

Instituição: UNESP-Campus de Botucatu - Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” Campus de 
Botucatu

Introdução: A doença renal crônica (DRC) é um desafio ao 
sistema de saúde, apresenta prevalência crescente, eleva 
os riscos de falência renal com dependência de diálise, 
para doenças cardiovasculares, morte prematura e atua 
diretamente na pressão arterial.

Objetivos: Entretanto, o efeito da excessiva ingestão 
de sódio sobre os desfechos duros não é tão clara nem 
na população geral nem entre os portadores de DRC. O 
objetivo foi investigar a associação entre a ingestão de 
sódio e a progressão da DRC. 

Materiais e Métodos: Coorte retrospectiva longitudinal 
com 205 pacientes do ambulatório de DRC. Para 
mensurar a ingestão de sódio foram coletadas duas 
amostras de sódio urinário de 24H e divididos em 
cinco amostras de 41 pacientes, sendo classificados 
em ordem crescente em relação a média do valor de 
excreção de sódio. O desfecho avaliado foi a falência 
renal (início da terapia substitutiva renal).Os resultados 
dos dados paramétricos foram expressos em média 
±desvio padrão, ou mediana seguida de intervalo 
interquartílico para os dados não paramétricos. 
Teste do qui-quadrado foi usado para comparar 
a frequências. O comportamento dos dados foi 
comparado por análise de variância de duas vias para 
medidas repetidas seguidas de comparação múltiplas 
pelo teste Tukey. A sobrevivência dos pacientes foi 
analisada por um modelo univariado e multivariado 
de regressão proporcional de risco de Cox. Em todos 
os testes a significância estatística foi definida como 
p < 0,05.
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Resultados: A média do seguimento dos pacientes foi de 
63 meses e mediana 71 meses. O seguimento mínimo foi 
de 1 mês e máximo 114 meses. Ocorreram 76 desfechos, 
sendo 37 que iniciaram diálise e 39 que faleceram em 
seguimento ambulatorial. Ao cabo de 114 meses 50% 
do total de pacientes estavam vivos e fora de diálise. O 
valor médio da excreção urinária de sódio de 24 H dos 
205 pacientes foi de 3,9 g de sódio, sendo a distribuição 
dos conjuntos: 1º quintil: 0,54-2,51 g sódio; 2º: 2,52-3,11 
g; 3º: 3,12-3,97; 4º: 3,98-5,24 e 5º quintil: 5,28-13,80. 
Considerando-se o 1º quintil como referência, o 2º 
apresentou um hazard ratio-HR (intervalo de confiança 
para 95 %- IC95%) de 0,245 (0,660-0,912); p=0,036; o 3º 
quintil: HR de 0,787 (0,260-2,380) p=0,787; 4º quintil: HR 
de 0,770  (0,263-2,260) p=0,634; e 5º quintil: HR de 0,741  
(0,219-2,209) p=0,630.

Conclusão: Estes dados indicam que a excreção 
urinária de sódio entre os valores de 2,52-3,11 g foi 
associada a diminuição do risco para a progressão 
DRC. Experimentos clínicos são necessários para testar 
o efeito da ingestão de sódio sobre os desfechos em 
portadores de DRC. 

Palavras-chaves: doença renal crônica, excreção urinária 
de sódio, ingestão de sódio, falência renal, desfecho 

TL021 - POTENCIAL PRÉ-MALIGNO DA PORÇÃO 
GÁSTRICA EXCLUÍDA APÓS DERIVAÇÃO GÁSTRICA EM 
Y DE ROUX EM MULHERES OBESAS 

Autores: Graziela Ravacci, Robson Ishida, Gisele Canuto, 
Priscila Sala, Raquel Torrinhas

Instituição: FMUSP - Faculdade de Medicina da USP 
Introdução: A derivação gástrica em Y de Roux (DGYR) 
tem sido realizada para promover perda de peso e 
efeitos metabólicos favoráveis, em pacientes obesos 
com diabetes tipo 2. Entretanto, alguns casos de câncer 
no estômago excluso após a DGYR, têm sido relatados.

Objetivos: Não existem estudos que exploram a 
associação entre o estômago excluso (ES), após a 
DGYR, com o câncer gástrico. Neste cenário, avaliamos 
precocemente se o ES poderia se comportar como um 
potencial ambiente pré-maligno, 3 meses após a DGYR.

