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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

Os livros “NUTRIÇÃO: os desafios da pesquisa na 

atualidade ” tem conteúdo interdisciplinar, contribuindo 

para o aprendizado e compreensão de varias temáticas 

dentro da área em estudo. Esta obra é uma coletânea de 

pesquisas de campo e bibliográfica, fruto dos trabalhos 

apresentados no Congresso Internacional de Saúde e Meio 

Ambiente realizado entre os dias 28 e 29 de Novembro de 

2020. No ano de 2020 devido a pandemia causada pelo 

COVID – 19 o evento foi realizado em sua I Edição On-line. 

Os eixos temáticos abordados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente e nos livros 

garantem uma ampla discussão, incentivando, promovendo 

e apoiando a pesquisa. Os organizadores objetivaram 

incentivar, promover, e apoiar a pesquisa em geral para que 

os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura 

prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 



 
 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 

O livro “NUTRIÇÃO: os desafios da pesquisa na 

atualidade” apresenta interdisciplinaridade entre a as áreas 

da saúde concentrado em títulos com temas que relatam 

experiências profissionais e revisões bibliográficas nas áreas 

de Alergia Alimentar, Análise Nutricional de População, 

Bioquimica dos Alimentos, Ciência e Tecnologia dos 

Alimentos, Dietética, Nutrição e Gastronomia, Nutrição e 

Genética, Nutrição e Gestão em Alimentos, Nutrição 

Esportiva, Nutrição e Saúde Pública, Nutrição na 

Senescência, Saúde e Segurança Alimentar e áreas afins.  

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 
 

ANÁLISE DE PRONTUÁRIOS DE 
PACIENTES ALÉRGICOS OU 

INTOLERANTES ALIMENTARES 
ATENDIDOS EM UMA CLÍNICA ESCOLA DE 

JUAZEIRO DO NORTE 
 

Ana Clara Lacerda Cervantes de CARVALHO¹ 
Suanam Altair Tavares De MENEZES¹ 

Thays Da Paz PEREIRA¹ 
Élida Mara Braga ROCHA² 

1 Graduandos do curso de Nutrição, UNIJUAZEIRO; 2 Orientadora/Professora da 
UNIJUAZEIRO / Doutora em Nutrição em Saúde Pública, Faculdade de Saúde Pública, 

Universidade de São Paulo (FSP/USP). 
E-mail: lacerdaana00gmail.com 

 

RESUMO: As alergias e as intolerâncias alimentares são um 
problema de saúde pública que afeta a população com uma 
prevalência e incidência aumentando de forma mais 
abrangente, provocando sintomas decorrentes deste quadro 
que causam a piora no quadro das doenças de bases 
associadas e na qualidade de vida. O objetivo foi analisar os 
prontuários de pacientes alérgicos ou intolerantes alimentares 
atendidos em uma clínica escola de Juazeiro do Norte. Tratou-
se de um estudo de campo de caráter descritivo com 
abordagem quantitativa, ocorreu no período de Setembro, 
abrangendo todas as faixas etárias, exceto o público infantil 
para realizar uma estimativa da população. A coleta de dados 
foi por um roteiro para adquirir respostas sobre a prevalência da 
alergia e da intolerância alimentar. O público apresentou uma 
alta prevalência de indivíduos com eutrofia e sobrepeso, tendo 
o predominante diagnóstico de intolerância à lactose, e o 
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principal motivo do tratamento, apresentando gases e azia 
como sintomas mais prevalentes e a gastrite a doença mais 
associada. Portanto, a conduta nutricional consistiu em planos 
alimentares normocalóricos, normolipídicos, normoglidícos, 
normoproteícos. Ressalta-se, assim, a importância da 
continuidade do acompanhamento durante o tratamento para 
melhorar a sintomatologia decorrentes das alergias e/ou 
intolerâncias alimentares e melhorar a qualidade de vida. 

Palavras-chave: Alergia alimentar. Intolerância alimentar. 
Dietoterapia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As alergias e as intolerâncias alimentares são 

importantes problemas de saúde pública que afetam a 

população e sua prevalência está aumentando em proporções 

diferentes no mundo, contudo, as pessoas frequentemente 

confundem reações alimentares não alérgicas, como a 

intolerância alimentar, com alergias alimentares, fazendo com 

que sua prevalência pareça maior do que realmente é (LOMER, 

2015; BARBOSA, et al, 2020). 

Atualmente, a alergia alimentar é definida como uma 

doença consequente a uma resposta imunológica anômala, que 

ocorre após a ingestão com determinado alimento, sendo uma 

condição em que a exposição a um determinado alimento 

desencadeia uma resposta imune prejudicial, chamada de 

reação alérgica, ocorre quando o sistema imune ataca as 

proteínas dos alimentos (SOLÉ, et al, 2018; AMARAL, 2019). 

As pessoas que podem apresentar alergia à soja, 

camarão, chocolate, manteiga, tomate, morango, cítricos, carne 
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suína, amendoim e trigo, correspondendo mais em 

adolescentes e adultos (WEFFORT, 2010; MOIMAZ, et al, 

2018). 

A alergia alimentar por leite de vaca, ovo, trigo e soja 

desaparecem, geralmente, na infância ao contrário da alergia a 

amendoim, nozes e frutos do mar que podem ser mais 

duradouras e algumas vezes por toda a vida. As reações graves 

e fatais podem ocorrer em qualquer idade, mesmo na primeira 

exposição conhecida ao alimento, mas os indivíduos mais 

susceptíveis (adolescentes e adultos jovens) apresentam asma 

e uma reação alérgica grave, podendo ocorrer em minutos ou 

mais de 24 horas após o consumo alimentar. Estima-se que a 

prevalência de alergia alimentar seja de aproximadamente de 

3,5% em adultos (ABRAMS, SICHERER, 2016; ASBAI, 2018). 

Diferentemente das alergias, as intolerâncias 

alimentares são reações adversas não dependentes de 

mecanismos imunológicos, podendo ocorrer pela deficiência ou 

ausência de enzimas digestivas, consistindo em reações 

adversas aos alimentos que não têm relação com o sistema 

imune e podem ocorrer em resposta a efeitos dos alimentos ou 

componentes alimentares, acometendo grande parte da 

população, especialmente lactentes e escolares, e a 

prevalência aumenta entre adolescentes e jovens adultos. O 

agente responsável por essas reações são as proteínas do leite 

de vaca como a caseína, lactoalbumina, imunoglobulinas 

(BAUERMANN, SANTOS, 2019). 

Estando relacionado a um termo genérico que se refere 

às variadas manifestações clínicas decorrentes de reações 

adversas desencadeadas por alimentos. Muitas causas destas 

reações adversas podem envolver mecanismos distintos, o que 

proporciona o aparecimento de sintomas clínicos. A intolerância 
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à lactose é a intolerância a carboidrato mais comum e atinge 

todas as faixas etárias (LOMER, 2015). 

O objetivo do tratamento nutricional é evitar o 

desencadeamento dos sintomas, a progressão da doença e a 

piora das manifestações alérgicas, através da exclusão dos 

alimentos que apresenta intolerância é uma forma eficaz no 

tratamento da patologia, sendo imprescindível a orientação 

detalhada dos tipos de alimentos que devem evitar, para que 

assim sejam evitadas dietas desnecessárias e muito restritivas, 

visando garantir a adequada oferta nutricional alcançando as 

necessidades individuais (PINTO, 2017; SOLÉ, et al, 2018). 

Enquanto que a conduta nutricional para alergia 

alimentar é a exclusão do alimento com potencial alergênico, 

podendo incluir na alimentação de forma balanceada 

imunomoduladores com efeito protetor contra o 

desenvolvimento de alergia, por exemplo, o ácido graxo ômega-

3, antioxidantes como ácido ascórbico, betacaroteno, 

alfatocoferol, selênio e zinco que neutralizam o efeito deletério 

do estresse oxidativo (ABRAMS, SICHERER, 2016; ASBAI, 

2018). 

Tendo em vista a crescente incidência e prevalência dos 

casos de alergia e intolerância alimentar, torna-se necessário o 

entendimento do quadro clínico desses pacientes, assim como 

o perfil nutricional e a conduta nutricional aplicada. Nesse 

quadro, a literatura apresenta vários índices do aumento de 

casos e dos perfis dessa população, assim como as indicações 

do tratamento nutricional, entretanto, como está realmente o 

estado nutricional e o tratamento aplicado, e quais são as 

classificações mais frequentes dessas doenças na população? 

Entende-se que diante do quadro atual, torna-se 

essencial garantir as necessidades e prevenir ou combater as 
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complicações nutricionais e metabólicas, fator prejudicial para a 

melhora do quadro clínico, devendo ter o suporte adequado a 

esses pacientes, o que varia de acordo com as condutas dos 

profissionais, seguindo a literatura. 

Nesse contexto, o objetivo do presente estudo foi 

analisar os prontuários de pacientes alérgicos ou intolerantes 

alimentares atendidos em uma clínica escola de Juazeiro do 

Norte, verificando o estado nutricional desses pacientes e a 

conduta nutricional ofertada, além dos tipos predominantes de 

alergia e intolerância alimentar. 

 

MATERIAIS E METÓDO 

 

Tratou-se de um estudo de campo de caráter descritivo 

com abordagem quantitativa. A pesquisa ocorreu no período de 

Setembro de 2020, em uma clínica escola localizada no 

município de Juazeiro do Norte, mesorregião do sul cearense, 

na região metropolitana do Cariri e estado do Ceará, com 

duração de 2 a 4 semanas de estudo. 

O estudo foi realizado com os prontuários de pacientes, 

com alergia ou intolerância alimentar, atendidos neste local, 

abrangendo todas as faixas etárias, exceto o público infantil e 

ambos os sexos para realizar uma estimativa de toda a 

população desta localidade, excluindo da pesquisa, os 

prontuários com informações incompletas. 

Primeiramente, apresentou-se a carta de anuência, 

obtendo da coordenação responsável da clínica escola, a 

assinatura da carta, depois, por seguinte o estudo foi enviado 

para o comitê de ética e pesquisa (CEP), através da Plataforma 

Brasil e para, em seguida, ter a aprovação da gerência do local. 
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Após ambas as autorizações, o estudo iniciou-se com o 

acesso aos prontuários dos pacientes, para posteriormente, 

ocorrer à seleção e a formação dos grupos, segundo critérios 

estabelecidos. Com a formação dos grupos do estudo, 

aconteceu em salas da instituição privada de ensino, as 

análises desses prontuários por meio de um roteiro específico 

para coletar os dados essenciais ao cumprimento dos objetivos 

da pesquisa, contendo as informações do paciente, condição 

social, as características da doença, os dados antropométricos, 

o quadro clínico e a evolução dos mesmos e de acordo com a 

terapêutica ofertada, conforme os critérios estabelecidos no 

roteiro de análise. 

A coleta de dados deu-se por meio de um roteiro para 

adquirir respostas sobre a prevalência de casos de alergia e de 

intolerância alimentar na população atendida pela clínica 

escola, apresentando, portanto, as seguintes informações: 

dados do paciente, condição social, as características da 

doença, o quadro clínico, tratamento estabelecido, os dados 

antropométricos e suas respectivas classificações, a evolução 

dos mesmos e as condutas nas terapias nutricionais ofertadas. 

Com a captação dessas informações e o entendimento sobre 

os prontuários dos pacientes, foi possível traçar os perfis 

nutricionais desses pacientes, os tratamentos e a dietoterapia 

e, assim, fazer os diagnósticos das classes de alergia e de 

intolerância alimentar predominantes. 

Os resultados foram apresentados, por meio de 

estatísticas quantitativas, através do Software Microsoft Excel 

2010, por meio de suas ferramentas estatísticas para o 

agrupamento dos dados obtidos pelos instrumentos de coleta, 

para a obtenção de gráficos disponibilizados pelo software. 

Assim, analisaram-se os resultados pela construção de gráficos 
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e tabelas para demonstrar os valores significativos dos grupos 

da pesquisa com suas classificações feitas conforme critérios 

estabelecidos. 

   Essa pesquisa respeitou todas as normas 

estabelecidas da resolução 466-12 e da resolução 510-16 do 

Ministério da Saúde que se fundamenta nos principais 

documentos internacionais que abrangem seres humanos, 

proporcionando a proteção e o respeito devido, ficando este 

responsável solidariamente, pela guarda e custódia dos dados 

e informações que receberam do depositário, sendo submetido 

ao Comitê de Ética e Pesquisa, recebendo aprovação com o 

parecer de número 4.133.735. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A população do estudo foi composta por 56 (cinquenta e 

seis) jovens, adultos e idosos, classificados dessa forma devido 

ao tipo e variedade de prontuário ofertado. Em relação à faixa 

etária jovem adulta, adulta e idosa, constatou-se a 

predominância de 36 (64,2%) de jovens adultos, caracterizados 

pela faixa etária de 18 a 29 anos, 15 (26,7%) adultos e 5 (9,1%) 

de idosos, evidenciando um maior público feminino de 47 

mulheres (84%) e 9 homens (16%), apresentando uma média 

de 63,1 quilogramas e de altura 1,59 metros. 

Além disso, observou-se que a metade dessas pessoas 

são solteiras, totalizando 28 (50%), 20 deles são, 20 são 

casados (35%) e 8 (15%), divorciados. Sendo que 37 (66%) 

foram para o atendimento devido a encaminhamentos de 

médicos ou pelo PSF, 19 (34%) pagaram a consulta (particular) 

e tem a presença de duas gestantes: 4 e 22 semanas. 

Analisando, também, as características desse público, 

verificou-se que 17 (30%) apresenta o ensino médio completo, 
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15 (27%) tem o ensino superior incompleto, 13 (23%) mostram 

o ensino superior completo e 10% respectivamente apresentam 

o ensino médio incompleto e o ensino fundamental incompleto. 

Além disso, demonstram as seguintes ocupações: estudante 

(36%), dona de casa (11%), aposentados (9%), autônomos 

(5%), consultor (5%), feirantes (5%), professor (4%), atendente 

(4%), artesã (2%), auxiliar administrativo (2%), cirurgião 

dentista (2%), supervisor (2%), comerciante (2%), ajudante de 

mecânico (2%), entregador (2%), auxiliar de serviços gerais 

(2%), vendedor (2%) e (4%) não relataram profissão. 

Da população atendida pela clínica escola, 50 (95%) não 

precisam fazer deslocamento de cidades para realizarem para 

o acompanhamento, pois moram em Juazeiro do Norte, 

enquanto que 3 (4%)  tem moradia em Crato e (1%) são de 

Mauriti, Farias Brito e Caririaçu. 

Averigou-se a presença de outras doenças associadas 

ao quadro de alergia e/ou intolerância alimentar em jovens, 

adultos e idosos, verificou-se 23 doenças, correspondendo as 

seguintes patologias: gastrite (21%), hipertensão (11%), refluxo 

(9%), cardiopata (7%); fibriomialgia, artrose, osteoporose e 

esteatose hepática em (5%) dos casos cada, diabetes e artrite 

(4%); rinite alérgica, insônia, hepatopata, cálculo renal, arritmia, 

asma, hemorroida, síndrome do intestino irritável, 

hipertireoidismo, labirintite, colite, pancreatite e hérnia de disco 

em (1%) dos casos respectivamente e 31 (55%) pessoas não 

apresentaram doenças secundárias. 

Notou-se, também, o histórico de doenças da família, 

relataram 7 patologias, sendo que a principal a hipertensão com 

28 (50%) presentes em mães, avôs, pais, e irmãos; em seguida, 

a diabetes com 22 (39%) constatado em pais, mães, irmãos e 

tios; após isso, têm a cardiopatia representando 8 (14%) 
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presente pai, mãe e irmãos; as doenças cardiovasculares, a 

intolerância a lactose e pedra nos rins em 2 (4%) dos casos em 

cada, apresentado em pais, tias avôs e irmãos; e 14 (25%) não 

relataram esse repertório. 

Referente à presença de alergia e de intolerância 

alimentar dessa população, houve uma grande variedade de 

diagnóstico, sendo a intolerância a lactose foi predominante 

com 52 (93%) dos casos, 7  (12,5%) pessoas tiveram alergia ao 

glúten, 2 fichas mostraram respectivamente alergia a 

amendoim, banana, camarão, soja e intolerância a alimentos 

gordurosos. Além disso, as alergias e as intolerâncias a frutas, 

como melancia, abacaxi, acerola e kiwi. 

 Assim como, a alergia a linhaça, a frutos do mar, 

sardinha, calabresa, pimentão e a intolerância a feijão 

corresponderam a 1 caso cada. Sendo comum a ocorrência 

conjunta de alergia e intolerância alimentar em 20% dos casos 

e de várias alergias em 15%, exemplificando no gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Demonstrativo da presença de alergia e/ ou 

intolerância no público estudado. 

 

Fonte própria do autor 
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Em relação aos sintomas apresentados devidos a esse 

quadro, (58%) referem-se a gases, azia (53%), dores 

abdominais (46%), constipação (32%), diarreia (28%), náuseas 

(21%), disfagia (11%), dificuldade de mastigar e vômitos (9%), 

refluxo (4%), enxaqueca (2%), mostrado no Gráfico 2. Sendo 

que 2 prontuários (3%) não relataram sintomatologia. 

Gráfico 2: Sintomatologia dessa população devido ao quadro 

de alergia e de intolerância alimentar. 

 

Fonte própria do autor 

Das 18 pessoas com constipação, apenas 4 (22%) fazem 

uso de laxantes, como murvinlax, lactopurga e óleo vegetal. 

Entre os principais motivos que levaram esses pacientes 

a consulta para tratar a condição atual, apresentaram-se as 

seguintes queixas: os sintomas e complicações na dieta 

decorrente da intolerância a lactose (41%), emagrecimento 

(27%), reeducação alimentar (20%), ganho de peso (13%), 

gastrite (11%), refluxo (9%), hipertrofia (7%), aumentar massa 

magra e fibromialgia (5%); reduzir percentual de gordura, 

melhorar qualidade de vida, controle da diabetes, cansaço, 

artrite, artrose (4%); hérnia de disco, rinite alérgica, vitamina 

B12 baixa, sensação de plenitude gástrica, alergia, cardiopatia, 
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pancreatite, colite, osteoporose, esteatose hepática, 

hipertireoidismo, taxas alteradas de glicemia e colesterol, 

vitamina D baixa, hemorroida e o filho que está amamentando 

pode estar tendo alergia (1%). 

Analisando as características da população, 11 (20%) 

são etilistas, 4 (7%) são fumantes e 42 (73%) não tem nenhuma 

dessas características. Em relação ao apetite, 31 (55%) 

apresentam o apetite normal, já 16 (29%) têm uma vontade 

aumentada e 9 (16%) não mostram muita vontade de comer. A 

respeito dos horários sentem mais fome pela manhã em 29 

(52%), pela tarde em 18 (31%), pela noite em 10 (17%), alguns 

desses relataram sentir fome tanto pela manhã e tarde (8%) 

quanto pela tarde e noite (4%). 

Em relação ao uso das medicações dessa população 

estudada, tanto para tratar os sintomas decorrentes das 

alergias e/ou intolerâncias alimentares, quanto relacionados a 

outras doenças apresentados, sendo que 23 (41%) não faz uso 

de nenhuma medicação. 

Ocorrendo a administração dos seguintes remédios: 

vitamina D- 1x semana (5 pessoas), pantoprazol sódico 15mg- 

1x dia (4 pessoas); anticoncepcional- 1x dia, polivitamínico, 

suplementação da cálcio- 1x dia e perlatte- antes de consumir 

alimentos gordurosos (3 indivíduos); orlistat- 1x dia, losartana- 

1x dia, hidroclorotiazida 25 mg-1x dia, metformina 850 mg- 2x 

dia, amytril- 1x dia, enalapril- 2x dia, creatina, e dextrose- 1 

scoop, glutamina- 2x dia e whey protein- 3 scoops (2 

indivíduos). 

Também têm a utilização do carvedilol- 1x dia, nutridrink-

1x dia, sulfato ferroso-2x dia, loratadina- 1x dia, rivotril-1x dia, 

dexilant-1x dia, cymbalta 60mg- 1x dia, levoid- 1x dia, 

atorvastatina cálcica 40 mg- 1x dia, velija 30mg- 1x dia, 

https://consultaremedios.com.br/atorvastatina-calcica/bula
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tandene- 1x dia, furosemida 50 mg- 2x dia, insulina regular- 24 

unidades, maltodextrose e oximase- meio scoop, glifage- 2x dia, 

dramin- 1x dia e fluxon- 1x dia (1 adulto). 