Materiais e Métodos: Avaliamos prospectivamente 
mudanças transcriptômicas,  metabolômicas e 
morfológicas induzidas pela DGYR, no ES, de 20 
mulheres obesas. Para isso, combinamos análises 
endoscópicas e histológicas com multiplataformas 

transcriptômicas e metabolômicas não alvo. O acesso 
ao ES, bem como as coletas de biópsias teciduais 
e de líquido gástrico foram obtidas por meio de 
enteroscopia de duplo balão.

Resultados: No período pré-operatório, 16 pacientes 
apresentaram alterações histopatológicas macro e 
microscópicas no estômago e aumento de pH do líquido 
gástrico (≥ 4.0). No pós-operatório, avaliamos o ES de 10 
pacientes. As anormalidades gástricas pioraram assim 
como, a intensidade das lesões (gastrite e metaplasia 
intestinal) 3 meses após a DGYR. Foi observado 
refluxo duodenal no ES com aumento de 90 vezes na 
concentração de bile. O refluxo também apresentou 
metabólitos comuns ao ambiente intestinal, urina e 
fezes. Estas alterações metabólicas, após a DGYR, foram 
acompanhadas por uma resposta transcriptômica que 
incluiu alteração de 135 genes (vs. pré-operatório, 
p < 0,05). De acordo com análises combinadas, as 
alterações gênicas e metabólicas no ES, após a DGYR, 
refletiram ativação biológica de processos envolvidos 
na inflamação local, supercrescimento bacteriano 
e proliferação sustentada por genes envolvidos na 
carcinogênese.

Conclusão: O líquido acumulado no ES parece se 
comportar como potencial ambiente pré-maligno por 
piorar a inflamação local e induzir reprogramação gênica 
e metabólica em direção à carcinogênese. Considerando 
que o ES permanecerá durante toda a vida do paciente 
(média de 30 a 50 anos), sugerimos que este órgão 
poderá abrigar um potencial fator de risco para o 
desenvolvimento do câncer. Em longo prazo, justifica-se 
a monitorização periódica do ES.

Palavras-chaves: obesidade, cirurgia bariátrica, 
carcinogênese, metabolômica, genômica 

TL 022 -  REPROGR AMAÇ ÃO ME TABOLÔMIC A 
GASTRINTESTINAL E SISTÊMICA PROMOVE ALTERAÇÕES 
NO FLUXO E PADRÃO DE UTILIZAÇÃO DE NUTRIENTES 
EM RESPOSTA À DERIVAÇÃO GÁSTRICA A Y DE ROUX

Autores: Natasha Mendonca Machado, Priscila Sala, Da-
nielle Cristina Fonseca, Raquel Susana Torrinhas

Instituição: FMUSP - Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São 
Introdução: Associações complexas entre nutrição e 
atividade intestinal impactam o desenvolvimento de 
obesidade e diabetes tipo 2 (DM2). Derivação gástrica 
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a Y de Roux (DGYR) se associa a alterações metabólicas 
precoces de origem desconhecida.

Objetivos:Caracterizar a resposta metabolômica 
gastrintestinal e sistêmica de curto prazo à DGYR, 
para compreender o impacto e a relação funcional dos 
diferentes segmentos gastrintestinais na melhora do 
quadro metabólico do pós-operatório.

Materiais e Métodos: Estudo prospectivo autocontrolado 
envolvendo 28 pacientes obesas com DM2 e indicação de 
DGYR, que atenderam aos critérios de seleção. Biópsias 
endoscópicas [estômago corpo alto (ECA; n=9) e corpo 
médio (ECM; n=5), duodeno (n = 8), jejuno (n=9) e íleo 
de (n=9)] e amostras de plasma (n=28) foram coletadas 
e seus perfis metabolômicos analisados antes e após 3 
meses da DGYR. Para extração de metabólitos utilizou-se 
acetonitrila, isopropanol e água, adicionadas a N-metil-N-
trimetilsilil trifluoroacetamida a 1% de trimetilclorosilano. 
As análises foram realizadas por cromatografia gasosa 
acoplada à espectrometria de massas (Agilent 6890 
GC Pegasus III TOF MS), para cada tipo de amostra, de 
maneira aleatória. Para identificação de alterações em 
processos regulatórios, foi aplicado o teste t pareado não 
paramétrico (p<0,05) e fold change, bem como análises 
multivariadas supervisionadas e não supervisionadas, 
análises de similaridade química, enriquecimento de vias 
e de network metabólico. 

Resultados: Identificamos 115 metabólitos no tecido 
gastrintestinal e 113 no plasma. Destes, 28, 0, 8, 16 e 
12 estavam significativamente alterados no ECA, ECM, 
duodeno, jejuno e íleo, respectivamente, e 65 no plasma. 
Aminoácidos aromáticos e de cadeia ramificada estavam 
diminuídos em todo trato digestivo, especialmente no 
ECA e íleo; e açúcares alcoólicos, dissacarídeos e hexoses 
estavam diminuídos no duodeno, jejuno e íleo após 
DGYR. No plasma, foram mais relevantes alterações 
em ácidos graxos saturados e insaturados, hexoses, 
butiratos e ácidos dicarboxílicos. Estes contrastes 
podem refletir variações individuais, topográficas, 
funcionais, metabolismo energético, osmoregulação, 
atividade microbiana e oxidativa. Contudo, do ponto de 
vista metabólico, nossas análises sugerem estímulo da 
produção de ácidos dicarboxílicos, particularmente o 
ácido sucínico, no jejuno e no plasma, influenciando a 
atividade do ciclo do ácido tricarboxílico (TCA) e todas 
as suas ramificações. Assim, processos biossintéticos 
e metabolismo de macronutrientes, colesterol e heme 
parecem ter sido modulados pela cirurgia.

C onc lu s ão:  D GYR promoveu repro gr amaç ão 

metabolômica gastrintestinal, com transformação 
de perfis locais e sistêmicos, e mudanças no fluxo 
e utilização de nutrientes. Adicionalmente, foi 
evidenciado um estímulo na produção de intermediários 
metabólicos que podem influenciar a homeostase 
glicêmica pela melhora do f luxo para o TCA e 
consequente aumento na atividade mitocondrial e 
flexibilidade metabólica.

Palavras-chaves: Obesidade, Diabetes tipo 2, Bypass Y 
de Roux, Metabolômica, Nutrição 

TL023- SARCOPENIA EM IDOSOS: AVALIAÇÃO COMPA-
RADA POR ANTROPOMETRIA, BIOIMPEDAN CIOMETRIA 
E DENSITOMETRIA ÓSSEA

Autores: Maria Aquimara Zambone Magalhães, Sami 
 Liberman, Maria Lucia Bueno Garcia

Instituição: FMUSP - Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo 

Introdução: O processo de envelhecimento impõe 
modificações na composição corporal dos indivíduos, 
como o declínio gradual da massa e função muscular, 
definida por sarcopenia, que está associada a incapacidade, 
dependência e maior vulnerabilidade. 

Objetivos: Avaliar a acurácia das metodologias de 
mensuração de IMM no idoso, através de bioimpedância 
(BIA) e cálculos antropométricos comparadas a DXA.

Materiais e Métodos: Idosos do sexo masculino de um 
serviço público terciário de geriatria foram submetidos 
a testes de força de preensão palmar, medidas 
antropométricas (peso, altura, circunferência de cintura 
e quadril, prega cutânea tricipital, resistência, reatância 
e massa apendicular), realização de bioimpedância e 
DXA. Os dados obtidos foram aplicados em 3 equações 
validadas para predição de índice de massa muscular: 
dados antropométricos para equação de Baumgartner 
et al; dados da bioimpedância calculados segundo 
Janssen et al; Delmonico et al para dados de DXA. Para 
a estratificação dos participantes em sarcopenicos e 
não sarcopenicos utilizamos as análises dos dados de 
IMM por DXA e preensão palmar segundo seus limites 
de normalidade. Os dados foram submetidos a tabela 
de contingência 2x2 para sensibilidade, especificidade 
e valor preditivos, ao teste de Bland Altman para 
dispersão em relação a DXA e quando valores contínuos 
ao teste t student.
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Resultados: O perfil predominante dos 92 idosos que 
finalizaram todos os testes foi casado, 67% sedentários, 
53% portadores de múltiplas morbidades em uso 
de polifarmácia, média de idade de 72,9±6,6 anos. 
Ambas metodologias BIA e antropometria mostraram 
correlação positiva com a DXA(BIA: r =0,77 e p <0,0001; 
antropometria:r=0,81 com  p<0,0001). Evidenciou-se 
prevalência de 28.2 % (n= 26) de sarcopenia entre 
os participantes. Os sarcopênicos apresentaram 
predominância de maior idade 76.6± 7,6 anos (p= 
0.003),  menor força de preensão palmar (24.1±4.7 kgf 
, p<0.0001) e pior  MMa 17.30 ±1.9 kfg  (p=0.0001).A 
antropometria mostrou 35% (32 indivíduos) de prevalência 
de baixa massa livre de gordura, apresentando 67% de 