 Na avaliação antropométrica, utilizou o diagnóstico pelo 

índice de massa corporal (IMC), a adequação da circunferência 

do braço (CB), da circunferência da cintura (CC) e da 

circunferência do quadril e da relação cintura quadril (RCQ). 

Pelo IMC observa-se que 29 (51,7%) estão em eutrofia, 13 

(23,2%) em sobrepeso, 6 (10,7%) apresentam magreza grau 1 

e as obesidades grau 1,2 e 3 correspondem a 5 (8,9%), 2 (3,5%) 

e 1 (2%) respectivamente. 

 Enquanto que pela adequação da CB ocorrem algumas 

mudanças nas estatísticas, 24 (43%) estão em eutrofia, 12 

(21%) em desnutrição leve, 8 (14%) em sobrepeso, 7 (13%) em 

obesidade, 4 (7%) com desnutrição moderada e 1 (2%) com 

desnutrição grave.  

Para determinar o risco de doenças cardiovasculares foi 

feito uma média com os participantes pelas medidas da CC e 

RCQ, sendo notório que 41 (73%) não apresentam risco, 8 

(14%) têm risco elevado, 6 (11%) demonstram risco muito 

elevado e 1 (2%) não foi possível fazer essa medição e que pelo 

percentual de gordura, 33 (58,9%) têm risco de doenças 

cardiovasculares, 10 (17,8%) estão acima da média e abaixo da 

média cada e em 13 (23,3%) pessoas não foi possível medir.  

 Ao analisar o consumo alimentar pelo recordatório e 

frequência alimentar, constatou-se que 40 (71%) possuem uma 

alimentação restritiva e monótona, 34 (61%) apresentam uma 

alimentação desregulada com longos períodos de jejum e 

apenas 16 (28%) tem refeições variadas e balanceadas. 

Mesmo mostrando que 19 (34%) fazem 5 refeições diárias, 18 

https://consultaremedios.com.br/atorvastatina-calcica/bula
https://consultaremedios.com.br/atorvastatina-calcica/bula
https://consultaremedios.com.br/atorvastatina-calcica/bula
https://consultaremedios.com.br/atorvastatina-calcica/bula
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(32%) realizam 6 refeições, 9 (16%) 3 refeições, 7 (13%) têm 4 

refeições, 2 (4%) 7 refeições e 1 (2%) 8 refeições. 

Relatou também uma péssima qualidade alimentar, pois 

apresentaram os seguintes alimentos mais consumidos: 

carboidratos complexos 45 (80%), frituras 40 (71%), embutidos 

30 (54%), preparações ricas em açúcares e sódio 28 (50%), 

alimentos processados e ultraprocessados 27 (48%), alimentos 

gordurosos 26 (46%). Apresentando um consumo moderado de 

proteínas em 15 (27%) e de leite e derivados sem lactose 10 

(18%); e 42 (75%) relataram um baixo consumo de frutas, de 

legumes e de verduras, e, também, de cereais integrais em 9 

casos (16%). 

O público apresentou um consumo variado de água e 

parcialmente significativo em alguns casos e insatisfatórios em 

outros, mostrando que 31 (55,3%) consomem 2 litros diários, 11 

(19,6%) bebem 1 litro, 8 (14,2%) consomem 1,5 e 3 litros cada, 

3 (5,3%) tomam 500 ml por dia, 2 (3,5%) consomem 800 ml e 

1,2 litro, 1 (2,1%) bebem 2,5, 3,5 e 4 litros.  

Em relação à prática de atividade física dos jovens, 

adultos e idosos, 35 (62,5%) não fazem exercício físico, 11 

(19,6%) praticam musculação, 7 (12,5%) preferem uma 

caminhada e corrida, 2 (3,5%) utilizam artes marciais e 1 (1,9%) 

optaram por hidroginástica, hidroterapia e funcional cada. 

Na tentativa de comprovar os diagnósticos relatados, é 

solicitado que as pessoas atendidas tragam seus exames 

laboratoriais, entretanto 36 (64,2%) dos que levaram exames, 

constatou-se que o colesterol e triglicerídeos estavam 

alterados, hemoglobina glicada alterada e teve uma deficiência 

de lactose.  

Conforme as características, as doenças, os 

diagnósticos, os sintomas apresentados, o recordatório 
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alimentar, a avaliação nutricional, a prática de exercício físico e 

a ingestão hídrica, ofertou-se as seguintes condutas 

nutricionais: dieta normocalórica 33 (59%), hipercalórica 15 

(27%), hipocalórica 8 (14%) e plano alimentar restritivo de 

glúten e de lactose em 7 (13%) dos casos. 

No presente estudo, as dietas são caracterizadas pelos 

teores de carboidratos, de proteínas e de lipídeos, dessa forma, 

56 (100%) são normolipídica, 54 (96%) são normoglidíca, 

enquanto que as outras dessa categoria são hipoglidíca; 32 

(57%) têm caráter normoproteíca, portanto 24 (43%) são 

hiperproteíca. Em alguns casos houve a necessidade de 

suplementação devido ao quadro de desnutrição, ocorrendo em 

3 (5%) casos com a suplementação de albumina e Nutren 

Sênior. 

Em um estudo, verificou que 48% dos brasileiros 

disseram ter algum tipo de alergia ou intolerância alimentar. As 

pessoas alérgicas sofrem reações do sistema imunológico, logo 

após ingerir algum alimento, enquanto que as com intolerância 

alimentar apresentam uma resposta exagerada do organismo, 

mas não através do sistema imune. Apenas 37% desses 

consumidores que têm alguma alergia ou intolerância alimentar 

têm as necessidades atendidas, enquanto que 66% pagariam 

mais para obterem alimentos sem ingredientes indesejáveis 

(ABIA, 2014; NIELSEN, 2016). Neste estudo teve 

predominância dos casos de intolerância, principalmente, a 

lactose, além de ocorrer casos conjuntos de alergia e 

intolerância. 

Um estudo americano mostra que a alergia é uma 

doença que vem crescendo no mundo atual, referentes a crises 

alérgicas causadas por alimentos. Atualmente, estima-se que 

33% da população mundial apresentam algum tipo de alergia, 
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enquanto que um estudo brasileiro demonstrou que cerca de 

30% da população sofre com algum tipo de alergia. Dentro das 

diversas alergias alimentares, as mais comuns em adultos são 

as alergias a frutos (1,6%) e vegetais (1,3%) (ORTOLANI, 2010; 

ELEUZA, ROSIMARY, FREITAS, 2012). 

Em outra pesquisa, teve a participação de pessoas 

majoritariamente do sexo feminino (71%), também apontando 

como alimentos mais frequentemente causadores de alergia os 

amendoins, nozes e fruta fresca, respectivamente. Obteve, em 

outro estudo, como principais alimentos responsáveis por 

alergia alimentar o marisco (37,8%), seguido do ovo e leite de 

vaca (14,55 e 10,8%, respectivamente), e com a mesma 

prevalência (8,5%) aparecem os frutos secos e a fruta. Em 

relação a sintomatologia com maior prevalência nos casos, 

apresentando, em seguida, diarreia, vômitos e dor abdominal 

(BARRETO, 2010; ABRAMS, SICHERER, 2016). 

Nesse estudo, as alergias alimentares apresentaram 

uma incidência de 12,7% na amostra. Os alimentos apontados 

como responsáveis pelas alergias alimentares, com maior 

predomínio, foram os frutos secos e os morangos (17,6%). As 

manifestações clínicas mais comuns incluíram as erupções 

cutâneas e urticária (29,5%), em ambos os sexos, contudo, o 

sexo masculino referiu como sintomas comuns: dores 

abdominais e diarreia (DOMINGUES, et al, 2010). 

Nos estudos realizados na Europa também se 

demonstram contrastes de prevalência e em estudos que 

utilizam o autorrelato são apresentadas prevalências de alergia 

ao leite de vaca, ovo, trigo, soja, amendoim, frutos de casca rija, 

peixe e marisco de 6.0%, 2.5%, 3.6%, 1.5%, 0.4%, 1.3%, 2.2% 

e 1.3%, respectivamente (BURKS, et al, 2012; SHRIDHAR, 

CHANGQI, ZAFFRAN, 2016). No estudo, teve também 
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diversidade de alimentos alergênicos, como frutas, amendoim e 

glúten.  

Fizeram parte de um estudo 75 pacientes, apresentando 

76% de indivíduos do sexo feminino. Alguns pacientes referiram 

reação alérgica e/ou intolerância, apresentando urticária, 

disfonia, cólicas ou diarreia a alguns alimentos. Entre os 

alimentos citados foram: leite, maionese, carne bovina, carne 

suína, salsicha, sardinha, camarão, aveia, café, mandioca, 

agrião, abacaxi e manga (TUULA, et al, 2011; ABRAMS, 

SICHERER, 2016). 

A real prevalência de reações alimentares adversas varia 

com a população estudada, assim os pacientes suspeitos 

devem ser adequadamente diagnosticados através de uma 

avaliação cuidadosa. Pois, percebe-se que a hipersensibilidade 

gastrintestinal imediata após a ingestão do alérgeno pode gerar 

náuseas, vômitos, dores abdominais e diarreia. Alguns 

pacientes podem apresentar esofagite, refluxo-gastresofágico, 

cólicas, colite alérgica, constipação intestinal crônica e 

manifestações cutâneas e respiratórias (MENDONÇA, et al., 

2011; PINTO, 2017). 

Entre os estudantes que participaram no estudo, num 

total de 134 inquiridos, prevalecem os indivíduos do sexo 

feminino que representam 76,9% da amostra sendo, portanto, 

menos representativa a amostra do sexo oposto (23.1%). A 

grande maioria dos estudantes inquiridos tem idades 

compreendidas entre os 20 e os 25 anos (44,8%), seguidos dos 

estudantes com idades entre os 26 e os 30 (26,1%) (PINTO, 

2013; BERIN, SAMPSON, 2013). 

 A prevalência de alergias alimentares é de 12,7%; do 

total de inquiridos temos 103 do sexo feminino e 31 do sexo 

masculino, 13 e 4 indivíduos, respectivamente, que afirmam ter 
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alergia a algum(s) alimento(s). Os frutos secos e os morangos 

foram apontados como sendo os principais alimentos 

responsáveis por causar alergia, ambos com uma percentagem 

de 17,6%. Relativamente, aos principais sintomas é visível um 

predomínio das erupções cutâneas e urticária com 29,5% 

(PINTO, 2013; BERIN, SAMPSON, 2013). 

No sexo feminino (n=13) é mais prevalente a alergia aos 

morangos e chocolate, leite, e apenas morangos representando 

cada 15,4%, enquanto que, no sexo masculino (n=4) o alimento 

que se destaca são os frutos secos que representam 50%. As 

manifestações clínicas mais comuns incluem as erupções 

cutâneas e urticária, em ambos os sexos (30,8% e 50%), o sexo 

masculino refere também como comum dores abdominais e 

diarreia (GIANGRIECO, et al, 2012; PINTO, 2013). 

Enquanto que a intolerância a lactose é uma patologia 

muito frequente a nível mundial, estando presente em 65% da 

população mundial. Considerada uma patologia em 

crescimento no âmbito mundial, causada principalmente em 

adultos devido à hipolactasia primária, tendo a dor abdominal, 

diarreia e distensão abdominal como sintomas mais prevalentes 

(LU, et al, 2016; RUIZ, et al, 2018). 

Em estudos, verificou que a prevalência de intolerância 

à lactose por brasileiros foi consideravelmente maior do que o 

relatado no Canadá e nos Estados Unidos. As maiores taxas de 

prevalência em mulheres, pois um estudo realizado nos EUA 

descobriu mais mulheres com intolerância à lactose do que 

homens (12,5% - 9,6%) (BARR, 2013; BARBOSA, et al, 2020). 

O quadro clínico dos pacientes intolerantes pode ter 

diversos sintomas, dentre os mais prevalentes estão à dor 

abdominal, citada em 66,6% dos artigos, seguida de diarreia, 

presente em aproximadamente 62% dos artigos, distensão 
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abdominal, elencada em 52,3% dos artigos e flatulência, que 

está em 47,3% dos artigos. Sendo que a dor e distensão 

abdominal, flatulência, diarreia e vômito após o consumo de 

leite e laticínios são os sintomas mais comuns, autolimitados e 

restritos a repercussões intestinais (GASPARIN, TELES, 

ARAÚJO, 2010; RUIZ, et al, 2018). Os sintomas mais 

apresentados por esses pacientes, no estudo, foram azia, 

gases e dores abdominais, correferindo com o presente estudo. 

Pois, o início do aparecimento desses sintomas ocorre 

devido aos seguintes mecanismos: ao nascimento, sedo que a 

intolerância congênita é rara, na infância, após os dois anos de 

idade, tendo os sintomas devido à redução natural na produção 

da enzima lactase, causando a intolerância primária, 

principalmente em países com menor consumo de laticínios, 

como no continente africano e asiático (RUIZ, et al, 2018). 

Cerca de 50-84% de pacientes adultos diagnosticados 

com intolerância a lactose, de uma pesquisa, tendem a ter 

distúrbios gastrointestinais funcionais associados. Os alimentos 

mais vezes associados são o leite, trigo, feijão, café, cebola, 

couve e alimentos muito picantes ou fritos, apresentando uma 

sintomatologia muito variável, alguns desses sintomas 

apresentados: dor e distensão abdominal, gases, azia, diarreia, 

constipação, cefaleias, fadiga, dores musculares e ansiedade 

ou depressão (GALVAN-SALAZAR, et al, 2015; ZHENG, et al, 

2015). 

Entre os 207 indivíduos avaliados, 191 (92,2%) eram do 

sexo feminino. A maioria tinha entre 20 e 49 anos (56,2%). O 

ensino superior foi o nível de escolaridade da maioria, tanto 

mulheres (32,4%) quanto homens (62,5%). A prevalência geral 

de intolerância à lactose auto referida foi de 32,3% (n=67), 

sendo 29,9% eram mulheres e 2,4% eram homens. Desses 
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intolerantes a lactose, 17,9% têm um histórico de sintomas, 

sendo motivo suficiente para se considerar intolerante 

(SANTOS, 2017; BAUERMANN, SANTOS, 2019). 

A maioria reduz ou elimina produtos lácteos (97%), ainda 

sobre as modificações na alimentação, os participantes foram 

questionados sobre quem orientou a realização dessas 

alterações na dieta e a maioria teve a orientação de um médico 

(37,3%), seguido pelos indivíduos que apenas excluem 

alimentos que não fazem bem (23,8%) e os que tiveram 

orientação de um nutricionista para fazer essa modificação 

alimentar (22,3%) (MACZUCHA, et al, 2015; PONTE, et al, 

2016). 

Em um estudo, a amostra foi constituída por 274 idosos, 

sendo 75,5% do sexo feminino e 24,5% do sexo masculino, 

notou-se que a desnutrição foi verificada em 13% da amostra, 

a eutrofia em 19% e a obesidade em 68%. Dos 254 idosos que 

ingeriam leite diariamente, 12,6% apresentaram alguma 

alteração do hábito intestinal ou queixa de flatulência após a 

ingestão de leite, referida como um possível indicador da 

deficiência de lactase, indicativo da intolerância a lactose. Os 

idosos têm uma incidência significativamente maior de má 

digestão da lactose (46%) quando comparados com o grupo de 

adultos jovens (26%) (NAJAS, et al, 2013). No estudo, os idosos 

já apresentavam uma restrição alimentos com lactose, mesmo 

sem o diagnóstico de intolerância confirmado. 

Os índices de intolerância a lactose são mais frequentes 

em lugares onde as populações não possuem em sua cultura o 

hábito do consumo de leite e derivados. No mundo, mais de 

50% dos adultos são intolerantes à lactose, em relação ao 

tratamento para as pessoas intolerantes a lactose é a exclusão 

de todos os produtos lácteos da dieta. Entretanto, a exclusão 
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definitiva da lactose da dieta deve ser evitada, pois pode 

acarretar prejuízo nutricional de nutrientes, como vitaminas 

(MACZUCHA, et al, 2015; MATHIÚS, et al, 2016). Neste 

presente estudo as pessoas com intolerância a lactose fazem 

utilização de suplementos vitamínicos e ou de suplementação 

específica para suprir essa necessidade dessa medida de 

retirada dos produtos lácteos. 

Por isso, o manejo da intolerância à lactose tem como 

principal conduta a suplementação de lactase exógena, 

observadas em 30% dos casos. Dentre as medidas dietéticas 

ocorre também a redução do consumo de lactose, em 25% dos 

casos, redução do consumo de hidratos de carbono de cadeia 

curta fermentável (FODMAPS), presente em 15%. Além de ser 

recomendada uma dieta livre de laticínios e alimentos com 

lactose, sendo seguida pelos intolerantes para evitar os 

desconfortos gástricos e sintomas que ocorrem com a ingestão 

desses alimentos (PONTE, et al, 2016; WILDER‐SMITH, et al, 

2017). Assim, neste estudo ofertaram-se planos alimentares 

normocalóricos com necessidade de restringir lactose em 

alguns casos e de suplementação. 

 

CONCLUSÕES 

 

O público apresenta uma alta prevalência de indivíduos 

com eutrofia e sobrepeso, sendo a maioria apresentou o 

diagnóstico de intolerância à lactose, correspondendo no 

principal motivo do atendimento e tratamento, além de 

apresentar gases e azia como sintomas mais prevalentes e a 

gastrite foi à doença mais associada.  

Na conduta nutricional objetivou ofertar planos 

alimentares predominantes normocalóricos, normolipídicos, 
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normoglidícos, normoproteícos e pela a necessidade de 

restringir glúten e de lactose em alguns casos, assim como de 

suplementar pelo quadro de desnutrição.  

Diante dos dados referidos, ressaltou-se a importância 

da continuidade do acompanhamento para esse público 

durante o tratamento para melhorar a sintomatologia 

decorrentes das alergias e/ou intolerâncias alimentares e tratar 

as doenças bases, com o intuito de garantir uma alimentação 

adequada e ofertar um plano alimentar e orientações 

adequadas para a condição clínica do paciente e para o 

contexto socioeconômico. 
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RESUMO: Introdução: Os alimentos industrializados são 
compostos ricos em óleos, gorduras hidrogenadas, açúcar, 
amido e proteínas e seu consumo em excesso está relacionado 
ao aumento do IMC e aumento do excesso de peso e obesidade 
em todas as faixas etárias, como também de doenças 
cardiovasculares e coronárias. Assim, o trabalho objetiva 
avaliar o consumo de alimentos industrializados de indivíduos 
adultos obesos usuários do sistema de saúde de Campina 
Grande/PB. Materiais e Método: Trata-se de pesquisa 
documental de caráter descritivo, exploratório, tendo como 
abordagem o método quantitativo, que utilizou dados 
sociodemográficos, de estado nutricional e de consumo 
alimentar coletados em um estudo realizado em Campina 
Grande/PB. Resultados e discussão: Do total da amostra, 89 
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indivíduos eram do sexo feminino (80,9%), com faixa etária 
entre 21 a 59 anos, e média de idade de 45,7 anos. A média de 
IMC observada foi de 36,3 kg/m². Observou-se que a média de 
circunferência da cintura dos participantes foi de 104,5cm. 
Mostrou-se elevado e frequente consumo de alimentos 
industrializados, ricos em gorduras, açúcares simples e sódio 
baixo consumo de fibras alimentares. Conclusão: Entende-se 
que o consumo alimentar é um fator de risco para pessoas que 
apresentam a obesidade, pois podem provocar o agravo da 
doença e induzir a prevalência de outras doenças associadas, 
como diabetes, doenças cardiovasculares e hipertensão. 
 
Palavras-chave: Obesidade, Consumo de alimentos, 
Alimentos industrializados. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Analisando o cenário mundial, é notório que o excesso 

de peso e a obesidade estejam aumentando em ritmo acelerado 

em diversos países. Entre 1980 e 2014, a proporção de obesos 

mais que duplicou. Esse fato se dá, principalmente, pela 

alimentação inadequada e o sedentarismo, que incluem 

também as mudanças comportamentais, atenuadas nas últimas 

décadas (WHO, 2015). 