sensibilidade, Valor Preditivo Positivo (VPP) de 86% e 
razão de verossemelhança (RVP) de 4,5. Ao analisarmos 
os dados da BIA, encontramos 37% de sensibilidade, 
especificidade 98%, VPP de 93% e uma RVP de 1,32.

Conclusão: Antropometria e BIA apresentam alta 
acurácia para estimar IMM. Porém, a utilização de dados 
antropométricos mostrou ser mais sensível, quase tão 
específico do que a BIA quando comparados à DXA. 
Acrescida a  alta acurácia para inferir IMM , o cálculo 
antropométrico mostrou ser de fácil aplicação e baixo 
custo,confiável para diagnosticar a sarcopenia, avaliando  
massa  e força muscular.

Palavras-chaves: Idosos, Sarcopenia, Massa muscular, 
Antropometria, Força Muscular
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CATEGORIA EXPERIMENTAL

1º Colocado

PG002 - EFEITOS DOS FRUTO-OLIGOSSACARÍDEOS 
(FOS) NO PRÉ- TRATAMENTO E TRATAMENTO 
SOBRE A MUCOSITE INTESTINAL, INDUZIDA POR 
5-FLUOROURACIL, EM MODELO EXPERIMENTAL

Autores: Flávia Mendes Peradeles Galdino, Paula Lo-
pes Armond Carvalho, Maria Emília Rabelo Andrade, 
Simone Odília Antunes Fernandes, Valbert Nascimento 
Cardoso 

Instituição: UFMG - Universidade Federal de Minas 
 Gerais 

Introdução: A mucosite acomete pacientes sob 
tratamento quimioterápico e radioterápico. Efeitos 
benéficos dos fruto-oligossacarídeos, como a modulação 
da microbiota intestinal e o aumento na produção 
de ácidos graxos de cadeia curta, são apontados na 
literatura.

Objetivos: Avaliar os efeitos do pré-tratamento e do 
tratamento com FOS na mucosite intestinal induzida 
pelo quimioterápico 5-fluorouracil (5-FU) e investigar 
possíveis mecanismos envolvidos na sua ação.

Materiais e Métodos: Camundongos Balb/c, foram 
distribuídos em 5 grupos: Controle (sem mucosite + 
salina), FOS (sem mucosite + 6% de FOS), MUC (mucosite 
+ salina), PT (com mucosite + suplementação com 6% 
de FOS por 6 dias antes da indução da doença) e T (com 
mucosite + suplementação com 6% de FOS por 3 dias 
após a indução da doença). A mucosite foi induzida com 
uma injeção intraperitoneal de 300 mg/kg de 5-FU. Após 
3 dias, os animais receberam DTPA radiomarcado com 
tecnécio-99m (99mTc) para avaliação da permeabilidade 
intestinal (PI). Após 4 horas foram eutanasiados e o 
sangue foi coletado para contagem de radioatividade. 
O íleo foi removido para análise histológica, dosagem 
das enzimas mieloperoxidase (MPO) e peroxidase de 
eosinófilos (EPO) e do estresse oxidativo pela atividade 
da enzima catalase. As fezes foram coletadas para a 
análise dos AGCC. Foram utilizados os testes ANOVA/
Newman-Keuls com 5% de nível de significância. 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética para 
Experimentação Animal da UFMG.