Segundo o Ministério da Saúde dados referentes ao ano 

de 2006 apontaram que 42,7% da população estava acima do 

peso, valor que aumentou para 48,5% no ano de 2011. 

 Essa condição pode ser considerada fator de risco para 

outras várias doenças, como diabetes mellitus, hipertensão e 

doenças cardiovasculares. Em relação a categorização da 

patologia, é preciso verificar a concentração de gordura 



AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS DE 
INDIVÍDUOS ADULTOS COM OBESIDADE USUÁRIOS DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB 

44 
 

corporal através do Índice de Massa Corpóreo (IMC), sendo 

considerado obeso o indivíduo que apresenta IMC maior ou 

igual a 30kg/m2 (SOUZA et al., 2018). 

 O aumento do consumo de alimentos ultraprocessados 

tem sido relacionado com o impacto negativo crescente na 

saúde das populações, tendo aumentado a taxa de 

consumação em 43,7% entre 2000 e 2013, no mundo inteiro. 

Na Ásia e Pacífico esse aumento chegou a 114,9%, 73,3% na 

Europa Oriental e 48% na América Latina. No Brasil, a Pesquisa 

de Orçamentos Familiares (POF) de 2017 a 2018 mostrou que 

19,7% das calorias consumidas pelos brasileiros são 

provenientes de alimentos ultraprocessados, sendo a 

margarina, biscoito salgado e pães, os mais consumidos (IBGE 

2020; LOUZADA et al., 2015; PAHO, 2015). 

 O termo “ultraprocessados” se refere a formulações 

industriais derivados de alimentos ou sintetizados de outras 

fontes orgânicas, podendo conter outros constituintes de 

alimentos, estando prontos para o consumo após fabricado. 

Tipicamente são ricos em sal e açúcar, além de pobres em 

fibras. Exemplos desses alimentos são sorvetes, batata frita, 

hambúrgueres, nuggets, chocolates e petiscos embalados 

(MONTEIRO et al., 2017). 

 Pesquisas apontam que o teor dos micronutrientes nos 

alimentos ultraprocessados é bastante inferior à fração 

encontrada em alimentos in natura ou minimamente 

processados, e, em alguns casos, esses valores não chegam à 

metade do observado em alimentos mais naturais (LOUZADA 

et al., 2015). 
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 Estudos mostram que o consumo desses alimentos está 

relacionado com o excesso de peso e obesidade em ambos os 

sexos, apresentando, ainda, uma forte relação com problemas 

cardiovasculares e coronárias, patologias que podem levar a 

mortalidade (JUUL et al., 2018; REZENDE et al., 2016). 

 Além disso, a alta ingesta de ultraprocessados está 

associada com níveis altos de gordura saturada, sendo 

relacionada com sobrepeso e obesidade, além de riscos 

elevados de problemas metabólicos e cardiovasculares, já que 

pode haver um aumento do colesterol plasmático (PRÉCOMA 

et al., 2019). 

Logo, é de extrema importância estudos que analisem a 

fundo o consumo alimentar nas populações, de modo a 

identificar as causas e fatores de riscos associados,  

modificando e melhorando o estado nutricional e a qualidade de 

vida desta população.   

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo avaliar 

o consumo de alimentos industrializados de indivíduos adultos 

obesos usuários do sistema de saúde de Campina Grande/PB. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Realizou-se uma pesquisa documental de caráter 

descritivo, exploratório, tendo como abordagem o método 

quantitativo, que utilizou dados secundários. Foram utilizados 

os dados coletados na pesquisa “Avaliação do consumo 

alimentar de indivíduos adultos com obesidade usuários de uma 

clínica médica particular e de unidades básicas de saúde da 

família do município de Campina Grande/PB”, aprovado 
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anteriormente pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ensino Superior e Desenvolvimento – CESED/PB em julho de 

2018, sob CAAE nº 92084618.0.0000.5175.  

No estudo acima referido foram selecionados 110 

indivíduos acompanhados na clínica médica ou em Unidades 

Básicas de Saúde da Família localizadas na cidade de Campina 

Grande no período de agosto a setembro de 2018. A amostra 

foi composta por indivíduos com idade entre 18 e 59 anos de 

idade, de ambos os sexos, com índice de massa corporal (IMC) 

maior ou igual a 30,0kg/m² e que fossem acompanhados nos 

locais acima mencionados. 

Este estudo incluiu todos os indivíduos com dados 

completos registrados do questionário sócio-demográfico 

(idade, sexo, cidade que reside, estado civil, nível de 

escolaridade, número de moradores na residência, fonte de 

renda da família, renda familiar e prática exercício físico), 

consumo alimentar (recordatório de 24 horas e questionário de 

frequência alimentar) e antropometria (peso, estatura e 

circunferência da cintura) no banco de dados da pesquisa. 

Foram excluídos indivíduos que não possuíssem todos os 

dados registrados no banco de dados. 

A análise nutricional foi realizada a partir da utilização do 

software Dietbox®. Por fim, foram realizadas análises 

estatísticas de médias de consumo alimentar e relação com o 

estado nutricional dos indivíduos. 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do CESED e foram respeitados todos os aspectos 

éticos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram incluídos neste estudo dados de 110 indivíduos 

coletados no estudo analisado. Do total da amostra, 89 

indivíduos eram do sexo feminino (80,9%), com faixa etária 

entre 21 a 59 anos, e média de idade de 45,7 anos. Grande 

parte possuía grau de escolaridade fundamental incompleto 

(Tabela 1). A média de IMC observada foi de 36,3 kg/m², 

obesidade grau II de acordo com a classificação da OMS 

(2000). A distribuição dos indivíduos de acordo com a 

classificação do IMC está apresentada na figura 1. 

Com relação à renda, observou-se que a renda média 

familiar dos indivíduos da pesquisa apresentou-se com valor de 

1740,00 reais, sendo o valor mínimo de 300,00 reais e o valor 

máximo de 8000,00 reais.  

Observou-se que a média de circunferência da cintura 

dos participantes foi de 104,5cm, caracterizando risco 

cardiovascular elevado, apesar da maioria dos indivíduos 

apresentarem obesidade grau I (figura 2). 

Com relação ao consumo alimentar, este estudo analisou 

os dados registrados dos recordatórios alimentares de 24 horas 

(R24h) e os questionários de frequência do consumo alimentar 

(QFA).  

A partir da análise do R24h, foi possível verificar a 

ingestão média de 2170mg de sódio, valor pouco acima da 

recomendação da OMS (WHO, 2013), que define a ingestão 

diária de sódio inferior a 2000mg. Entretanto, os indivíduos não 

foram questionados quanto ao consumo de temperos 
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industrializados ou salgadinhos de pacote, produtos 

alimentícios ricos neste mineral. 

 

Tabela 1. Análise das características sociodemográficas dos 

participantes do estudo. Campina Grande/PB, 2018. 

Variáveis sociodemográficas n % 

Sexo 
Masculino 21 19,1 

Feminino 89 80,9 

Nível de escolaridade 

Não alfabetizado 03 2,7 

Fundamental 

incompleto 

36 32,7 

Fundamental 

completo 

16 14,5 

Médio 

incompleto 

08 7,3 

Médio completo 29 26,4 

Superior 

incompleto 

07 6,4 

Superior 

completo 

11 10,0 

Estado civil 

Solteiro (a) 36 32,72 

Casado (a) 63 57,27 

Divorciado (a) 04 3,63 

Viúvo (a) 07 6,36 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Figura 1. Análise da classificação do estado nutricional dos 

indivíduos participantes da pesquisa. Campina Grande/PB, 

2018. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A figura 3 apresenta a comparação da ingestão média da 

população com a recomendação. Com relação à ingestão de 

lipídios, observou-se que os indivíduos apresentaram consumo 

médio diário de 543,6kcal, equivalente a 30,8% do valor 

energético total médio consumido.  Considera-se um valor 

elevado, visto que as diretrizes atuais para o tratamento e 

prevenção da obesidade preconizam o consumo de lipídios 

entre 20 e 25% do valor energético total da dieta14. 

No que se refere aos tipos de gorduras, foi possível 

observar que a gordura saturada foi a mais consumida, 21,3g, 

seguido de 18,6g de monoinsaturadas e 12g de poliinsaturadas. 
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Apesar de ter sido encontrado o consumo maior de gorduras 

monoinsaturadas em detrimento das poliinsaturadas, observou-

se que esta quantidade ingerida foi proveniente do consumo de 

embutidos.  

 

Figura 2. Análise de classificação da circunferência da cintura 

dos indivíduos participantes da pesquisa. Campina Grande/PB 

2018. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Figura 3. Relação da ingestão de sódio dos indivíduos 

participantes da pesquisa com a recomendação de ingestão 

diária. Campina Grande/PB, 2018. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

A partir da análise do R24h e do QFA, foi possível 

verificar o consumo de alimentos ultraprocessados. De modo 

geral, os produtos industrializados mais relatados foram: 

margarina, linguiça, biscoitos (salgado, doce, recheados), 

3 14
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refrigerantes, salgados fritos, salsicha, pizza, pão francês e pão 

doce, sorvete, mortadela/presunto, suco em pó, doces (balas, 

pirulitos), salgadinho de pacote, bebida láctea de morango, 

bebida láctea de chocolate e hambúrguer (figura 4). 

 

Figura 4. Consumo de alimentos industrializados consumidos 

com frequência relatada de pelo menos 1 vez na semana pelos 

indivíduos. Campina Grande/PB, 2018. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

O pão foi um dos alimentos mais relatados com relação 

ao consumo diário. Dos participantes, 65 indivíduos (59,1%) 

relataram o consumo de pão francês ao menos uma vez ao dia 

e 13 indivíduos (11,8%) relataram o consumo de pão doce ao 

menos uma vez ao dia. Com relação aos biscoitos, 19,1% 

relatou consumo diário de biscoitos salgados e 57,3% relatou o 

consumo de biscoitos doces e recheados ao menos uma vez 

por semana. Tais resultados demonstram o elevado consumo 

95,5%

89,1%86,4%
71,8%69,1%65,5%

57,3%
48,2%

40,9%
24,5%21,8%20,9%20,9%16,4%

Industrializados
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de alimentos compostos por carboidratos refinados, pobres em 

fibras. Este dado reforça o baixo consumo médio de fibras totais 

medido pela análise do R24h, onde esperava-se um consumo 

médio de 25g e foi o observado o consumo de 17,9g. 

O consumo de açúcar simples também foi elevado e 

representado pelo consumo de bebidas açucaradas, como 

refrigerantes e sucos industrializados. O consumo semanal de 

refrigerantes foi relatado por 43,6% dos indivíduos e 21% 

relatou consumir ao menos duas vezes na semana. Já o 

consumo diário de sucos foi relatado por 61% dos participantes. 

A partir da análise do R24h, observou-se que 17,3% dos 

recordatórios contavam com o consumo deste alimento no dia 

anterior. Além disso, 91% dos indivíduos relatou consumo de 

açúcar refinado ao menos uma vez ao dia. 

A margarina foi um produto alimentício relatado como 

consumo diário por 84 indivíduos (76,4%) através do QFA; 

entretanto, quando analisado o R24h, este consumo foi relatado 

por 23,6% dos indivíduos. 

O grupo de embutidos e carnes processadas também foi 

bastante relatado: 72 indivíduos relataram consumo de 

embutidos (65,5%) e 18 indivíduos relataram o consumo de 

hambúrgueres (16,4%) ao menos uma vez na semana a partir 

do QFA. Quando analisado o consumo alimentar relatado no 

R24h, observou-se que 20% dos indivíduos consumiram 

alimentos deste grupo no dia anterior. Estes dados podem estar 

relacionados ao elevado consumo de gordura saturada 

apresentado pela população. Salgados fritos e pizzas também 

são alimentos relacionados com a ocorrência de obesidade e 
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doenças crônicas e devem ser evitados por conter elevadas 

quantidades de carboidratos refinados e gorduras.  

Através da análise do questionário de frequência 

alimentar, observou-se que 45 indivíduos (40,9% da amostra) 

relatou consumo de salgados ao menos uma vez por semana. 

Analisando as informações dos recordatórios alimentares de 24 

horas, observamos que 11,8% relatou o consumo desses 

alimentos no dia anterior à entrevista. Com relação ao consumo 

de pizza, 51,8% dos indivíduos relatou consumo de uma a três 

vezes no mês, sugerindo um consumo esporádico. Entretanto, 

o consumo deste alimento foi relatado em 6,4% dos 

recordatórios alimentares. Além dos prejuízos que o consumo 

excessivo desses alimentos pode trazer, ainda pode estar 

associado ao consumo de bebidas açucaradas como 

acompanhamento, especialmente os refrigerantes. 

Os resultados mostram elevado e frequente consumo de 

alimentos industrializados, ricos em gorduras, açúcares simples 

e sódio, além de um baixo consumo de fibras alimentares. 

Diversos estudos apontam que tais práticas alimentares estão 

relacionadas com o aumento do risco para a ocorrência de 

obesidade e de suas comorbidades (BARROSO et al., 2017; 

JUUL et al., 2018; REZENDE et al., 2016). 

Louzada e colaboradores observaram que o consumo de 

alimentos ultraprocessados foi associado com maior IMC e 

maior prevalência de excesso de peso e obesidade. Nesse 

mesmo estudo, foi verificado elevado consumo desse tipo de 

alimento. O estudo de Juul e colaboradores, realizado nos 

Estados Unidos, mostrou que o consumo de ultraprocessados 

está diretamente ligado com índices de sobrepeso e obesidade, 
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sendo um dado alarmante para a saúde pública (JUUL et al., 

2018; LOUZADA et al., 2015). 

Em uma pesquisa realizada em Unidades Básicas de 

Saúde do estado de Alagoas, de caráter transversal, com 655 

indivíduos, mostrou relação entre a alta ingesta de alimentos 

processados e ultraprocessados com um risco cardiovascular 

aumentado, colesterol elevado e circunferência periférica 

aumentada, em ambos os sexos, dados que convergem para 

os achados no espaço amostral do presente estudo 

(FERREIRA, et al. 2017). 

Com relação ao estado nutricional dos indivíduos, 

verificou-se que, apesar de a maioria apresentar obesidade 

grau I pela classificação da OMS, estes indivíduos apresentam 

circunferência da cintura que denota risco aumentado para 

doença cardiovascular, pois apresentam acúmulo de tecido 

adiposo na região abdominal (OMS 2015). 

Sobre a média de ingestão de gordura saturada relatada 

pelos indivíduos, nota-se que ela foi bastante elevada, 

apresentando-se como fator de risco para a obesidade e 

comorbidades como aumento da incidência de problemas 

metabólicos e cardiovasculares por haver um aumento do 

colesterol plasmático (PRÉCOMA et al., 2019). 

Em relação ao consumo de sódio, nota-se que o 

consumo em excesso deste mineral está relacionado com 

hipertensão arterial sistêmica, sendo um dos principais fatores 

de risco para a ocorrência de DCV. Mendonça e colaboradores 

relataram em seu estudo que os indivíduos adultos 

apresentavam risco 21% maior de desenvolver HAS quanto 

maior o consumo de alimentos ultraprocessados. Um estudo 
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realizado na Índia mostrou que o aumento da ingesta de 

ultraprocessados, a cada 10%, aumenta o risco de 

complicações cardiovasculares em até 12%, sendo um dado 

alarmante (ANDRADE 2019; MENDONÇA et al., 2017). 

Sobre a relação da ingesta de ultraprocessados com o 

teor médio de alguns nutrientes, Steele e colaboradores 

avaliaram 9.317 indivíduos adultos estaduninenses, 

identificando que o teor de proteínas, fibras, vitaminas A, C, D 

e E, zinco, potássio, fósforo, magnésio e cálcio diminuiu 

consideravelmente. Além disso, os carboidratos, açúcares e o 

teor de gordura saturada aumentaram significativamente, 

indicando a relação entre a redução desses alimentos e a 

melhora da qualidade nutricional da dieta desses indivíduos 

(STEELE et al., 2017). 

Com relação à ingestão de fibras Bielemann e 

colaboradores observaram tendência ao declínio no consumo 

das fibras alimentares com o aumento na ingestão de alimentos 

ultraprocessados, fator que pode justificar a causa da menor 

ingestão de fibra alimentar nos indivíduos deste estudo. Uma 

pesquisa realizada na França mostrou resultados que 

convergem com essa teoria, uma vez que o aumento de 10% 

na ingestão de ultraprocessados implicou na diminuição da 

ingestão de fibras (BIELEMANN et al., 2015; SCHNABEL et al., 

2019). 

Outro estudo realizado na Espanha, correlacionando o 

consumo de frutas e vegetais com taxas de mortalidade, 

mostrou que consumir cinco ou mais porções de frutas por dia 

pode aumentar a probabilidade de sobrevivência em 

populações idosas vivendo em condições crônicas em até 27% 
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se comparado com aqueles que consomem três ou menos 

porções por dia. Um estudo realizado no Rio Grande do Sul, 

analisando a relação entre o consumo de alimentos in natura, 

processados e ultraprocessados com gênero, idade e dados 

antropométricos, analisou que a maioria da amostra de 

indivíduos apresentou sobrepeso e obesidade, possuindo risco 

cardiovascular determinado pela circunferência do pescoço e 

circunferência abdominal. Esse resultado foi relacionado com o 

alto consumo de ultraprocessados provenientes da quantidade 

elevada de lipídeos contidas nesses alimentos (MACHADO & 

ADAMI, 2019; OLAYA et al., 2019). 

A vida social também pode influenciar o excesso de peso 

e no presente estudo houve um aumento de pessoas com 

estado civil casado, como também a grande maioria eram 

indivíduos sedentários. Segundo a Diretriz Brasileira de 

Obesidade, proposta pela ABESO, o casamento pode 

influenciar o aumento de peso, principalmente no sexo 

feminino, e esta situação pode estar relacionada à redução no 

gasto energético e aumento da ingesta calórica por alterações 

nos hábitos sociais. Abandonar a prática de esportes e reduzir 

o gasto energético diário são mecanismos que irão auxiliar no 

ganho de peso, o que podem estar relacionados também a 

início da vida profissional e falta de tempo (ABESO 2016). 

Este estudo teve como limitações o tamanho amostral e 

a análise do consumo alimentar a partir de R24h. Apesar de não 

se tratar de uma amostra representativa da população da 

cidade de Campina Grande/PB, estes achados corroboram com 

a literatura e podem ser utilizados para nortear novos estudos 

e Políticas Públicas de Saúde e Nutrição na região, pois utilizou 
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instrumentos que medem o consumo alimentar relatado no dia 

anterior (R24h), que poderia ser um dia atípico, e o hábito 

alimentar dos indivíduos (QFA).  

 

CONCLUSÕES 

 

Foi possível observar na amostra do atual estudo o 

estado nutricional dos indivíduos, que apresentaram, na grande 

maioria, como obesos grau II e possuíram um valor médio de 

circunferência muito elevado, dado que os predispõe para risco 

muito elevado já que é um fator que está associado ao risco 

cardiovascular.  

Foi identificado um elevado consumo de alimentos 

ultraprocessados com destaque para as bebidas açucaradas, 

carnes embutidas e margarinas e também uma ingestão 

excessiva de lipídios, caracterizando uma dieta hiperlipidica. 

Fato este que explica o aumento do consumo dos 

industrializados, refletindo para os maus hábitos alimentares 

nos indivíduos.  Deste modo, entende-se que o consumo 

alimentar desses produtos é um fator de risco para pessoas que 

apresentam a obesidade, pois podem provocar o agravo da 

doença e induzir a prevalência de outras doenças associadas, 

podendo levar a condições mais sérias, como: diabetes, 

doenças cardiovasculares, doenças coronárias, hipertensão.  

Além disso, é notório a partir dos resultados obtidos que 

o aumento do consumo de ultraprocessados está relacionado 

com a diminuição do consumo de fibras (como apontam os 

estudos), já que a quantidade observada desse nutriente foi 

menor do que o desejável. É importante ressaltar a relação 
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desse fato com o risco cardiovascular elevado, uma vez que 

pacientes com sobrepeso e obesidade são fortes canditados à 

esse agravante, bem como outras patologias como a diabetes. 

Mediante a isso, há a necessidade de maior atenção 

para o controle de consumo desse tipo de alimento, atentando 

as pessoas no momento de leitura do rotulo e para que não haja 

excessos nesse consumo, como também a introdução de 

maiores informações sobre os riscos trazidos devido ao maior 

consumo de alimentos ultraprocessados para a saúde humana.  

É necessário que estudos mais aprofundados sejam 

realizados, buscando melhor evidenciar a associação do 

consumo alimentar desses produtos com a obesidade. 
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RESUMO: A doença da COVID-19 surgiu em Wuhan, na China, 
os sintomas mais leves são semelhantes aos sintomas de gripe 
e sua transmissão ocorre mediante contato direto ou indireto 
com indivíduos infectados. Uma conduta alimentar saudável 
pode atuar beneficamente na prevenção da COVID-19, não 
somente por fornecer os nutrientes e compostos bioativos 
fundamentais para a plenitude da barreira imunológica, mas 
também por auxiliar na manutenção do peso saudável. Essa 
perspectiva tem sido evidenciada na literatura como 
fundamental, uma vez que, tanto a obesidade quanto a 
desnutrição, estão relacionadas a complicações e agravos em 
pacientes acometidos pela COVID-19, apresentando maiores 
riscos de hospitalização, tempo de internação prolongado e 
mortalidade. O objetivo deste estudo foi a realização de um 
levantamento bibliográfico relativo às evidências científicas da 
literatura acerca das condutas alimentares da população no 
contexto da pandemia. Trata-se de uma revisão sistemática da 
literatura, elaborada com base na revisão bibliográfica de 
diversos periódicos científicos nacionais e internacionais. A 
literatura evidencia a transcedência da alimentação como 
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potencial aliada para o fortalecimento do sistema imunológico, 
sendo assim, a adesão de práticas alimentares mais saudáveis 
representa uma perspectiva imprescindível na prevenção e 
enfretamento da COVID-19. 
Palavras-chave: Coronavírus. Nutrição. Comportamento 
Alimentar. Pandemias. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A doença do coronavírus 2019 ou COVID-19 caracteriza-

se como uma nova crise de saúde pública e o seu surgimento 

tem intimidado a humanidade. Causada pelo vírus SARS-CoV-

2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2), a 

COVID-19 diz-se ser de origem zoonótica. O surto aconteceu 

na província de Hubei, na China, no final de dezembro de 2019, 

resultando em uma rápida disseminação para numerosos 

países do mundo (ABBAS et al., 2020). 

Pouco antes de três meses, a COVID-19 foi 

caracterizada como uma pandemia, ocasionando mortes, crise 

econômica e debilidade em sistemas de saúde por todo o 

mundo. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em 26 de 

fevereiro de 2020, na capital paulista, sendo o epicentro de 

transmissão da doença no país. A transmissão comunitária foi 

declarada em 20 de março de 2020 (OLIVEIRA et al., 2020). 

O número de casos confirmados e mortes pelo corona 

vírus no mundo cresceram substancialmente nos últimos 

meses, foram registrados mais de 13 milhões de casos e mais 

de 580 mil mortes em todo o mundo até o mês de julho 

(BRASIEL, 2020). Consoante os dados do Ministério da Saúde, 

o Brasil tem sido um dos países mais afetados pelo vírus no 
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continente americano, registrando, até o mês de julho, mais de 

76 mil óbitos em decorrência da COVID-19 (BRASIL, 2020). 

Os sintomas mais leves decorrentes desse novo vírus 

são demasiadamente semelhantes aos de uma gripe. Estando 

inclusos entre os sintomas mais comuns apresentados pela 

COVID-19, a febre, tosse, falta de ar, geralmente 

acompanhadas por dores musculares, tonturas, dores de 

cabeça e dor na garganta, perda do paladar e olfato, diarreia, 

naúses e vômitos e dores abdominais (BRASIEL, 2020; 

BROOKS et al., 2020). 

Em conformidade com os dados da Organização Pan-

Americana da Saúde, aproximadamente 40% dos casos 

evoluem para leve, 40% evoluem para moderado, 15% evoluem 

para grave e 5% evoluem para estado crítico. Ainda, vale 

salientar que idosos e indivíduos em condições de saúde pré-

existentes (doenças cardíacas, hipertensão arterial, diabetes, 

doenças pulmonares, câncer) têm maior predisposição a 

desenvolverem doenças graves em detrimento dos indíviduos 

saudáveis (BRASIEL, 2020). 

Assim sendo, frente ao avançado número de infectados 

e óbitos decorrentes do vírus em todo o mundo, vários 

pesquisadores e instituições deram início a testes com agentes 

potenciais a serem utilizados para a prevenção da infecção ou 

cura da doença. Desse modo, na comunidade científica, iniciou-

se uma procura por quaisquer compostos que poderiam atuar 

positivamente na prevenção da infecção por coronavírus, 

reduzindo o período e agravamento dos sintomas 

consequentes da doença ou ocasionando em cura efetiva. Tais 

agentes em questão seriam mecanismos que potencializariam 

a resposta imunológica ou impediriam a replicação viral, 
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diminuindo, assim, os casos de infecção pela COVID-19 no 

mundo (BOMFIM; GONÇALVES, 2020). 

Em períodos desafiadores como o que a humanidade 

vem enfrentando, além das ações que promovem e incentivam 

o isolamento social e hábitos de higiene reforçados e 

fortemente divulgados, estratégias associadas ao estilo de vida 

apresentam papel fundamental no que se refere à prevenção 

da COVID-19, sendo a alimentação saudável um dos aspectos 

em evidência (GASMI et al., 2020; LIPSITCH; PHILL; FINELLI, 

2020). 

Uma conduta alimentar saudável pode atuar 

beneficamente na prevenção da COVID-19, não somente por 

fornecer os nutrientes e compostos bioativos fundamentais para 

a plenitude da barreira imunológica, mas também por auxiliar 

na manutenção do peso saudável. Essa perspectiva tem sido 

evidenciada na literatura como fundamental, uma vez que, tanto 

a obesidade quanto a desnutrição, estão relacionadas a 

complicações e agravos em pacientes acometidos pela COVID-

19, apresentando maiores riscos de hospitalização, tempo de 

internação prolongado e mortalidade (MISUMI et al., 2019). 

Alguns estudos publicados evidenciaram que pacientes 

com obesidade tendem a apresentar disfunção respiratória 

devido a alterações nos mecanismos respiratórios, além de 

alteração das trocas gasosas, aumento da resistência das vias 

aéreas e baixo volume pulmonar e força muscular. Esses 

indivíduos em questão estão favoráveis a pneumonia associada 

à hipoventilação, estresse cardíaco e hipertensão pulmonar 

(GRASSELI et al., 2020; WU; MCGOOGAN, 2020). 

Desta forma, a nutrição atua de maneira significativa na 

manutenção e restauração da saúde do indivíduo, sendo de 
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extrema relevância no tratamento de doenças agudas e 

crônicas. O suporte nutricional instantâneo tem interferência 

positiva na redução significativa das taxas de mortalidade nos 

casos, bem como ocorreu no surto de ebola e, aplicando-se, 

também, na atual pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19) 

(LAVIANO; KOVERECH; ZANETTI, 2020). 

Diante da transcedência de uma alimentação adequada 

para o alcance das necessidades nutricionais, melhor qualidade 

de vida e integridade da barreira imunológica, e em vista da 

crescente taxa na prevalência de obesidade e doenças 

advindas desta patologia, a justificativa deste estudo se 

respalda no interesse de avaliar as condutas alimentares dos 

indivíduos no atual contexto da humanidade, frente à pandemia 

pela COVID-19. 

Deste modo, o objetivo do presente estudo foi a 

realização de um levantamento bibliográfico relativo às 

evidências científicas da literatura acerca das condutas 

alimentares da população no contexto da pandemia. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

   

  O presente estudo trata-se de uma revisão da literatura. 

O trabalho foi elaborado com base na revisão bibliográfica de 

diversos periódicos científicos nacionais e internacionais que 

contêm artigos relevantes ao tema posto em pauta. Foram 

selecionados artigos publicados nos últimos 5 anos, isto é: de 

2015 a 2020. 

  Os meios utilizados para a pesquisa foram as 

plataformas digitais, sendo estas: MEDLINE, LILACS, SCIELO 

(Scientific Eletronic Library Onlinne), PUBMED (Public 
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Medline), Google Acadêmico, Portal de Periódicos Capes e 

Bvsalud (Biblioteca Virtual em Saúde). Estas plataformas 

permitem o acesso a artigos publicados em periódicos de alta 

qualidade. 

  Para a busca dos artigos, foram utilizados os seguintes 

descritores, de acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde: 

Coronavírus, Pandemias, Nutrição e Imunidade. Bem como a 

busca através de palavras chaves em várias combinações com 

os seguintes descritores em saúde: Comportamento alimentar, 

Micronutrientes, Alimentação saudável, nos idiomas inglês e 

português. 

 

Tabela 1. Critérios de inclusão e exclusão: 

 

Inclusão 

 

 

Exclusão 

 

Artigos nacionais e 

internacionais; 

 

Artigos publicados nos últimos 

cinco anos, isto é, de 2015 a 

2020; 

 

Artigos com abordagem 

amplificada sobre o tema posto 

em pauta e com informações 

relevantes ao tema. 

 

Artigos publicados há 6 anos ou 

mais; 

 

Artigos que não continham 

informações relevantes ao tema 

posto em pauta; 

 

Artigos com abordagem 

limitada acerca do tema em 

questão. 

Fonte: Autoria própria, 2020. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

BENEFÍCIOS DE UMA CONDUTA ALIMENTAR SAUDÁVEL 

NA MODULAÇÃO DO SISTEMA IMUNOLÓGICO 

É sabido que, uma alimentação adequada, com 

quantidades corretas de macronutrientes (proteínas, 

carboidratos e lipídeos) e micronutrientes (vitaminas e 

minerais), colabora na integridade das funções fisiológicas do 

corpo humano, principalmente a nível do sistema imunológico, 

assegurando, deste modo, a manutenção de um bem estar 

físico e nutricional. A ingestão adequada de determinadas 

vitaminas e minerais eleva a resposta do sistema imunitário, 

podendo ocasionar em um impacto positivo no prognóstico da 

doença (GOMBART; PIERRE; MAGGINI, 2020). 

A manutenção de uma alimentação saudável pode 

contribuir positivamente na prevenção da COVID-19, haja vista 

que, é através de uma alimentação balanceada que se adquire 

os nutrientes e compostos bioativos necessários para a 

integridade da barreira imunológica. A alimentação e a nutrição 

influenciam de forma direta na funcionalidade do sistema 

imunológico e definem o risco e a gravidade de infecções. Há 

relações bidirecionais entre dieta, nutrição, infecção e 

imunidade, assim sendo, a resposta imune é afetada quando a 

nutrição não está adequada, podendo ocasionar no indivíduo 

uma predisposição a infecções. Todavia, não há comprovação 

científica de que um nutriente isolado ou composto bioativo 

sejam capazes de impedir infecções virais, como, por exemplo, 

a da COVID-19 (CHENG, 2019). 

Micronutrientes e compostos bioativos da dieta, estão 

presentes, sobretudo, em frutas e vegetais coloridos e atuam 
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promovendo o aumento da função imunológica. Isso ocorre 

porque alguns destes micronutrientes e compostos bioativos 

possuem ação antioxidante e anti-inflamatórios, como, por 

exemplo, a vitamina D, vitamina C e compostos fenólicos, que 

atuam na modulação das funções imunológicas (CHENG, 2019; 

ESPOSITO, 2015). 

A vitamina A ou Retinol, é um micronutriente pertencente 

ao grupo das vitaminas lipossolúveis e pode ser encontrada no 

tecido animal sob a forma de retinóides ou como próvitamina 

em tecidos vegetais, em forma de carotenóide. Mediante o 

reforço que proporciona ao sistema imunológico, a vitamina A 

atua aumentando a resistência do corpo, no que se refere a 

agentes infecciosos. Além disso, apresenta um papel 

importante na estabilidade celular. A deficiência desse nutriente 

pode afetar, de forma negativa, a função imunológica e 

favorecer uma redução na resistência a infecções. Em vista 

disso, pode atuar como método promissor na prevenção da 

infecção do novo coronavírus (CARDOSO et al., 2020). 

A vitamina C, também conhecida como ácido arcórbico, 

é uma vitamina hidrossolúvel fundamental para o organismo, 

atuando positivamente no sistema imune em vista de seu 

potencial antioxidante, sendo indicada, há décadas, para a 

prevenção de gripes e resfriados (HEMILÃ, 2017). Bomfim e 

Gonçalves (2020), revisaram o papel da vitamina C como 

atuante na prevenção de pneumonia, e concluíram que, embora 

este composto já venha sendo utilizado com esta finalidade, 

não se sustentam as evidências para essa situação, além disso, 

algum efeito pode ser positivo para os indivíduos que ingerem 

diaramente quantidades dentro dos limites recomendados, 

sendo este de até 2g ao dia.  
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A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, variados 

estudos já demonstraram que a hipovitaminose desta vitamina 

pode comprometer o metabolismo ósseo e ocasionar o 

surgimento de doenças metabólicas, tais como diabetes 

mellitus, hipertensão e obesidade, além de complicações na 

gestação. A deficiência da vitamina D também tem associação 

com o aumento do risco de infecção respiratória viral aguda e 

pneumonia adquirida na comunidade. Diversas pesquisas 

evidenciam resultados positivos na utilização dessa vitamina 

para o tratamento da COVID-19 (OLIVEIRA et al., 2020). 

Grant et al., (2018) ressalta que, através de diversos 

mecanismos, a vitamina D atua como potencial na redução do 

risco de infecções virais. A deficiência dessa vitamina tem 

contribuição na síndrome do desconforto respiratório agudo. Os 

autores recomendam que para a prevenção de infecção e 

disseminação, sobretudo da COVID-19, deve-se fazer uso de 

10.000 Unidades Internacionais (UI) por dia de vitamina D3 por 

algumas semanas, para que seja possível o aumento rápido 

nas concentrações de 25-hidróxi-viamina D, seguidas por 5000 

UI/dia. Ainda, indica-se que, para o tratamento da COVID-19, é 

recomendável a utilização de doses mais altas de vitamina D3. 

O Zinco apresenta função fundamental no sistema 

imunológico, sendo um importante eligoelemento para variadas 

vias bioquímicas necessárias em mecanismos fisiológicos 

essenciais, além disso, atua influenciando na proliferação e 

maturação das células de defesa. Os indivíduos que possuem 

deficiência deste mineral ficam mais susceptíveis ao 

desenvolvimento de infecções. O zinco também apresenta 

papel importante na atividade e quantidade das células natural 

killer (NK), haja vista que dependem do zinco para 
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reconhecerem as moléculas de histocompatibilidade da classe 

I (MHC). Essas células são primordiais para a imunidade no 

combate a infecções e tumores (WESSEL; MAYWALD; PISTA, 

2017). 

A ingestão diária recomendada de zinco depende de 

diversos fatores, como idade e sexo. Para adultos, a ingestão 

recomendada é de 11 mg/dia para homens e 8 mg/dia para as 

mulheres (OVERBECK, 2008). 

A deficiência de zinco demonstra associação com o 

aumento da suscetibilidade a doenças infecciosas causadas 

por patógenos bacterianos, virais e fúngicos, podendo ser 

ocasionada por algumas doenças, como a cirrose hepática ou 

doença inflamatória intestinal, por exemplo, e o 

envelhecimento. Nesses casos, a administração adequada da 

suplementação de zinco em doses terapêuticas suficientes 

apresenta o potencial de restabelecer a função celular imune 

comprometida ou de melhorar a função celular imune normal. 

Também, pode manifestar atuação de maneira sinérgica se 

coadministrado com terapia antiviral padrão (PANYOD et al., 

2020). 

Pesquisas sugerem que a suplementação de zinco pode 

possibilitar um papel protetor contra a pandemia de COVID-19, 

possivelmente ocasionando melhorias na resistência do 

hospedeiro à infecção viral (PREM et al., 2020). 

 Os principais alimentos fontes de Zinco são as ostras, 

carne bovina (sobretudo as vísceras como rins e fígado), frutos 

do mar, cereais integrais, oleaginosas, leguminosas e leite. As 

frutas e verduras não apresentam quantidades significativas de 

zinco. As melhores fontes de zinco comumente são os 

alimentos de origem animal, no que se refere ao conteúdo 
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proteico e biodisponibilidade, enquanto as fontes de origens 

vegetais são compostas por fitatos, fibras e oxalatos, intervindo 

negativamente no aproveitamento deste mineral pelo 

organismo humano (MARTINS; OLIVEIRA, 2020). 

 O ferro é o componente de inúmeras proteínas, incluindo 

enzimas, citocromos, mioglobina e hemoglobina. As melhores 

fontes deste mineral são as carnes, por possuírem maior 

proporção de ferro heme, sobretudo as carnes vermelhas e 

vísceras (rim, fígado e coração). Relativo à função imunológica, 

diversos estudos têm associado a deficiência de ferro com 

irregularidades tanto na resposta adaptativa quanto na resposta 

inata do indivíduo. Os defeitos na resposta adaptativa 

compreendem a redução da proliferação, diferenciação e 

número de células T, além disso, implica-se, também, em uma 

redução na produção de citocinas por essas células. Quanto 

aos defeitos da resposta inata, inclui-se a redução da 

capacidade fagocitária dos neutrófilos, possivelmente em 

consequência da baixa atividade da mieloperoxidade e falhas 

na atividade das células natural killer (SARNI et al., 2010). 
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Tabela 2. Principais alimentos ricos em vitaminas e 

minerais que auxiliam o sistema imunológico. 

MICRONUTRIENTES ALIMENTOS FONTES 

 

 

 

Vitamina A 

Pode ser encontrada em alimentos de 

origens animal e vegetal, tais como: leite, 

ovos, queijos, fígado, verduras e legumes 

de cor alaranjada como abóbora, buriti, 

manga, mamão e cenoura, e em verduras 

e legumes de cores verde escura como 

agrião, almeirão, espinafre, couve e 

rúcula. 

 

 

Vitamina C 

As fontes principais de vitamina C são os 

alimentos cítricos, como a laranja, o limão, 

mexerica, acerola e outros mais. Além 

disso, o mamão, a couve e o pimentão 

também são fontes de vitamina C. 

 

 

Vitamina D 

As carnes, peixes e frutos do mar como 

salmão, mariscos e sardinha, e alimentos 

como queijos, ovo, leite, fígado e 

cogumelo, são as principais fontes 

alimentares de vitamina D. 

 

 

 

 

Ferro 

Pode ser obtido através de alimentos de 

origem animal e vegetal, tais como as 

carnes vermelhas, frango, feijão, gergelim, 

jenipapo, mostarda, mangaba, e outros 

mais. A ingestão de alimentos fontes de 

vitamina C juntamente com fontes de ferro 

não heme favorece a sua absorção. 

 

 

 

Zinco 

 

 

Encontra-se em alimentos de origem 

animal como as carnes, os peixes 

(sobretudo a sardinha), os ovos e em 

alguns alimentos de origem vegetal, tais 

como feijões, lentilhas, castanhas, linhaça 

e gergelim. 

Fonte: Tabela brasileira de composições de alimentos -  TACO, 2011. 
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TRANSCENDÊNCIA DA MANUTENÇÃO DO ESTADO 

NUTRICIONAL ADEQUADO  

  A integralidade do estado nutricional é reflexo do 

equilíbrio entre o consumo de energia necessário para a 

manutenção das funções diárias do organismo e uma ingestão 

balanceada de alimentos. Na existência de algum fator 

interferente em quaisquer das etapas desse equilíbrio, os riscos 

do indivíduo apresentar desnutrição são eminentes. Tais 

situações são mais frequentes em pacientes hospitalizados, 

especialmente os gravemente enfermos (SANTOS et al., 2015). 