Resultados: Verificou-se aumento da PI nos animais do 
grupo MUC quando comparados aos demais grupos (p≤0, 
05), e nos animais dos grupos PT e T, a PI reduziu a níveis 
fisiológicos. Houve aumento significativo (p≤0, 05) na 
atividade de MPO e EPO no grupo MUC em comparação 
com todos os outros grupos. O FOS atuou diminuindo 
a inflamação e o infiltrado de EPO e MPO nos grupos 
PT e T (p≤0,05). Na avaliação da enzima catalase os 
resultados mostram atividade reduzida no grupo MUC 
comparado aos demais grupos (p≤0, 05) e manutenção 
dos níveis fisiológicos nos grupos PT e T. Nas análises 
histológicas observou-se aspectos normais na mucosa 
dos camundongos do grupo CTL e FOS, o grupo MUC 
apresentou vilosidades encurtadas, infiltração de células 
inflamatórias, necrose de cripta e perda da arquitetura 
tecidual e os grupos PT e T demonstraram preservação 
parcial das vilosidades e criptas, com infiltração de 
células inflamatórias. Ao analisar os AGCC, observou-se 
maior concentração no grupo PT comparado ao grupo 
MUC (p≤0,05). Já o grupo T não apresentou diferença 
estatística comparado ao grupo MUC (p<0,05).

Conclusão: O pré-tratamento e tratamento com FOS 
apresentou efeitos benéficos na mucosite intestinal, 
reduzindo o infiltrado inflamatório, escore histológico 
e aumentando o nível da enzima antioxidante catalase 
e a produção de AGCC (apenas no grupo pré-tratado). 
Estes efeitos contribuíram para melhorar a arquitetura 
da mucosa e consequentemente diminuir a PI.

Palavras-chaves: Mucosite intestinal, 5-Fluorouracil, 
Fruto-oligossacarídeos, Estresse Oxidativo, Inflamação

2º Colocado

PG001 - EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO COM PROBIÓTICO 
ASSOCIADA À QUIMIOTERAPIA COM 5-FLUOROURACIL 
NA DIMINUIÇÃO DA AGRESSIVIDADE DOS TUMORES 
COLORRETAIS QUIMICAMENTE INDUZIDOS

Autores: Sandra Cristina Genaro, Sabrina Karen Reis, 
Eduardo Augusto Rabelo Socca, Luis Souza Lima de Sou-
za Reis, Wagner José Fávaro 

Instituição: UNICAMP - Laboratório de Carcinogênese 
Urogenital e Imunoterapia, Universidade Estadual de 
Campinas



Resumos do Ganepão/2018

BRASPEN J 2018; 33 (Supl 2): 1-188

187

CATEGORIA CLÍNICO

1º colocado

PG09 - DETERMINAÇÃO DE CUTOFF IDEAL DE ÂNGULO 
DE FASE PARA AVALIAÇÃO DE PROGNÓSTICO EM 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES GRAVEMENTE DOENTES

Autores: Patrícia Zamberlan, Werther Brunow de Carva-
lho, Artur Figueiredo Delgado

Instituição: ICR-HCFMUSP - Instituto da Criança do Hos-
pital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de São Paulo 

Introdução:  O ângulo de fase mensurado pela 
bioimpedância elétrica tem sido descrito como uma 

ferramenta de avaliação prognóstica em várias situações 
clínicas. Entretanto, ainda é pouco estudado na população 
pediátrica onde faltam valores de referência. 

Objetivos: Determinar o cutoff de ângulo de fase 
associado à mortalidade no 30º dia em crianças 
gravemente doentes internadas em unidade de terapia 
intensiva pediátrica.

Materiais e Métodos: A amostra de conveniência incluiu 
crianças de 1 mês a 18 anos internadas na unidade de 
terapia intensiva de um hospital pediátrico terciário por no 
mínimo 24 horas, no período de um ano. Foram coletados 
dados demográficos, antropométricos, e o ângulo de fase 
foi avaliado pela bioimpedância elétrica (50-kHz) realizada 
à admissão. Para a determinação do melhor cutoff 

Introdução: O câncer colorretal (CCR) é a neoplasia 
maligna mais comum do trato gastrointestinal e a 
terceira causa de morte por câncer no mundo. Devido 
as características morfológicas do CCR, as terapias atuais 
não se mostram efetivas em estadios avançados.

Objetivos:Os objetivos principais deste estudo foram 
caracterizar e comparar os efeitos histopatológicos da 
suplementação probiótica associada à quimioterapia 
com 5-Fluorouracil no tratamento do CCR induzido 
quimicamente em ratos.