  Estudos destacam a transcendência da alimentação e 

nutrição adequada na possível determinação dos resultados do 

tratamento da pandemia por COVID-19, onde a idade avançada 

e a presença de comorbilidades, na grande maioria dos casos, 

estão associadas ao comprometimento do estado nutricional 

(CHEN et al., 2020). Além disso, a preservação de um 

adequado estado nutricional auxilia na qualidade de vida e 

reduz os riscos de surgimento de doenças crônicas não 

transmissíveis como as doenças cardiovasculares, diabetes, 

hipertensão e outras mais (DUTRA, 2020). 

  Conforme ponderou Barazzoni et al., (2020), a mal 

nutrição decorrente de carências nutricionais e a fome foram 

associadas à gravidade elevada da doença, estando 

relacionadas com a mortalidade na população mais jovem. Uma 

nutrição inadequada perdura como um problema para as 

pandemias virais do século XXI e das próximas décadas. Em 

um estudo de Zabetakis et al., 2020, sobre possíveis 

intervenções em doentes acometidos pelo novo coronavírus 

embasado em experiências clínicas, os autores sugeriram que 

o estado nutricional de cada indivíduo infectado deveria ser 
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avaliado anteriormente à administração de terapêutica global 

nos doentes. Outros diversos estudos evidenciam e reafirmam 

esta associação, sobretudo na correlação entre desnutrição e 

pneumonia. 

 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR NO CONTEXTO DA 

PANDEMIA 

Com o surgimento da pandemia pela COVID-19, grande 

parte dos países, em todo o mundo, deram início a medidas 

estritas, tais como proibições de viagens e isolamento social, a 

fim de retardar a propagação do vírus. Estar em ambientes 

fechados por longos períodos, devido a pandemia, pode 

resultar em condições de estresse que podem levar a 

mudanças drásticas nos hábitos alimentares (SANTOS, 2017). 

Em momentos prolongados de estresse, ocorre uma liberação 

acentuada de cortisol pelo corpo, o que resulta no aumento da 

sensação de fome. A sensação de estresse pode ocasionar em 

um consumo excessivo em quantidades ou frequência, como 

um mecanismo para lidar com o medo e a ansiedade, ambos 

crescentes na atualidade (SANTOS, 2017; TACO, 2016). 

 No decorrer do isolamento social, com o aumento do 

receio causado pela possivel escassez de alimentos, diversas 

pessoas passaram a adquirir grandes quantidades de 

alimentos, sobretudo os alimentos embalados e de alta 

durabilidade (WANG et al., 2020). Alimentos com vida útil 

prolongada comumente apresentam em sua composição altos 

teores de sal, açúcar, gorduras saturadas ou trans, 

apresentando, também, elevado valor energético, o que 

contribui para o aumento do risco de obesidade. Além disso, a 

alimentação emocional e a redução na prática de atividades 



CONDUTAS ALIMENTARES NO CONTEXTO DA PANDEMIA POR 
COVID-19: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

75 
 

físicas corroboram para a obesidade e síndrome metabólica; 

ambos os fatores estão associados com o risco de 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis 

(WIMALAWANSA, 2020). 

 O consumo excessivo de alimentos ricos em gordura 

saturada, carboidratos refinados, àlcool e níveis baixos de fibra, 

gordura insaturada, micronutrientes e antioxidantes atuam de 

forma negativa, prejudicando significativamente a imunidade 

adaptativa à medida que aumenta a imunidade inata, 

ocasionando em inflamações crônicas e prejudicando de forma 

grave a defesa do hospedeiro na atuação contra patógenos 

virais, compreendendo um risco amplificado para a patologia 

grave da COVID-19 em indivíduos que fazem parte dos grupos 

de risco (ZANG et al., 2020). 

 A obesidade apresenta efeitos prejudiciais no sistema 

imunológico. Para explicar a relação entre obesidade e doenças 

mais graves em pacientes com COVID-19, dois mecanismos 

possíveis foram sugeridos, sendo estes: distúrbios da função 

pulmonar e disfunção endotelial. Ambos os fatores apresentam 

caminhos comuns como o aumento de citocinas pró 

inflamatórias e a “tempestade de citocinas”. Essa “tempestade 

de citocinas” pode ocasionar na síndrome do desconforto 

respiratório agudo ou até mesmo à falência de múltiplos órgãos 

(TACO, 2016).  

 O isolamento social tem sido associado a dietas pobres 

em frutas e vegetais frescos. Um estudo retratou que o 

consumo mais elevado de grãos não refinados, vegetais, frutas, 

peixe, batatas e azeite de oliva foram inversamente 

relacionados à depressão e altos graus de ansiedade. Em 

contrapartida, o consumo elevado de alimentos com altos 
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valores energéticos e teores elevados de gordura foi 

amplamente associado a sintomas mais acentuados de 

ansiedade (ZHANG et al., 2020).  

 A adesão de hábitos alimentares saudáveis é 

fundamental na melhoria e integridade do sistema imunológico 

do corpo a medida que vírus continua a se propagar. Viver bem 

e manter-se saudável é uma necessidade em períodos de 

pandemia, sendo uma prioridade de vida. Em vista disso, 

recomenda-se a manutenção de uma dieta balanceada e 

equilibrada, rica em frutas, legumes, grãos integrais, proteínas 

animais e também vegetais, e fontes saudáveis de gordura. 

Tais hábitos são essenciais na obtenção de todos os nutrientes 

necessários para a integralidade da saúde e função 

imunológica; além disso, faz-se necessário uma adequada 

ingestão hídrica, bem como uma higienização correta das 

mãos, ítens alimentares e superfícies em que os alimentos são 

colocados. A regularidade do sono também é fator primordial 

nesse contexto (SANTOS, 2017).  

 Outro fator determinante para a integralidade do bem 

estar físico e nutricional, é a prática de atividades físicas. A 

manutenção de uma rotina de exercícios físicos apresenta 

efeitos positivos, mesmo quando estes são feitos em casa. A 

atividade física regular, além de auxiliar no bem estar mental, 

atua reduzindo inflamações e contribuindo para a manutenção 

do peso normal, reduzindo o acúmulo de gordura visceral 

(ZITTERMANN et al., 2016). 
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CONCLUSÕES 

 

A partir da observação dos aspectos apresentados e 

discutidos, pode-se concluir que, a pandemia pela COVID-19 

resultou em condições de estresse responsáveis por ocasionar 

mudanças radicais nos hábitos alimentares da população. Em 

vista de vários fatores influenciarem no sistema imunológico, a 

adesão de uma alimentação balanceada não fornece garantia 

de não contrair a doença da COVID-19, todavia, evidencia-se 

que, uma alimentação equilibrada concomitante à prática 

regular de atividades físicas, apresentam papel importante no 

que se refere ao combate a doenças infecciosas e crônicas.  

Desse modo, torna-se imprescindível a adesão de hábitos 

alimentares saudáveis, mediante uma dieta equilibrada, que 

forneça todos os nutrientes fundamentais e compostos 

bioativos capazes de auxiliar na integralidade do sistema 

imunológico. Em síntese, a literatura evidencia a transcedência 

da alimentação como potencial aliada para o fortalecimento do 

sistema imunológico, manutenção do peso e estado nutricional 

adequado.  
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RESUMO: A Fibrose Cística é uma doença genética 
caracterizada por má digestão e absorção de nutrientes, 
insuficiência pancreática, infecção pulmonar crônica e aumento 
da produção de secreção pulmonar obstruindo ductos e 
canalículos glandulares. O objetivo do presente estudo foi 
avaliar a prevalência de insuficiência/deficiência de vitamina D 
e sua relação com os fatores associados em pacientes com 
Fibrose Cística. Tratou-se de um estudo epidemiológico de 
corte transversal com 12 pacientes com Fibrose Cística. Os 
dados foram coletados em formulário previamente elaborado. O 
estado nutricional foi avaliado pelo Índice de Massa Corporal e 
circunferência do braço. Foi coletado sangue para 
determinação dos níveis séricos de vitamina D, cálcio e 
paratormônio, após a assinatura do Termo Livre e Esclarecido 
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e o Termo de Assentimento, pelos adolescentes. Quanto a 
vitamina D, 58% da população estava com hipovitaminose, 
destes 60% estavam eutróficos e 40% desnutridos. Para os 
suficientes em vitamina D, 60% se encontravam desnutridos. 
Não houve correlação estatística entre a exposição solar e o 
consumo de alimentos fontes de vitamina D. Quanto ao 
consumo alimentar, 91% dos pacientes não consumiam as 
quantidades recomendadas da vitamina e 75% não o faziam 
com relação ao cálcio. Conclui-se que apesar da maioria da 
população estudada apresentar insuficiência/deficiência de 
vitamina D, não houve relação significativa com o estado 
nutricional, com o consumo alimentar e com os demais fatores. 
Palavras-chave: Fibrose Cística. Vitamina D. Estado 
Nutricional. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Fibrose Cística (FC) é uma doença genética autossômica 

recessiva, hereditária, crônica, progressiva e multissistêmica. É 

caracterizada por defeito da proteína reguladora da condutância 

transmembrana (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance 

Regulator – CFTR), que regula o transporte dos íons sódio, 

cloro e água através da membrana de células epiteliais das vias 

aéreas, pancreáticas, intestinais, das glândulas salivares e 

sudoríparas e do aparelho reprodutor. Como consequências, as 

secreções se tornam espessas e viscosas, obstruindo os ductos 

e canalículos glandulares (MOCELIN et al., 2017; NEBES et al., 

2016; SANTANA et al., 2018).  

As manifestações clínicas incluem má digestão e má 

absorção de carboidratos, gorduras e proteínas, decorrente da 

obstrução pancreática, impedindo a liberação de enzimas para 
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o duodeno, com rejeição de nutrientes não hidrolisados no 

lúmen. Evidencia-se a presença de esteatorréia, com fezes 

volumosas, fétidas e pálidas. Em todas as faixas etárias, ocorre 

baixo ganho ponderal e desnutrição, podendo haver 

hipovitaminose A, D ou E nos pré-escolares, escolares e 

adolescentes (GONÇALVES, 2017; NEBES et al., 2016; NERI; 

BERGAMASCHI; SILVA FILHO, 2019).  

A qualidade de vida dos pacientes, bem como o curso 

clínico da doença, é influenciada pelo estado nutricional, que é 

afetado pela função pulmonar, anorexia, vômitos, insuficiência 

pancreática e complicações intestinais (BARNI et al., 2017; 

GOBATO, 2019).  

O déficit de massa corporal costuma ser evidenciado 

pela massa magra e gordura corporal, podendo estar associado 

ao aumento significativo do catabolismo das proteínas e da 

reserva adiposa, com deficiência de vitaminas lipossolúveis, 

dentre elas a vitamina D, tendo sua má-absorção também 

influenciada pela insuficiência pancreática e baixa exposição 

solar, com redução da hidroxilação (HORTENCIO et al., 2015).  

Apesar de ser denominada como vitamina, a vitamina D 

é um pré-hormônio. Juntamente com o paratormônio (PTH), 

atua na regulação da homeostase do cálcio e no metabolismo 

ósseo, sendo importante para o crescimento e desenvolvimento 

adequado das crianças. Além disso, tem papel na função 

muscular, função neuroprotetora contra radicais livres e modula 

a secreção de PTH. Pode ser obtida de fontes alimentares, 

como óleo de fígado de bacalhau e peixes gordurosos, 

alimentos derivados do leite, como queijos gordurosos e 

manteiga, ovos, bem como há síntese cutânea endógena, com 
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exposição da pele à radiação solar (BEZERRA et al., 2016; 

COZZOLINO, 2016; OLIVEIRA, 2017). 

O precursor, na pele, é o 7-deidrocolesterol. Os fótons 

UVB, durante exposição ao sol, penetram na epiderme 

produzindo o pré-colecalciferol, seguindo-se uma isomerização 

que o converte em colecalciferol, absorvido pela circulação 

sanguínea. Então é transportado para o fígado pela proteína 

ligadora de vitamina D (DBP), onde ocorre a hidroxilação do 

carbono 25, formando o 25 hidroxivitamina D [25(OH)D] 

(OLIVEIRA, 2017; RODRIGUES et al., 2019). 

Em seguida, a 25(OH)D é transportada pelo DBP para os 

rins, ocorrendo conversão para calcitriol ou 1,25 diidroxi-

vitamina D [1,25(OH)2D]. Este é o metabólito mais ativo, 

responsável por estimular a absorção de cálcio e fosfato pelo 

intestino. A hidroxilação nos rins é estimulada pelo PTH e 

suprimida pelo fósforo. A produção de calcitriol é controlada 

estritamente por retrorregulação, influenciando na sua própria 

síntese pela diminuição da atividade da 1-alfa-hidroxilase 

(MAEDA et al., 2014; OLIVEIRA, 2017). 

O receptor de vitamina D (VDR) compõe o grupo dos 

receptores nucleares dos fatores reguladores da transcrição 

dos hormônios esteróides, ácido retinóico, hormônio tireoidiano 

e vitamina D. A 1,25(OH)2D liga-se ao VDR, interagindo com o 

receptor de ácido retinóico, formando um complexo 

heterodimérico que se liga as sequências específicas do DNA. 

Os principais órgãos alvo para a 1,25(OH)2D são intestino, 

osso, glândulas paratireóides e rins, apesar de haver receptores 

de vitamina D em outros órgãos (MAEDA et al., 2014; 

RODRIGUES et al., 2019). 
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É necessário à exposição solar adequada para produção 

de vitamina D, somada a característica da pigmentação da pele. 

A eficácia destes fatores depende de fatores comportamentais 

na exposição à radiação solar, como tempo de exposição diário, 

uso de protetores solar, período do dia e estação do ano. Baixa 

exposição solar, além de problemas no metabolismo lipídico, 

pode levar a deficiência de vitamina D (CANUTO et al., 2015; 

OLIVEIRA, 2017).  

A insuficiência/deficiência de vitamina D é preocupante 

nesse grupo, bem como o déficit nutricional, visto que são 

fatores importantes para o crescimento e desenvolvimento 

adequado e para melhora da gravidade da doença. Desse 

modo, o objetivo deste estudo foi determinar a prevalência de 

insuficiência/deficiência de vitamina D e sua relação com os 

fatores associados dos pacientes com Fibrose Cística 

atendidos no ambulatório de referência de João Pessoa-PB, 

identificando a relação com o consumo alimentar, avaliação 

nutricional, fototipo de pele e exposição solar e a correlação 

com os níveis séricos de cálcio e de PTH. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa foi conduzida como estudo epidemiológico de 

corte transversal, realizado a partir do projeto de pesquisa 

“Influência do polimorfismo BSMI (rs 1544410) do gene VDR no 

efeito da suplementação com megadose de vitamina D3, 

processo inflamatório e estresse oxidativo, metilação do gene e 

densidade mineral óssea em pacientes com Fibrose Cística” 

que foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 
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Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley — 

Universidade Federal da Paraíba, sobre o CAEE DE 

87354018.1.0000.5183, atendendo a Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. Os pais ou responsáveis pelas 

crianças e adolescentes e os adultos envolvidos no estudo 

foram previamente esclarecidos sobre os procedimentos aos 

quais foram submetidos, sendo solicitados a assinarem o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e aos 

adolescentes, o Termo de Assentimento. 

Os pacientes foram provenientes do ambulatório do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley, Universidade Federal 

da Paraíba, localizado na cidade de João Pessoa –PB, CEP: 

58051-900. A cidade, localizada no estado da Paraíba, 

apresenta uma população estimada em 809.015 habitantes, 

segundo dados do IBGE (2019). Com área de 211,48 km², 

apresenta um distrito e 63 bairros (BRASIL, 2019). 

Foram recrutados 15 pacientes maiores de cinco anos de 

idade, de ambos os sexos, dos quais houve perda de três 

pacientes por não preencherem os critérios de inclusão. 

Foram excluídos do conjunto amostral os participantes 

que, no período de coleta, apresentaram infecção pulmonar 

grave, com indicação ou submetidos a transplante pulmonar, 

com insuficiência renal ou hepática; menores de cinco anos de 

idade e maiores de 60 anos de idade; que não assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o termo de 

Assentimento para os adolescentes, após esclarecimento dos 

procedimentos e finalidades da pesquisa. 

A coleta foi realizada com auxílio de formulário 

previamente elaborado especificamente para o estudo, 
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contendo questionamentos acerca de dados pessoais, registro 

do fototipo da pele e exposição solar, história clínica, dados 

para avaliação nutricional e inquérito dietético. Houve também 

coleta da amostra sanguínea para os exames laboratoriais. 

O fototipo da pele foi classificado de I a VI, segundo 

proposto por Fitzpatrick onde o paciente foi questionado sobre 

a descrição da sua pele e sobre sua sensibilidade ao sol. A 

exposição solar foi avaliada pelo número de minutos de 

exposição solar por dia e classificada para análise de dados em 

≥ ou < que 30 minutos. A prática de atividade física exposta ao 

sol e o uso de protetor solar foram questionados. 

Para a avaliação antropométrica, os participantes foram 

pesados descalços e com roupas bem leves, na presença da mãe ou 

responsável, através de uma balança antropométrica digital da marca 

Líder, modelo LD1050, com capacidade de 200 kg e precisão de 50g. 

A balança foi ligada antes do paciente posicionar-se sobre o 

equipamento. Foram posicionados no centro do equipamento, ereto, 

de costas para a balança, descalço, com os pés juntos e os braços 

estendidos ao longo do corpo (CUPPARI, 2019). 

A estatura das crianças maiores de 5 anos, adolescentes e 

jovens adultos foi avaliada com uso de estadiômetro da marca 

Sanny®, modelo Caprice ES2060, com capacidade para 115-210 cm 

e precisão de 1mm. Os pacientes foram posicionados de forma ereta, 

em apnéia respiratória, olhar frontal e a haste do estadiômetro 

posicionada sobre a cabeça. Durante a medição estavam descalços, 

sem adornos na cabeça e com os braços ao lado do corpo (CUPPARI, 

2019). 

A circunferência do braço foi tomada no braço direito, 

relaxado e flexionado em direção ao tórax, formando um ângulo de 

90°. O ponto médio marcado entre o acrômio e o olecrano. Em 

seguida, o braço do paciente foi estendido ao longo do corpo, com a 

palma da mão voltada para a coxa. Com o auxílio de uma trena 

antropométrica inelástica, da marca Sanny, modelo TR4010, campo 
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de uso de 2m e precisão em milímetros, o braço foi contornado no 

ponto médio marcado, de forma ajustada, evitando compressão ou 

folga (CUPPARI, 2019). 

A classificação do estado nutricional foi realizada utilizando-

se os indicadores IMC/Idade, avaliado de acordo com as curvas da 

OMS-2006 e OMS-2007, para menores e maiores de 5 anos, 

respectivamente, e CB. Para classificação dos pacientes maiores de 

18 anos, foram utilizados os valores propostos pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS, 1995). Como referência para classificação 

da CB foi utilizada a tabela percentilar proposta por Frisancho.  

A ingestão de vitamina D foi avaliada por meio da aplicação 

do questionário de frequência alimentar de alimentos fonte de 

vitamina D (ovo, peixes, queijo, manteiga, leite desnatado enriquecido 

com vitamina D e leite integral). O consumo foi classificado em: nunca, 

1-3x/semana, >4x/semana e diariamente. Além disso, foi utilizado 

recordatório alimentar de 24 horas.  

Foi coletado 5 mL de sangue dos pacientes em jejum de 8 a 

12 horas, informado com antecedência, por equipe treinada. O sangue 

foi fracionado em tubo sem anticoagulante para obtenção do soro e, 

em seguida, destinado para as dosagens do 25(OH)D, PTH e cálcio. 

As concentrações séricas de vitamina D (25(OH)D) 

foram mensuradas por imunoensaio quimioluminescente 

(UniCel DxI 800 – Beckman Coulter). A classificação dos níveis 

de vitamina D foi realizada com base nos valores de referência 

que considera: deficiente, nível sérico de 25(OH)D abaixo de 20 

ng/mL, insuficiente entre 21-29 ng/mL e suficiente entre 30-100 

ng/mL. Foram considerados com hipovitaminose D os 

indivíduos que apresentaram 25(OH)D < 30 ng/mL (MAEDA et 

al., 2014). 