Materiais e Métodos: Para a indução do CCR, 40 
animais receberam quatro injeções intraperitoneais 
do carcinógeno 1,2-dimetilhidrazina (DMH) na dose 
de 20 mg/Kg de peso corporal, sendo duas aplicações 
por semana. Os outros 10 animais que não receberam 
DMH foram considerados como Grupo Controle. Após 
5 semanas da última aplicação do carcinógeno, os 
animais foram divididos em 5 grupos (n=10 animais 
por grupo): Grupo Controle: recebeu dieta padrão; 
Grupo DMH (Câncer): recebeu o mesmo tratamento 
que o grupo Controle; Grupo DMH+5-FU: recebeu 
uma dose intraperitoneal semanal de 15 mg/
Kg de 5-FU por 10 semanas consecutivas; Grupo 
DMH+Probiótico: recebeu administrações diárias 
do alimento funcional (Lactobacillus acidophilus, 
L. paracasei, Bifidobacterium lactis, B. lactis e B. 
bifidum) por 10 semanas consecutivas; Grupo DMH+5-
FU+Probiótico: recebeu tratamento simultâneo com 
5-FU e probiótico. Após o tratamento, os animais foram 

eutanasiados e o intestino grosso coletado para as 
análises histopatológicas.

Resultados: Nossos resultados demonstraram que 
a indução do CCR com DMH foi efetiva e levou à 
ocorrência de lesões neoplásicas como adenocarcinoma 
e carcinoma in situ em 60% e 40% dos animais do 
grupo DMH, respectivamente. O tratamento isolado 
com 5-FU promoveu a redução da agressividade das 
lesões neoplásicas, sendo que em 100% dos animais 
apresentaram carcinoma in situ. Interessantemente, o 
tratamento isolado com probiótico inibiu a progressão 
tumoral em 40% dos animais, os quais apresentaram 
uma lesão pré-maligna (adenoma tubular). Os outros 60% 
apresentaram carcinoma in situ (40%) e adenocarcinoma 
(20%). O tratamento combinado com probiótico e 5-FU 
foi mais efetivo em reduzir a progressão e a agressividade 
das lesões neoplásicas, sendo que 40% dos animais 
apresentaram adenoma tubular (lesão pré-maligna) e 
60% carcinoma in situ. Ainda, o número de focos de 
criptas aberrantes (FCAs) foi significativamente menor 
nos animais que receberam tratamento simultâneo com 
probiótico e 5-FU em relação aos tratamentos isolados.

Conclusão: Considerando os dados em conjunto, a 
associação entre probiótico e quimioterapia pode 
constituir uma alternativa terapêutica promissora para 
o CCR, uma vez que a resposta antitumoral foi efetiva 
com essa associação.

Palavras-chaves: Câncer Colorretal, Alimento Funcional, 
Quimioterapia 



BRASPEN J 2018; 33 (Supl 2): 1-188

188

Resumos do Ganepão/2018

associado à mortalidade no 30º dia na terapia intensiva 
foi construída uma curva ROC de acordo com o método 
de Youden. Os pacientes foram agrupados de acordo com 
o valor obtido na curva ROC e, então, as probabilidades de 
sobrevivência de cada grupo foram estimadas pelo método 
de Kaplan-Meier e comparadas com o teste Log-Rank. Em 
adição, uma regressão de Cox ajustada para gravidade, 
idade, sexo e índice de massa corpórea foi realizada.

Resultados: Foram avaliadas 247 crianças e adolescentes 
no período, com média de idade de 58 meses, cuja 
principal causa de internação foi infecção, incluindo 
sepse e choque séptico. O cutoff encontrado na análise 
da curva ROC foi 2,8º, mais específico para a população 
estudada (especificidade: 86,7%) quando comparado aos 
valores de referência encontrados na literatura: 4,9º de 
adultos portadores de cirrose (Ruiz-Margáin et al., 2015) 
- especificidade: 34,4%; e 3,5º de adultos gravemente 
doentes (Thibault et al., 2016) - especificidade: 67,9%. 
A curva de Kaplan-Meier mostrou menor sobrevivência 
no grupo de crianças com AF ≤ 2,8° (média: 23 dias; CI 
95%: 19,7 – 26,8) quando comparadas àquelas com AF 
> 2,8 (média: 53 dias; CI 95%: 40,5 – 65,8) (long-rank: p 
< 0,0001). Na regressão de Cox as variáveis associadas 
significativamente à mortalidade no 30º dia foram 
gravidade da condição clínica (p < 0,0001; HR: 1,03) e 
ângulo de fase (p = 0,0073; HR: 0,66). 

Conclusão: O melhor cutoff associado à mortalidade 
em crianças gravemente doentes em unidade de 
terapia intensiva encontrado pela análise da curva 
ROC foi 2,8º, diferente dos valores encontrados em 
adultos em diferentes situações clínicas. A associação 
com mortalidade sugere que o ângulo de fase pode ser 
utilizado como ferramenta de prognóstico também na 
população pediátrica. 

Palavras-chaves: ângulo de fase, mortalidade, unidade 
de terapia intensiva pediátrica, criança, prognóstico 
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PG027 - SUPLEMENTAÇÃO DE ÓLEO DE PEIXE DURANTE 
QUIMIORADIOTERAPIA NEOADJUVANTE PARA 
ADENOCARCINOMA DE RETO: RESULTADO DE ESTUDO 
CLINICO PROSPECTIVO E RANDOMIZADO

Autores: Juliana de Aguiar Pastore Silva, Mariane Mes-
sias Reis L. Silva, Samuel Aguiar Junior

Instituição: ACCCC - A.C.Camargo Cancer Center

Introdução: O câncer de reto e o tratamento promovem 
aumento de inflamação, depleção do estado nutricional 
e da qualidade de vida. Tem sido proposto que ácidos 

graxos omega-3 podem modular a resposta inflamatória 
e contribuir para o tratamento oncológico.

Objetivos: Verificar se a suplementação de omega-3 junto 
ao tratamento neoadjuvante de adenocarcinoma de reto 
tem efeito sobre a resposta inflamatória, imunológica, 
hematológica, estado nutricional e qualidade de vida (QOL)

Materiais e Métodos: Indivíduos com adenocarcinoma de 
reto T3,4 e/ou N+ tratados no A.C.Camargo Cancer Center 
foram randomizados para receber quimioradioterapia + 
ingestão oral de óleo de peixe encapsulado - totalizando 
2,4g de EPA + DHA - (Grupo Intervenção – GI) ou 
quimioradioterapia sem suplementação (Grupo controle 
- GC) durante 13 a 15 semanas. Todos os pacientes 
foram operados 8 semanas após quimioradioterapia. As 
avaliações de resposta inflamatória, imunológica, dietética, 
estado nutricional, composição corporal e qualidade de 
vida foram realizadas repetidamente em 4 momentos: 
M1:ao diagnóstico; M2:término da quimioradioterapia; 
M3:4 semanas após término da quimioradioterapia; 
M4:pré-operatório. A fim de garantir a confiabilidade 
da intervenção os ácidos graxos suplementados foram 
quantificados por cromatografia gasosa em amostra de 
sangue coletadas em todos os momentos do estudo; foi 
observado valores significativamente maiores no GI no 
M2, M3 e M4. Financiamento: FAPESP e Premio Brentani.

Resultados: 179 pacientes foram encaminhados a 
neoadjuvancia entre 01/2013 e 07/2017.Destes,120 
preencheram critérios de elegibilidade e 114 foram 
randomizados (GI:55 e GC:59). A média da idade foi 59,5 
anos. Não houve diferença entre os grupos (GI e GC) no 
M1. No M2 e M3 observou-se diferença estatisticamente 
significativa em resposta inflamatória sistêmica medida 
por EPGm (M2:P=0,001; M3:P=0.027), proteína C reativa 
(PCR) (M1:P<0,001; M3:P=0,045) e PCR/Albumina 
(M2:P<0,001; M3:P= 0,005)- menores valores no GI. No 
M2 os valores de hematócrito (P=0,037), hemoglobina 
(P=0,035) e força muscular (P=0,044) também foram 
diferentes entre os grupos- maior no GI. O GC apresentou 
mais sintoma de disúria (P=0,031) no M2; dor (P=0,023), 
dor em nádegas (P=0,005), distensão abdominal (P=0,041) 
e ansiedade (P=0,040) no M3; perda de apetite (P=0,016), 
dor em nádegas (P=0.004) e flatulência (P=0.007) no M4. 
Não houve diferença em ingestão alimentar, composição 
corporal, avaliação subjetiva global e classificação do 
estado nutricional em nenhum momento do estudo.

Conclusão: Esta intervenção dietética foi efetiva. Houve 
modulação da resposta inflamatória com impacto 
em alguns marcadores de resposta imunologica e de 
qualidade de vida.

Palavras-chaves: cancer colorretal, dietoterapia, 
inflamação, omega-3, qualidade de vida 