As concentrações séricas de PTH foram mensuradas por 

imunoensaio quimioluminescente (UniCel DxI 800 – Beckman 

Coulter) e tiveram os valores de normalidade estabelecidos entre 15-
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65 pg/ml. O cálcio sérico foi realizado por técnica colorimétrica 

automatizada por meio dos kits comerciais conforme orientações do 

fabricante. Os valores de normalidade foram estabelecidos entre 8,8 

e 10,4 mg/dL.  

Os dados característicos da amostra são mostrados através 

de estatística descritiva. As variáveis numéricas foram apresentadas 

em média, frequência e porcentagem e valores gerais. As variáveis 

numéricas foram testadas quanto a sua normalidade de distribuição 

de variâncias. Para avaliar a correlação foi utilizado a correlação de 

Pearson. Os valores de p ≤ 0,05 foram considerados como associados 

significativamente ao desfecho. As análises estatísticas foram 

realizadas pelo software SPSS® versão 22. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A pesquisa avaliou 12 pacientes com Fibrose Cística, com 

faixa etária média de 13,6(± 3,77) anos e a maior parte (75%) 

era do sexo masculino. Quanto à escolaridade dos 

responsáveis pelos jovens, nenhum era analfabeto ou possuía 

curso superior. Com relação à renda familiar, 100% recebem de 

um a menos de cinco salários mínimos por mês (Tabela 1). 

Para realizar as análises dos resultados, a amostra foi 

separada em dois grupos: suficientes e insuficientes/deficientes 

em vitamina D. Observando os valores da 25-hidroxivitamina D 

(vitamina D), constatou-se que 58,33% (n = 7) dos pacientes se 

encontravam insuficientes/deficientes para vitamina D, com 

dosagem sérica inferior a 30 ng/mL. Corroborando os 

resultados obtidos, está o estudo de Ongaratto et al. (2018), 

realizado na Região Sul do Brasil com hipovitaminose D em 

pacientes com idades de 1 a 20 anos, com Fibrose Cística, a 

saber 54% dos pacientes se encontravam em hipovitaminose D 
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(< 30 ng/mL), enquanto 46% tinham valores dentro da 

normalidade para o grupo. Em contrapartida, o estudo de Assis 

et al. (2018), realizado no Ambulatório de Pediatria do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley, na cidade de João Pessoa – PB, 

com 18 pacientes fibrocísticos, com idade entre zero e 25 anos, 

que encontrou 66,67% de suficiência em vitamina D e 33,33% 

de pacientes com deficiência/insuficiência. 

Quanto à cor da pele, 7 pacientes (58,33%) se auto-

referiram como pardos, não havendo nenhum amarelo. Com 

relação ao fototipo da pele, 33,33% (n = 4) referiram-se como 

brancos que queimam com facilidade e bronzeiam pouco, 

sendo sensíveis ao sol; e 33,33% (n = 4) se consideram 

morenos claros que queimam e bronzeiam moderadamente. 

Não houve nenhuma referência ao fototipo moreno escuro. 

O tempo de exposição diária ao sol variou de 0 a 120 

minutos, com média de 45,83 (± 39,12) minutos. Conforme 

analisado, 75% (n = 9) tiveram tempo de exposição maior ou 

igual há 30 minutos, enquanto 25% (n = 3) expuseram-se por 

menos de 30 minutos. Considerando a área de maior exposição 

ao sol, prevaleceu à exposição apenas dos braços, com 41,67% 

(n = 5) em detrimento das demais partes do corpo; 8,33% (n= 

1) relataram não se expor ao sol. Quanto ao uso de roupas 

especificas para limitar a exposição solar, 75% (n = 9) não 

faziam uso e 25% (n = 3) usam.  
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Tabela 1. Caracterização do perfil sociodemográfico, avaliação 

nutricional e exames bioquímicos em pacientes portadores de Fibrose 

Cística, João Pessoa, 2020. 

Variáveis N Frequência % 

Gênero   

Masculino 9 75 

Feminino 3 25 

Idade (anos)   

8 a 14 6 50 

15 a 21 6 50 

Escolaridade   

1º grau completo 7 58,33 

2º grau completo 5 41,67 

Renda Familiar   

1 a < 5 salários 

mínimos/mês 
12 100 

IMC (Kg/m2)   

Desnutridos 7 58,33 

Eutróficos 5 41,66 

Vitamina D (ng/mL)   

Insuficientes/deficientes 7 58,33 

Suficientes 5 41,67 

PTH (pn/mL)   

Baixo 2 20 

Normal 7 70 

Alto 1 10 

Cálcio (mg/dL)   

Baixo 1 8,33 

Normal 10 83,33 

Alto 1 8,33 
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Com relação ao fototipo de pele e aos níveis séricos de 

vitamina D, todos os fototipos de pele, com exceção dos V e VI, 

que abrangem peles mais escuras, apresentavam pacientes 

com insuficiência/deficiência de vitamina D. Estudo de Souza 

(2018), com 20 funcionários de uma Unidade de Alimentação e 

Nutrição em João Pessoa – PB, com idades entre 20 e 55 anos, 

encontrou dados semelhantes entre as variáveis.  

 O grupo autoreferido como fototipo III apresentou o 

maior percentual de insuficientes/deficientes em vitamina D, 

abrangendo 42,8% (n = 3) dos pacientes com hipovitaminose 

D. Segundo Andrade et al. (2015) e Morégula et al. (2015), entre 

todos os fatores que influenciam na absorção da radiação solar 

pela pele, a combinação da dose de radiação UVB e o fototipo 

de pele corresponde a 80% da influência. A melanina é 

responsável por reduzir a absorção da vitamina, porém sem 

bloquear. Quanto maior a concentração de melanina, maior 

tempo de exposição solar para produção adequada da vitamina 

D. Desse modo, tons de pele mais claros, como os do fototipo 

I, necessitam de doses mais baixas de radiação ultravioleta 

para conversão da vitamina, bem como são mais sensíveis a 

mesma (WEBB et al., 2016). 

Analisando o grupo dos pacientes que se expõem por 

tempo maior ou igual a 30 minutos diariamente, ele foi 

composto em maior parte por pacientes 

insuficientes/deficientes em vitamina D. Observando os 

pacientes que se expõem por menos de 30 minutos, há 

predomínio de insuficientes/deficientes em vitamina D. Desse 

modo, independente do tempo de exposição solar, foi 

observado pacientes suficientes e insuficientes/deficientes em 
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vitamina D, não podendo estabelecer padrões a cerca da 

exposição solar diária e níveis séricos de vitamina D. 

Associando o consumo de alimentos fontes de vitamina D com 

a quantidade de vitamina D consumida por dia, observou-se 

que a ingestão de vitamina D não alcança as DRIs para a 

maioria destes pacientes. Estatisticamente não houve 

correlação entre a exposição solar e o consumo de alimentos 

fontes de vitamina D, com p = 0,876 na Correlação de Pearson. 

Estudo realizado por Assis et al. (2018), na cidade de João 

Pessoa – PB com 18 pacientes com idades entre 0 e 25 anos, 

bem como o estudo de Damaso et al. (2017), com 91 mulheres 

habitantes de região subtropical ensolarada, não obtiveram 

padrão entre essas duas variáveis, reforçando os resultados 

obtidos pelo presente estudo. 

A média obtida do IMC dos pacientes foi de 15,18(± 2,98) 

kg/m². Para ambos os sexos, 58,33% (n = 7) dos pacientes 

eram considerados desnutridos, enquanto 41,67% (n = 5) eram 

eutróficos. Para o sexo masculino, a média do IMC foi de 

14,76(±3,18) kg/m² e para o sexo feminino de 16,44(±2,33) 

kg/m². No sexo feminino, 2 pacientes apresentaram quadro de 

eutrofia com escore-z entre -2 e +1. Com relação ao sexo 

masculino, 6 pacientes se encontravam com quadro de 

desnutrição, apresentando escore-z -3 e entre -3 e -2. 

Resultado diferente foi por Barbosa (2012), que em seu trabalho 

com 86 pacientes portadores de FC, entre 1 e 22 anos de idade, 

atendidos no Hospital das Clínicas da Unicamp, encontrou 

92,32% dos pacientes eutróficos. Os pacientes do sexo 

masculino apresentaram maior proporção de desnutrição, 

correspondendo a dois terços dos pacientes, em detrimento das 
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meninas que se apresentam na proporção de dois terços para 

eutrofia. Assim como PU (2020), que em seu trabalho com 34 

pacientes portadores de FC, entre 10 e 19,9 anos de idade, 

atendidos no ambulatório do Centro Especializado de 

Referência em FC do HC da Unicamp, encontrou 53% dos 

pacientes eutróficos, 44% com desnutrição e 3% com 

obesidade. 

Ao correlacionar os dados referentes aos níveis de 

vitamina D e o estado nutricional, observou-se que 57,14% (n = 

4) dos pacientes desnutridos estavam insuficientes/deficientes 

para vitamina D, enquanto 60% (n = 3) dos pacientes eutróficos 

se encontravam com essa mesma característica, não sendo 

observada correlação entre as variáveis. O estudo feito por 

Ongaratto et al. (2018), na Região Sul do Brasil, com pacientes 

entre 1 e 20 anos de idade, portadores de FC, encontrou a 

mesma falta de correlação, bem como o estudo de Oliveira 

(2017), realizado em Campinas–SP com pacientes portadores 

de FC com idade entre 0 e 4 anos 11 meses e 29 dias. 

Referente à circunferência do braço, dois pacientes não 

obtiveram resultados, sendo excluídos da amostra. A sub-

amostra ficou composta por 10 pacientes, sendo 7 do sexo 

masculino e 3 do sexo feminino. Todos os pacientes do sexo 

masculino estavam em estado de desnutrição, visto que 85,7% 

dos meninos (n = 6) se encontravam abaixo do percentil 5, 

enquanto 14,3% (n = 1) apresentava percentil entre 5 e 10. Para 

o sexo feminino, 66,67% (n = 2) estavam entre o percentil 25 e 

50, ou seja, eutróficas. 

Correlacionando a circunferência do braço e o estado 

nutricional com os níveis séricos de vitamina D, classificados 
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em suficientes ou insuficientes/deficientes, observa-se maior 

prevalência de insuficientes desnutridos (83,33%) em 

comparação com os suficientes com estado nutricional 

adequado (25%). Conforme Barni et al. (2017), analisar a 

composição corporal dos pacientes com FC é justificada pelo 

estresse catabólico ou a desnutrição relacionada aos déficits na 

função pulmonar a que esses pacientes são submetidos, com 

aumento das necessidades calóricas e diminuição do apetite. 

Considerando a subamostra proposta para a 

circunferência do braço, com n = 10, observou-se que 70% (n = 

7) dos pacientes foram considerados desnutridos por ambas as 

variáveis. Em contrapartida, 10% (n = 1) foi considerado 

eutrófico pela análise do IMC e desnutrido pela circunferência 

do braço. 

Os níveis séricos de cálcio devem ser mantidos em 

estreita faixa de variação, pois qualquer tendência à diminuição 

é percebida pela paratireóide, liberando imediatamente o PTH, 

com consequente ativação da cascata para regular a calcemia. 

Nos rins, o PTH atua aumentando a síntese de vitamina D, 

influente na absorção do cálcio no intestino. Aumentando a 

concentração sérica de cálcio há feedback negativo, diminuindo 

a secreção de PTH. Pacientes portadores de FC tendem a ter 

os níveis séricos de cálcio e de vitamina D diminuídos ou no 

limite inferior da normalidade. Essa diminuição na absorção 

intestinal de cálcio está relacionada à diminuição da vitamina D, 

a insuficiência pancreática exócrina e à possível atividade 

inflamatória leve nas células da mucosa intestinal (AZEVEDO; 

ALVES, 2017; SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 

2016). 
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Quanto aos níveis séricos de cálcio dos pacientes, com 

média de 9,81(± 0,49) mg/dL, observou-se que a maior parte 

dos pacientes, correspondendo a 83,33% (n = 10) estavam com 

níveis normais. Níveis acima e abaixo do considerado normal 

apresentavam o mesmo percentual de 8,33% (n = 1). 

Correlacionando com os níveis séricos de Vitamina D, 

observou-se que os pacientes com cálcio na faixa de 

normalidade apresentavam maior insuficiência/deficiência de 

vitamina D, correspondendo a 60%, em detrimento dos 

pacientes suficientes. O paciente com baixo nivel de cálcio 

estava insuficiente/deficiente para vitamina D, bem como o 

paciente com alto nível de cálcio estava suficiente para vitamina 

D. Não houve associação estatística entre essas variáveis, com 

p = 0,592 na Correlação de Pearson, o que foi corroborado por 

Barbosa (2012), que realizou estudo com 86 pacientes 

portadores de FC com idade entre 1 e 35 anos, não observando 

diferenças significativas nos níveis de cálcio sérico (p = 0,502).  

Referente ao paratormônio (PTH), dois pacientes não 

obtiveram resultados, sendo excluídos da amostra. A sub-

amostra ficou composta por 10 pacientes, sendo 7 do sexo 

masculino e 3 do sexo feminino. Observando os valores, 

obteve-se uma média de 28,3(± 17,38) pg/mL, constatando que 

a maior parte dos pacientes, 70% (n = 7), estava com os níveis 

normais do referido hormônio.  

Correlacionando os níveis séricos de Vitamina D e de 

PTH, observa-se que os pacientes com PTH na faixa de 

normalidade apresentavam maior insuficiência/deficiência de 

vitamina D, correspondendo a 71,42%, em comparação aos 

pacientes suficientes com níveis normais de PTH. Todos os 
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pacientes com baixo nivel de PTH estavam suficientes para 

vitamina D, bem como o paciente com alto nível estava 

insuficiente/deficiente para vitamina D. Em estudo realizado por 

Robinson et al. (2019), com 102 pacientes portadores de 

Fibrose Cística e doença pulmonar terminal, com média de 

idade de 28,1 anos, foi observado que os níveis séricos de PTH 

não aumentaram em número considerável de pacientes com 

níveis reduzidos de 25(OH)D. 

Analisando os recordatórios alimentares dos pacientes, 

observou-se que o consumo diário de vitamina D variou entre 

0,27 µg/dia e 23,13 µg/dia, com média de 3,81 ± 6,52 µg/dia. 

Considerando as DRIs para vitamina D, 91,66% (n = 11) dos 

pacientes consumiam quantidades inadequadas da vitamina. 

Considerando a ingestão de alimentos fontes de cálcio, o 

consumo diário variou entre 238,08 mg e 2.589,03 mg, com 

média de 887,61 ± 674,33 mg/dia, observando que 75% (n = 9) 

dos pacientes não consumiam quantidades adequadas, 

considerando o recomendado pelas DRIs de acordo com a faixa 

etária. Resultado semelhante foi observado por Barbosa (2012), 

em estudo com amostra de 86 pacientes portadores de FC com 

idade entre 1 e 35 anos, em que 97,67% (n = 84) dos pacientes 

não consumiam quantidades suficientes de cálcio, de acordo 

com o recomendado pela DRIs. 

Quanto à ingestão de alimentos fontes de vitamina D, foi 

visto que os alimentos consumidos diariamente foram ovos, 

leite integral e manteiga. Na proporção de uma a três vezes por 

semana, houve predomínio no consumo de peixes e queijo. O 

estudo de Barbosa (2012), observou que 91,86% dos pacientes 

estudados apresentavam ingestão alimentar insuficientes desta 
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vitamina, corroborando com o achado do presente estudo em 

que 91,66% dos pacientes consumiam quantidades 

insuficientes de vitamina D.  

Observou-se que os pacientes suficientes em vitamina D 

consumiam em maior proporção manteiga, queijo, leite integral 

e peixe, enquanto os com hipovitaminose D faziam maior 

consumo de leite integral, em detrimento dos demais alimentos. 

Analisando estes resultados, o consumo de peixe teve efeito 

favorável quanto ao aumento dos níveis séricos de vitamina D, 

no grupo suficiente, corroborando com os resultados 

encontrados no estudo de Neves et al. (2012), reforçado pelo o 

consumo de queijo. No entanto ao se observar o consumo de 

alimentos mais frequentes pelo grupo com 

insuficiência/deficiência observou-se que o leite integral foi o 

principal alimento, contradizendo-se ao seu valor nutricional de 

vitamina D neste alimento. O que se leva a acreditar que outros 

fatores interferiram nesta alta prevalência de hipovitaminose D 

nesta população estudada. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, conclui-se que mais da metade da 

população estudada com Fibrose Cística apresentavam 

insuficiência/deficiência de vitamina D. Constatou-se maior 

hipovitaminose D entre os pacientes desnutridos, 

demonstrando a importância de um adequado estado 

nutricional, apesar de não ser observada correlação estatística 

entre essa variável, o consumo alimentar e demais fatores 

associados. 
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 A hipovitaminose D e sua relação com fatores 

associados à Fibrose Cística requerem futuros estudos mais 

aprofundados, com maior número de pacientes, permitindo 

análises estatísticas mais robustas, assim como a indicação da 

sua suplementação cuidadosa de vitamina D. 
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RESUMO: A Fibrose Cística é uma doença autossômica 
recessiva que está relacionada a distúrbios sistêmicos, 
possuindo alto grau de mortalidade. Ainda sem cura afeta cerca 
de 1 a cada 10 mil brasileiros. Desta forma, este estudo teve 
como objetivo identificar a prevalência da 
insuficiência/deficiência de vitamina D e sua relação com os 
parâmetros de estresse oxidativo e inflamatório em pacientes 
com Fibrose Cística. A pesquisa foi conduzida como série de 
casos, a qual avaliou 12 pacientes com Fibrose Cística. Foi 
coletado sangue destinado para as dosagens do 25 
hidroxivitamina D, hormônio paratireóide, cálcio ionizado, 
proteína C reativa, alfa glicoproteína ácida, malondialdeído  e a 
capacidade antioxidante total. Visualizou-se que os pacientes 
possuíam majoritariamente hipovitaminose D e paratormônio 
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dentro da normalidade (r=-0,684; p=0,014). Grande parte dos 
pacientes (66%) possuíam peroxidação aumentada, que indica 
estresse oxidativo e a capacidade antioxidante total foi maior 
em pacientes com hipovitaminose D. Os biomarcadores 
inflamatórios estavam predominantemente dentro da 
normalidade, entre eles os leucócitos que obteve correlação 
estatística forte com a vitamina D (r=0,711; p=0,010). Deduz-se 
que o quadro inflamatório e de estresse oxidativo esteja 
relacionada aos distúrbios sistêmicos relacionados à doença e 
que a vitamina D não exerceu influência para as taxas 
inflamatórias e oxidativas dos pacientes da pesquisa. 
Palavras-chave: Fibrose Cística. Inflamação. Estresse 
Oxidativo. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Fibrose Cística (FC) é uma doença de etiologia genética 

autossômica recessiva que está relacionada a distúrbios 

sistêmicos como má absorção intestinal, insuficiência 

pancreática, diabetes mellitus, infecções e doenças 

pulmonares, entre outros que conjuntamente acarretam a 

grande prevalência de mortes em idade imatura. O diagnóstico 

precoce contribui para a realização de tratamentos prévios com 

a finalidade de controlar as possíveis disfunções secundárias e 

garantir a sobrevida dos indivíduos acometidos pela patologia 

(ELBORN, 2016; NERI; BERGAMASCHI; SILVA FILHO, 2019). 

Atualmente é a doença a nível genético mais comum em euro-

descendentes, sendo considerada a mais letal no Canadá 

(CYSTIC FIBROSIS CANADA, [2019?]; ELBORN, 2016). É 

considerada uma doença rara que ainda sem cura, afeta cerca 

de 1 a cada 10 mil brasileiros (BRASIL, 2017). 
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O regulador de condutância transmembrânica da Fibrose 

Cística (CFTR) é uma proteína responsável pelo transporte de 

íons cloreto na superfície celular. Quando o gene, também 

denominado CFTR, sofre mutação que aflige a proteína, ocorre 

o desenvolvimento da doença. Há em torno de 1900 mutações 

identificadas, as quais são separadas em seis classes que 

diferirão quanto uma disfunção na síntese, estrutura ou função 

proteica. Desse modo, faz-se necessário identificar o tipo de 

disfunção para que seja definida a conduta terapêutica 

apropriada (ELBORN, 2016; FERKOL, 2019). 

A mutação causa o desbalanço dos íons cloro pela 

redução da condutância da proteína. Além de que a CFTR 

também está envolvida com a regulação do canal de sódio e 

potássio e sua mutação acarreta uma absorção sódica elevada. 

A excreção do cloro associada à absorção de sódio causa a 

desidratação celular e a formação de um muco espesso, sendo 

esse o princípio de todas as disfunções secundárias à doença 

que afeta diversos órgãos (FERKOL, 2019). Dentre esses, os 

mais relevantes na morbimortalidade estão relacionados ao 

sistema digestório e ao sistema respiratório (ELBORN, 2016; 

GRAY et al., 2017). 

No pulmão, as doenças resultantes da FC estão 

relacionadas à obstrução pulmonar crônica (COPD) como a 

bronquite e o enfisema, que são agravadas pelo alto índice de 

inflamação e estresse oxidativo nestes pacientes, reduzindo por 

consequência a função pulmonar e gerando alto risco de 

morbimortalidades por doenças cardiovasculares (ELBORN, 

2016; ENAUD et al., 2019; RAFEEQ; MURAD, 2017). 
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Os efeitos deletérios no pâncreas causam a má digestão 

e absorção de lipídeos, incluindo as vitaminas lipossolúveis e 

ácidos graxos essenciais, acarretando um quadro de 

desnutrição. A deficiência da vitamina D, em especial, 

protagoniza diversas disfunções como a diminuição de cálcio 

ósseo, causando deformidades e/ou fraturas do mesmo, além 

da relação desta com o sistema imunológico e o estresse 

oxidativo, atuando como imunomodulador (COZZOLINO, 2016; 

KLEME; LEVY, 2015). 

Foram encontrados receptores da vitamina D em 

diferentes células do corpo humano e estudos recentes 

apresentam esta vitamina como influenciadora do sistema 

imunológico, participando nas respostas inflamatórias a partir 

da regulação de células, diminuição de mediadores 

inflamatórios e interleucinas além da participação na síntese de 

proteínas antioxidantes (SASSI; TAMONE; D’AMELIO, 2018; 

JAIN et al., 2018; PFEFFER et al., 2018). 

Visualizou-se a presença do VDR (receptor de calcitriol) 

em diversas células humanas, entre elas em quase todas as 

células do sistema imunológico como células T CD4+ e CD8+ 

ativadas, células B, neutrófilos e células apresentadoras de 

antígenos, sendo sua expressão controlada por sinalizações 

imunológicas. O transportador da vitamina D (DBP) é uma 

proteína multifuncional que está envolvida com a reabsorção 

óssea, mas também pode ativar macrófagos, desta maneira sua 

baixa concentração pode causar estresse respiratório agudo 

em pacientes portadores de FC (SASSI; TAMONE; D’AMELIO, 

2018; JAIN et al., 2018; PFEFFER et al., 2018). 
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Tendo em vista os dados expostos, faz-se de extrema 

relevância fundamentar, a partir de exames, se há correlação 

entre os níveis séricos de vitamina D e o aumento do estresse 

oxidativo e inflamatório. Sendo assim, este estudo teve como 

objetivo identificar a prevalência da insuficiência/deficiência de 

vitamina D e sua relação com os parâmetros de estresse 

oxidativo e inflamatório em pacientes com Fibrose Cística, a fim 

de buscar vias que diminuam os agravamentos das doenças 

subjacentes, assim como, aumentem a expectativa e a 

qualidade de vida dos pacientes. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa foi conduzida como série de casos, o qual é 

considerado um estudo descritivo que agrega casos individuais 

dentro de um relatório de maneira organizada. Nela é realizada 

a descrição dos pacientes, analisados e expostos os dados e 

outras informações consideradas relevantes pelo autor 

(SOARES et al., 2016). 

Este trabalho foi realizado a partir do projeto de pesquisa 

“Influência do polimorfismo BSMI (rs 1544410) do gene VDR no 

efeito da suplementação com megadose de vitamina D3, 

processo inflamatório e estresse oxidativo, metilação do gene e 

densidade mineral óssea em pacientes com Fibrose Cística” 

que foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley — 

Universidade Federal da Paraíba, sobre o CAEE DE 

87354018.1.0000.5183, atendendo a Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. Os pais ou responsáveis pelas 
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crianças e adolescentes e os adultos envolvidos no estudo 

foram previamente esclarecidos sobre os procedimentos aos 

quais foram submetidos, sendo solicitados a assinarem o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e aos 

adolescentes, o Termo de Assentimento. 

Os pacientes foram provenientes do ambulatório do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley, Universidade Federal 

da Paraíba, localizado na cidade de João Pessoa -PB -CEP: 

58051-900. A cidade, localizada no estado da Paraíba, 

apresenta uma população estimada em 809.015 habitantes, 

segundo dados do IBGE (2019). Com área de 211,48 km², 

apresenta um distrito e 63 bairros (BRASIL, 2019). 

Foram recrutados 15 pacientes maiores de cinco anos de 

idade, de ambos os sexos, dos quais houve perda de três 

pacientes por não preencherem os critérios de inclusão. 

Foram excluídos do conjunto amostral os participantes 

que, no período de coleta, apresentaram infecção pulmonar 

grave, com indicação ou submetidos a transplante pulmonar, 

com insuficiência renal ou hepática ou que não assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o termo de 

Assentimento para os adolescentes, após esclarecimento dos 

procedimentos e finalidades da pesquisa. 

A coleta dos dados foi realizada a partir da amostra 

sanguínea para os exames laboratoriais. 

Foram coletados 09 ml de sangue dos pacientes em 

jejum de 8 a 12 horas, informado com antecedência, por equipe 

treinada. O sangue foi fracionado em tubo sem anticoagulante 

(volume de 5 ml) para obtenção do soro e, em seguida, 

destinado para as dosagens do 25(OH)D, Hormônio 
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Paratireóide (PTH) e cálcio ionizado; e volume de 4 ml para 

proteína C reativa (PCR-us), alfa glicoproteína ácida (AGP-A) e 

leucócitos. As análises foram realizadas no laboratório de 

análises clínicas do Hospital Universitário Lauro Wanderley da 

Universidade Federal da Paraíba. O malondialdeído (MDA) e a 

capacidade antioxidante total (CAT) foram analisados no 

Laboratório de Estudos do Treinamento Físico aplicado ao 

desempenho e Saúde (LETFADS) do Departamento de 

Educação Física da Universidade Federal da Paraíba. 

As concentrações séricas de vitamina D (25(OH)D) 

foram mensuradas por imunoensaio quimioluminescente 

(UniCel DxI 800 – Beckman Coulter). A classificação dos níveis 

de vitamina D foi realizada com base nos valores de referência 

que considera: deficiente, nível sérico de 25(OH)D abaixo de 20 

ng/mL, insuficiente entre 21-29 ng/mL e suficiente entre 30-100 

ng/mL (HOLICK, 2011). 

Quanto à avaliação de estresse oxidativo, a atividade 

oxidante total foi quantificada por meio da reação do ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) com os produtos de decomposição dos 

hidroperóxidos, conforme método descrito por Ohkawa, Ohishi 

e Yagi (1979). Para isto, 250 μl de amostra do plasma foi 

adicionado ao cloreto de potássio (KCl), onde foi incubado em 

banho-maria a 37° C por 60 minutos. Em seguida, a mistura 

precipitou com ácido perclórico AA 35% e foi realizada a 

centrifugação a 1400 rpm por 20 minutos a 4°C. O 

sobrenadante foi transferido para novos microtubos e 

adicionado 400 μl de ácido tiobarbitúrico a 0,6% e incubado a 

100° C por 60 minutos. Após o resfriamento, o material foi lido 

em espectrofotômetro ultravioleta (Biospectro, modelo SP-
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220/Brasil), a um comprimento de onda de 532 nm, em 

temperatura ambiente. 

Para a análise da proteína C reativa (PCR-us) e alfa 

glicoproteína ácida (AGP-A) foi utilizado o método 

imunonefelométrico, o qual usou como referência valores 

menores que 6 mg/l e 44 a 113 mg/dl, respectivamente. 

Para obtenção de leucócitos foi feita coleta de 4 ml de 

sangue total obtidos através de punção venosa alocado em 1 

tubo de plasma com EDTA. Foi utilizado o DxH 800 (Beckman 

Coulter) XN 1000 (Sysmex) automatizado com revisão de 

lâmina. O valor de referência utilizado para leucócitos foi de 

4000 a 11000 mm3. 

Os dados característicos da amostra foram mostrados 

através de estatística descritiva e apresentadas as variáveis de 

nível sérico de vitamina D, estresse oxidativo e atividade 

inflamatória. As variáveis dicotômicas foram exibidas em 

tabelas, contendo o valor absoluto e valor percentual, e/ou pela 

utilização de gráfico (área, coluna, barras). As variáveis 

numéricas, apresentadas em média, mediana, medidas de 

posição (desvio padrão, variância) e valores gerais. 

Foi utilizado o programa Google Planilhas e o Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versão 26.0. para 

relacionar os vários fatores analisados. No SPSS, foi realizado 

o teste de Shapiro-wilk para determinar se há normalidade nos 

dados, para então fazer a transformação para log. Ao 

normalizar os dados foi realizado a correlação de Pearson (sig 

2 extremidades) entre as variáveis e a Vitamina D, nas quais 

duas relações obtiveram relevância estatística alta e moderada. 
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O nível de significância estatística considerado foi de p< 0,05 e 

p<0,01. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa avaliou 12 pacientes com Fibrose Cística, os 

quais possuíam faixa etária média de 14(± 3,77) anos e a maior 

parte (75%) eram do sexo masculino, como indica a Tabela 1. 

Para realizar as análises dos resultados, a amostra foi separada 

em dois grupos: suficientes e insuficientes/deficientes em 

vitamina D. 

Quando observado os valores da 25 hidroxivitamina D 

(calcidiol), percebeu-se que em ambos os sexos, a maioria 

estava com valores abaixo dos valores de referência (menor 

que 30 ng/ml) o que indica hipovitaminose D, totalizando 7 

pacientes (58,3%), como demonstra a Tabela 1. Destes, 4 

pacientes se enquadraram em deficiência (<20 ng/mL) e 3 em 

insuficiência, valores que vão de 20 ng/ml a 29,99 ng/ml. 

Corroborando os resultados obtidos, está o estudo realizado por 

Tun et al. (2018), com pacientes adultos portadores de FC. Os 

pesquisadores verificaram que dos 59 pacientes que 

adentraram a pesquisa, 35 (59%) estavam abaixo do valor de 

referência (> 30 ng/ml). Ainda, em uma pesquisa que buscava 

avaliar a associação entre níveis de vitamina D e estado 

nutricional, função pulmonar e exacerbações pulmonares em 

crianças e adolescentes com FC, verificou hipovitaminose D 

(<30ng/mL) em 54% do número amostral (ONGARATTO et al., 

2018). 
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Tabela 1. Prevalência da suficiência e insuficiência/deficiência 

de 25 hidroxivitamina D, por sexo, em pacientes portadores de 

Fibrose Cística, João Pessoa, 2020. 

Sexo 

 Feminino Masculino 
Total de 

pacientes 

Suficiente em vitamina D 1 (8,3%) 4 (33,3%) 5 (41,6%) 

Insuficiente/deficiente em 

vitamina D 
2 (16,6%) 5 (41,6%) 7 (58,3%) 

Total de pacientes 3 (25%) 9 (75%) 12 (100%) 

 

Tabela 2. Média dos valores de exames bioquímicos, 

marcadores de estresse oxidativo e inflamatório em pacientes 

portadores de Fibrose Cística, entre os grupos de suficiência e 

insuficiência/deficiência de vitamina D, João Pessoa, 2020.  

 
Suficiente em 

Vitamina D 

Insuficiente/ 

Deficiente em 

Vitamina D 

Total 

 N Média N Média N Média 

Cálcio 

mg/l 

Normal 4 9,75±0,129 7 9,7±0,483 11 
9,718±0,38

2 

Alterado 1 10,9 0 - 1 10,9 

Total 5 9,98±0,526 7 9,7±0,483 12 
9,817±0,49

9 

PTH 

pg/ml 

Normal 2 25±2,54 6 26,6±4,60 8 25,4±4,01 

Alterado 3 13,6±1,42 1 74,9 4 28,9±30,67 

Total 5 18,16±6,45 7 32,59±19,12 12 
26,57±16,4

3 

MDA 

umol/l 

Normal 2 2,8 2 2,6±0,28 4 2,7±0,2 

Alterado 2 3,2±0,14 4 3,35±0,17 6 3,1±0,42 

Total 4 3±0,24 6 3,1±0,42 10 3,06±0,35 

Normal 3 1,7±0,36 4 1,65±1,92 7 1,67±1,37 
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PCR-

us 

mg/l 

Alterado 2 26,4±19,5 3 14,43±1,24 5 
19,22±11,7

8 

Total 5 
11,58±16,6

8 
7 7,12±7,00 12 8,98±11,54 

AGP-A 

mg/dl 

Normal 3 101,9±2,81 5 88.4±17,64 8 
92,64±15,1

3 

Alterado 2 169,5±70 2 137,5±20,50 4 
153,5±45,9

8 

Total 5 
128,94±50,

99 
7 

102,42±29,1

8 
12 

113,47±39,

95 

Leucó

citos 

mm3 

Normal 3 
8236,66±96

5,88 
6 

7970±2047,

97 
9 

8058,88±1

694,81 

Alterado 2 
11290±155,

56 
1 12120 3 

11566,66±

491,66 

Total 5 
9458±1808,

13 
7 

8562,85±24

40,39 
12 

8935,83±2

156,33 

PTH: hormônio da paratireoide; MDA: malondialdeído; PCR-us: proteína C 

reativa; AGP-A: alfa-glicoproteína ácida. 
 

Tabela 3. Correlação de Pearson entre a Vitamina D e as 

variáveis PCR, CAT, Leucócitos, MDA, AGP-A, Cálcio e PTH 

em pacientes portadores de Fibrose Cística, João Pessoa, 

2020. 

Vitamina D 

 
Correlação de 

Pearson 

Sig (2 

extremidades) 
N 

PCR-us 0,197 0,538 12 

CAT -0,575 0,082 10 

Leucócitos 0,711 0,010** 12 

MDA -0,461 0,18 10 

AGP-A 0,47 0,124 12 

Cálcio 0,166 0,607 12 

PTH -0,684 0,014* 12 

*A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades)  
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** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades) 
PCR-us: proteína C reativa; CAT: capacidade antioxidante total; MDA: 

malondialdeído; AGP-A: alfa-glicoproteína ácida; PTH: hormônio da 

paratireoide. 

 

Tendo em vista a função ativa da vitamina D na 

regulação sérica de cálcio e o envolvimento do PTH nesse ciclo, 

uma maneira de avaliar o funcionamento da vitamina D no 

organismo, é avaliar os níveis séricos destes compostos 

(COZZOLINO, 2016). Ao comparar os níveis de cálcio, 

observou-se que os indivíduos estavam majoritariamente 

dentro da normalidade (91,6%), valores que variaram entre 8,3 

e 10,6 mg/l. E ao analisar o PTH neste contexto, verificou-se 

que grande parte dos pacientes estavam com o hormônio 

dentro do padrão (66,6%), que variam 15 a 65 pg/ml. 

 As baixas quantidades séricas de cálcio induzem a 

paratireoide a liberar o PTH, que atua induzindo a enzima renal 

a realizar a segunda hidroxilação da vitamina, transformando-a 

na forma ativa para, então, a vitamina D induzir maior absorção 

do mineral no duodeno (ativo), no jejuno (passiva) e nos rins a 

partir da reabsorção de cálcio pelos túbulos distais 

(COZZOLINO, 2016). A correlação estatística negativa obtida 

entre o calcidiol e o PTH (r=-0,684; p=0,014) (Tabela 3) tem 

fundamentação teórica, tendo em vista que, quanto maior a 

quantidade de PTH, menor a quantidade da forma semi ativa da 

vitamina D como supracitado, porém, não foi encontrada razão 

para diminuição do hormônio PTH para abaixo dos níveis 

séricos recomendados na população com os valores de cálcio 

dentro do preconizado. 
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Para analisar o marcador de estresse oxidativo MDA, foi 

necessário excluir dois indivíduos do número amostral devido a 

indisposições físicas relatada durante a coleta de sangue tais 

como tontura e enjoo, o que culminou em baixa quantidade de 

sangue coletado para a realização do exame, finalizando uma 

subamostra de 10 pacientes. Observou-se que em média 60% 

dos pacientes apresentavam peroxidação elevada (acima de 3 

umol/l). Ao destrinchar as variáveis buscando analisar o padrão 

do marcador em pacientes suficientes em vitamina D, 

constatou-se que não houve diferença no número amostral, isto 

é, 50% estavam com o MDA dentro do padrão.  

Entretanto, nos insuficientes/deficientes em vitamina D, 

percebeu-se que a maioria dos pacientes se encontra com 

peroxidação aumentada (66,6%). Na literatura, os estudos 

quanto a relação da Vitamina D e do MDA ainda são escassos, 

porém existem trabalhos que demonstram uma relação inversa 

entre os dois entre os dois, como a pesquisa realizada por 

Sharifi et al. (2014), com 53 pacientes portadores de doença 

hepática gordurosa não alcoólica. Nela os pesquisadores 

constataram que após a suplementação de vitamina D3, o 

grupo teve diminuição significativa de MDA, quando comparado 

ao grupo controle, sugerindo o papel da vitamina D para o 

controle do estresse oxidativo.  

Uma meta-análise realizada por Sepidarkish et al. (2019) 

em que se observou o efeito da suplementação de vitamina D 

em relação aos parâmetros de estresse oxidativo, encontrou-se 

diversos resultados onde a suplementação da vitamina D foi 

benéfica por diminuir significativamente os níveis séricos de 

MDA. Neles, o efeito significante ocorria em suplementações 
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com períodos próximos a 10 semanas, porém apenas quando 

era administrada duas vezes por semana com doses que 

variam entre 100.000 e 200.000 UI. Esse resultado se manteve 

mesmo ao separar subgrupos de pesquisas. Desta maneira, a 

meta-análise mostra efeito da vitamina D na diminuição da 

peroxidação lipídica, essa relação não foi observada no 

presente estudo. 

Para analisar o perfil da CAT na população portadora de 

FC, novamente foi necessário fazer uma subamostra de 10 

pacientes devido as razões supracitadas. Comparando as 

médias dos indivíduos suficientes e dos 

insuficientes/deficientes em vitamina D, verificou-se que o 

segundo grupo possui valor superior (24,685±11,647 mmol et/l), 

o que sugere maior capacidade de conter estresse oxidativo 

nessa população, como está indicado na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Média de capacidade antioxidante total (CAT) em 

relação a prevalência de vitamina D em pacientes portadores 

de Fibrose Cística, João Pessoa, 2020. 

CAT (mmol et/l) Pacientes Média 

Suficientes em vitamina D 4 13,25±10,688 

Insuficientes e deficientes em 

vitamina D 
6 24,685±11,647 

Total 10 20,111±12,178 

 

Apesar desses resultados, pesquisas realizadas com 

diferentes grupos populacionais—que não a FC—não 

encontraram associação entre a vitamina D e alteração nos 

níveis da CAT, enquanto outras demonstram uma relação 

positiva. Como em um estudo realizado por Queiroz et al. (2019) 
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em que objetivava-se analisar e relação entre a vitamina D e 

marcadores de risco cardiometabólico com 229 adolescentes 

de um município brasileiro, neste não houve relação da vitamina 

com parâmetros inflamatórios e de estresse oxidativo, entre 

esses a CAT e o MDA foram analisados. 

Outro estudo com 95 homens saudáveis em que se 

procurava analisar se existia relação entre os parâmetros de 

vitamina D e de estresse oxidativo e uma susceptibilidade ao 

desenvolvimento de câncer de próstata, percebeu que mesmo 

a CAT estando inversamente relacionada ao status oxidante 

total, não havia nenhuma relação desta com a vitamina D 

(TOPRAK; COLAK; YALCIN; YILDIRIM, 2018). 

Na meta-análise supracitada realizada por Sepidarkish et 

al. (2019), em que se observou o efeito da suplementação de 

vitamina D em relação aos parâmetros de estresse oxidativo, 

visualizou ainda que a vitamina D aumentou a defesa 

antioxidante do sistema, a exemplo do CAT, quando comparado 

ao placebo. Porém, quando separado por subgrupos que 

continham possíveis heterogeneidades em relação ao restante 

dos estudos, percebeu-se que a suplementação da vitamina D 

não possui efeito significativo em indivíduos que possuem 

hipovitaminose D, como ocorre quando a amostra era suficiente 

em relação a vitamina (SEPIDARKISH et al., 2019). 

Isso pode ocorrer pela deficiência de vitamina D 

aumentar a quantidade de espécies reativas de oxigênio, o que 

explicaria uma possível razão para esta não funcionar de 

maneira efetiva. A vitamina D regula a expressão do gene 

NRF2, o qual controla determinadas enzimas antioxidantes e 

desintoxicantes, além dos receptores VDR da vitamina D 
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possuírem relação com a redução do estresse oxidativo e 

danos no DNA (SEPIDARKISH et al., 2019). 

Foram analisados ainda, biomarcadores inflamatórios 

como o PCR-us, AGP-A e os leucócitos. Em relação ao 

marcador inflamatório PCR-us, sete do total de pacientes (58,3 

%) estavam dentro do padrão preconizado que abrange valores 

menores que 6 mg/l. Ao buscar a relação entre os níveis séricos 

de vitamina D e PCR-us, verificou-se que proporcionalmente 

não houve distinção entre os dois grupos, ambos continham 

maior número amostral dentro da normalidade, como pode-se 

observar na Tabela 2. 

Os resultados bioquímicos realizados revelaram que a 

maioria dos pacientes (n=8), de ambos os grupos (suficientes e 

insuficientes/deficientes) possuíam o marcador inflamatório 

AGP-A dentro da normalidade, valor que pode variar entre 44 a 

113 mg/dl. O maior número amostral proporcional estava entre 

os insuficientes/deficientes em vitamina D (n=5). Em 

contrapartida, o número amostral absoluto dos pacientes 

alterados no marcador AGP-A foram iguais para ambos (Tabela 

2). 

Foram analisados os níveis séricos de leucócitos e visto 

que 75%, ou seja, 9 pacientes do total, estavam dentro dos 

valores de referência (4000 a 11000 mm3). Quando analisado 

os leucócitos em pacientes suficientes em vitamina D, verificou-

se que pouco mais da metade estava dentro dos valores de 

normalidade (8236,66±965,88 mm3), isto é, apenas 3 pacientes 

em comparação com 2 alterados. Contudo, quando analisado 

os pacientes com insuficiência de vitamina D, verificou-se que 

majoritariamente (n=6) os valores de leucócitos estavam 
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normalizados (7970±2047,97 mm3), como está demonstrado 

na Tabela 2. E ao aplicar a correlação de Pearson, verificou-se 

uma correlação estatística positiva forte (r=0,711; p=0,010). 

Um estudo realizado Moberg et al. (2014), o qual visava 

analisar a aplicabilidade de marcadores inflamatórios em 

doenças obstrutivas pulmonares crônicas severas (doença 

prevalente em pacientes portadores de FC), percebeu que os 

leucócitos e PCR-us adicionavam moderadamente como 

prognóstico da doença, porém os níveis séricos de vitamina D 

não possuíam nenhuma relação com a melhora ou piora desta, 

o que poderia sugerir que não há relação entre a vitamina D e 

estes marcadores. Outro estudo citado anteriormente, realizado 

por Queiroz et al. (2019), não encontrou relação entre os níveis 

séricos de vitamina D, AGP-A e o PCR-us em adolescentes. 

Apesar dos resultados obtidos que mostram os 

indivíduos portadores de FC suficientes em vitamina D com 

resultados de marcadores inflamatórios e de estresse oxidativo 

alterados, já é de conhecimento que o muco espesso presente 

nas células dos pacientes portadores de FC conjuntamente com 

quadro de desnutrição geram uma ocasião favorável para o 

desenvolvimento de inflamação e estresse oxidativo. Essas 

vêm principalmente de infecções bacterianas pulmonares, 

gerando quadros de bronquite, assim como podem ser gerados 

por outros fatores como a desidratação e acidificação do epitélio 

gerando precipitação proteica, inflamação e oclusão dos ductos 

pancreáticos. À vista disso, deduz-se que o repetido quadro 

inflamatório e de estresse oxidativo entre os pacientes esteja 

relacionada aos fatos supracitados, de modo que a vitamina D 
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não exerceu influência para as taxas inflamatórias e oxidativas 

dos pacientes da pesquisa (ELBORN, 2016; GRAY et al., 2017). 

A presente pesquisa possibilitou caracterizar a 

prevalência de vitamina D, perfil inflamatório e de estresse 

oxidativo dos pacientes portadores de FC que frequentam o 

Hospital público HULW. Estas variáveis são extremamente 

relevantes no controle e tratamento das comorbidades 

relacionadas à doença, assim como na promoção à qualidade 

de vida destes indivíduos.  

Os estudos de série de caso apresentam limitações em 

relação ao número amostral tendo em vista que se trata de um 

estudo com poucos pacientes, o que impede análises 

estatísticas e interpretações mais aprofundadas dos dados. 

Associado a tal, o baixo número amostral também advém da 

quantidade pequena de pacientes portadores da doença. 

 

CONCLUSÕES  

 

Na pesquisa, constatou-se que a maioria dos pacientes 

estavam com hipovitaminose D, porém, os níveis de cálcio 

estavam majoritariamente dentro da normalidade. Com 

exceção da CAT, que apresentou maior valor médio nos 

pacientes com hipovitaminose D, o restante dos biomarcadores 

inflamatórios e de estresse oxidativo (MDA, PCR-us, AGP-A e 

leucócitos) possuíam valores séricos variados entre todos os 

pacientes, independentes de apresentarem suficiência, 

insuficiência e deficiência de vitamina D, ou seja, não foi 

possível encontrar correlação entre a vitamina D e o controle da 

inflamação e o estresse oxidativo. 
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 Deduz-se que este quadro inflamatório e de estresse 

oxidativo estejam relacionadas às comorbidades relacionadas 

à doença, uma vez que nesta população não foi possível 

realizar análises estatísticas aprofundadas entre a carência de 

vitamina D e os parâmetros de estresse oxidativo e inflamatório, 

o que está relacionado ao número amostral pequeno, devido à 

gravidade desta doença e a sua prevalência, no entanto, 

abrindo-se um campo para novas investigações nesta temática 

com este grupo populacional. 
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RESUMO: O desenvolvimento de novos produtos com 
ingredientes funcionais são um pertinente meio de atender às 
expectativas dos consumidores, que optam cada vez mais por 
alimentos saudáveis. O bolo é um veículo estratégico para 
inserção de alimentos funcionais como linhaça, resultando em 
um produto de elevada qualidade e com ampliação do valor 
nutricional, sem perder as características sensoriais. Objetivo: 
elaborar e caracterizar bromatológicamente bolos enriquecidos 
com diferentes concentrações de semente de linhaça. Materiais 
e métodos: Foram elaboradas duas formulações bolo contendo 
diferentes quantidades de semente de linhaça: FA (6%) e FB 
(10%). Foram determinados os parâmetros de umidade, pH, 
acidez titulável, sólidos solúveis, cinzas e composição 
nutricional. Resultados: FB apresentou melhores resultados em 
relação à cinzas e umidade, com vantagens na durabilidade e 
teor mineral. O bolo FA apresentou maior acidez, favorecendo 
melhor conservação. Os demais parâmetros físico-químicos 
foram similares em ambas formulações. Em relação à 

mailto:vanessacriss78@gmail.com
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composição nutricional, o teor calórico, proteico, carboidratos e 
sódio foram semelhantes. FA apresentou maiores 
concentrações de gorduras e fibras. Conclusão: A adição 10% 
de linhaça foi singularizada como a melhor formulação, 
indicando possibilidades de comercialização promissora do 
bolo com característica funcional, sem glúten, rico 
nutricionalmente e com alto valor agregado na prevenção de 
doenças.  
Palavras-chave: Semente de Linhaça. Alimento Funcional. 
Análise Físico-Química. Tecnologia de Alimentos.  
 

INTRODUÇÃO  

 

A demanda da população pela busca por alimentos 

saudáveis vem crescendo consideravelmente em decorrência 

dos aspectos positivos que são observados a partir do consumo 

destes, visto que desempenham papéis consideráveis no 

organismo humano. O desenvolvimento de novos produtos com 

a incorporação de ingredientes funcionais possui 

características favoráveis e surge como um pertinente meio de 

atender às expectativas dos consumidores, que estão optando 

cada vez mais por alimentos ricos em nutrientes (SILVA; 

ORLANDELLI, 2019).  

Os alimentos funcionais compreende aqueles alimentos 

ou ingredientes que além de seus requisitos nutricionais 

básicos, atuam em benefício do organismo e suas funções 

fisiológicas, visando melhorar o estado de saúde ou reduzir 

riscos de aquisição de doenças. Neste sentido, a semente de 

linhaça enquadra-se como alimento funcional, devido à 

presença de compostos bioativos em sua composição, 

agregando inúmeros efeitos positivos ao organismo. Dessa 

forma, é fundamental o conhecimento de suas propriedades e 
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seus respectivos efeitos para à saúde humana (KAJLA; 

SHARMA; SOOD, 2015; NGUYEN et al., 2020). 

O desenvolvimento de novos produtos alimentícios com 

estas propriedades possui impacto positivo na economia, e vem 

ganhando espaço mundialmente na indústria de alimentos, 

colaborando com a obtenção de lucros. Portanto, torna-se 

oportuno a produção de diferentes alimentos funcionais, 

entregues por meio de produtos alimentícios, visto que são 

vantajosos do ponto de vista econômico, além de serem 

potentes coadjuvantes na promoção da saúde (GRANATO et 

al., 2020). 

Produtos de panificação como pão e bolo são veículos 

estratégicos para o uso de alimentos funcionais como a linhaça. 

A utilização da linhaça como matéria-prima resulta em produtos 

de elevada qualidade, com ampliação do valor nutricional, sem 

perder características desejáveis de textura, sabor e 

durabilidade. Devido à estes aspectos, a linhaça vem 

adquirindo espaço considerável na indústria alimentícia, com 

importantes aplicações em novos produtos (SANMARTIN et al., 

2020).  

A semente de linhaça é rica em nutrientes, como fibras, 

proteínas de alta qualidade e minerais. Compreende uma 

importante fonte de ácidos graxos essenciais como o ômega-3 

(ácido α-linolênico), que corresponde ao principal composto 

funcional da linhaça. Possui ainda excelentes concentrações de 

compostos fenólicos, flavonoides e lignanas, que atribuem 

múltiplos benefícios à saúde, capaz de combater a inflamação 

através da inibição de biomarcadores inflamatórios e reduzir as 

taxas de colesterol LDL, auxiliando prevenção da aterosclerose 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kajla%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25829567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sharma%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25829567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sood%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25829567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nguyen%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31881653
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanmartin%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32079106
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e combate aos radicais livres (KAJLA; SHARMA; SOOD, 2015; 

TAVARINI et al., 2019). 

Devido ao crescente índice de pessoas com intolerância 

ao glúten na atualidade, a necessidade de novos alimentos 

isentos de glúten, de boa qualidade e com elevado teor 

nutricional também aumenta. A substituição da farinha de trigo 

convencional com farinhas alternativas possibilita a produção 

de produtos livres de glúten, com características nutricionais e 

sensoriais diferenciadas. A farinha de arroz é atribuída como 

um dos substitutos mais apropriados para produtos sem glúten, 

visto que é um ingrediente hipoalergênico, possui sabor 

suavizado, pobre em sódio, fácil digestibilidade e não contém 

as proteínas formadoras do glúten (QUEIROZ et al., 2017; 

OLIVEIRA et al., 2020). 

Tendo em vista a necessidade de criação de produtos 

inovadores, saudáveis, acessíveis e que atendam as 

expectativas dos consumidores e indústria, objetiva-se neste 

trabalho elaborar e caracterizar bromatológicamente bolos 

enriquecidos com diferentes concentrações de semente de 

linhaça, a fim de conhecer suas propriedades e saber se estas 

são capazes de agregar valor nutricional ao produto, visando à 

ampliação da oferta de produtos que atendam estas demandas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo trata-se de um estudo experimental 

desenvolvido no laboratório de Técnica Dietética e no 

laboratório de Bromatologia pertencente ao Centro Universitário 

da Unifacisa. Para tanto, duas formulações de massa de bolo 

foram preparadas utilizando diferentes quantidades de semente 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kajla%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25829567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sharma%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25829567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sood%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25829567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tavarini%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31623168
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de linhaça e em seguida analisados através dos seguintes 

parâmetros: umidade, pH, acidez titulável (AT), sólidos solúveis 

(°Brix) e cinzas. Todos os procedimentos laboratoriais foram 

conduzidos de acordo com a metodologia proposta pelo 

Instituto Adolfo Lutz (2008). Todas as análises de laboratório 

foram executadas em duplicata afim de proporcionar maior 

confiabilidade nos resultados, utilizando-se como base a média 

obtida dos valores encontrados. A determinação da composição 

nutricional baseou-se na Tabela Brasileira de Composição de 

Alimentos – TACO (2011).  

 

Elaboração dos produtos  

 

Foi utilizada uma formulação padrão de bolo, a qual foi 

acrescida 10% de semente de linhaça representada por 

Formulação A (FA), e uma segunda formulação contendo 6% 

de semente de linhaça, sendo representada por Formulação B 

(FB), totalizando dois produtos. A quantidade de semente de 

linhaça adicionada foi em substituição parcial da farinha de 

arroz e os demais ingredientes e quantidades estão 

apresentados na Tabela 1.  

As matérias-primas foram obtidas em supermercado 

local no município de Campina Grande – PB. As mesmas foram 

previamente selecionadas, higienizadas e acondicionadas 

adequadamente.  
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Tabela 1. Ingredientes das formulações dos bolos elaborados 

com semente de linhaça.  
 

INGREDIENTES 

 

FA 

(g ou ml) 

 

FB 

(g ou ml) 

Ovo 45 45 

Manteiga 11 11 

Farinha de Arroz 133 163 

Açúcar demerara 120 120 

Leite 117 117 

Semente de linhaça dourada 50 30 

Suco de maracujá concentrado 15 15 

Fermento 8 8 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

A massa de cada bolo foi processada manualmente da 

seguinte forma: foram batidas na batedeira a clara dos ovos, o 

açúcar, a manteiga e as gemas, até obter massa homogênea; 

em seguida foi acrescentada a farinha de arroz, o leite e as 

sementes de linhaça, misturando por cerca de dois minutos, e 

por último, o fermento químico em pó foi adicionado e 

homogeneizado com auxílio de uma espátula. A massa foi 

transferida para uma fôrma untada e enfarinhada, levada ao 

forno pré-aquecido e assada por 40 minutos a 180°C. O 

procedimento foi executado igualmente para ambas as 

formulações. As massas foram resfriadas e acondicionadas 

antes de serem submetidas às análises laboratoriais.  

 

Análises físico-químicas 

 

Na determinação do teor de umidade, 4g de amostras 

foram maceradas e submetidas à estufa previamente aquecida, 
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para secagem direta à 105°C por 24h. Após, permaneceu por 

30 minutos em dessecador e efetuou-se a pesagem para 

determinação do teor de umidade. O conteúdo obtido após o 

processo foi determinado por meio de porcentagem (%). 

Para determinação do pH foi realizada a trituração, 

pesagem e diluição de 5g de amostra. A solução foi agitada até 

uniformização. Após este processo, as amostras foram 

homogeneizadas em béquer contendo 50ml de água destilada, 

posteriormente realizou-se a determinação do potencial 

hidrogeniônico com a utilização de um pHmetro de bancada 

previamente calibrado. 

A acidez das amostras foi obtida por titulometria, através 

da pesagem e diluição de 5g de amostra em 50mL de água 

destilada. Em seguida, foi feita uma filtração da amostra. O 

conteúdo filtrado foi titulado com fenolftaleína e hidróxido de 

sódio 0,1 N sob agitação constante até viragem ao róseo. Os 

volumes foram aplicados em fórmula e determinado o valor da 

acidez.  

A mensuração de sólidos solúveis (°brix) foi alcançada 

pelo método de refratometria. Realizou-se a leitura das análises 

com o emprego de um aparelho refratômetro de Abber de 

bancada, previamente calibrado. Os resultados foram 

mensurados em ° brix.  

Para obtenção do teor de cinzas realizou-se a pesagem 

de 5g de cada amostra e foi feita a carbonização em chama 

direta até eliminação completa da fumaça para então ser levada 

para a mufla a 550°C até obter cinzas esbranquiçadas.  
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Composição nutricional 

 

 A determinação da composição nutricional baseou-se 

na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO 

(2011), levando em consideração a contribuição de cada 

ingrediente utilizado na preparação dos bolos. Os valores foram 

determinados de acordo com uma porção (fatia de 62,5 g). 

Foram estimados os valores de energia, carboidrato, proteína, 

fibra alimentar, gordura total, gordura saturada, gordura trans e 

sódio.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

A análise dos parâmetros físico-químicos das 

formulações evidenciam resultados relevantes para as duas 

amostras. A tabela 2 apresenta os valores médios obtidos nas 

análises físico-químicas do bolo funcional de semente de 

linhaça. Resultados pertinentes 

 

Tabela 2. Análises físico-químicas das formulações A e B do 

bolo funcional com semente de linhaça. 

 
 

Formulações 

Variáveis 

Umidade 

(%) 

pH Acidez 

(%) 

Brix° Cinzas 

(%) 

FA 39,2 8,27 1,45 6.0 1,53 

FB 33,6 8,68 0,85 5.1 2,00 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

Resultados significativos foram verificados nas 

proporções de umidade entre as duas amostras, onde variou de 
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33,6% a 39,2% de umidade. A característica de umidade 

elevada verificada em ambas as preparações pode ser 

justificada pelo alto teor de fibras encontrado na linhaça, 

contribuindo com uma maior retenção de água no produto, visto 

que as fibras interagem com as moléculas de água através de 

pontes de hidrogênio por possuírem múltiplos grupos hidroxila 

em sua cadeia (CARNEIRO et al., 2015). A umidade confere 

melhor textura aos bolos e evita o ressecamento, podendo 

ampliar a taxa de aceitação pelos consumidores.  De acordo 

com a literatura, a umidade é um fator relevante nos alimentos 

pois está envolvida na conservação e qualidade do mesmo 

(DANTAS et al., 2020). Observa-se que a formulação com 

menor quantidade de linhaça (FB) obteve menor umidade, 

mostrando-se como um aspecto positivo neste produto e 

possível causa para prolongar sua vida de prateleira.  

Estes resultados diferem do que foi observado por 

Carneiro et al. (2015), que prepararam bolos com diferentes 

porcentagens de linhaça, evidenciando teor de umidade de 

aproximadamente 24% em todas as amostras analisadas. O 

dobro deste valor foi encontrado por Machado et al. (2019), que 

reportou taxas de umidade de 44,93 a 51,04% em seus bolos 

com diferentes porcentagens de ingredientes funcionais. 

Considerando os resultados obtidos para o pH de ambas 

as formulações, foi identificado valores de 8,27 e 8,68 para FA 

e FB respectivamente. Os alimentos podem ser categorizados 

como ácidos, quando o pH se encontra entre 4,0 a 4,5; muito 

ácidos quando o pH está < 4,0 ou como baixa acidez quando 

encontra-se valores de pH > 4,5 e esta escala fundamenta-se 

no pH mínimo para o crescimento da maior parte das bactérias 

existentes (pH = 4,0). O pH está diretamente envolvido nos 
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processos de deterioração, multiplicação microbiana, ação 

enzimática, textura, manutenção de cheiro e sabor nos 

alimentos e seleção da embalagem (DIONISIO et al., 2018; 

MÜLLER et al., 2018; DANTAS et al., 2020). As duas 

preparações podem ser caracterizadas como baixa acidez, o 

que pode tornar o produto vulnerável ao crescimento de fungos, 

visto que estes microrganismos crescem em uma ampla faixa 

de pH, reduzindo também a sua vida de prateleira.  

Verificou-se resultados distintos na proporção de acidez, 

onde a FA obteve valor mais elevado (1,45%) que FB com 

0,85% de acidez. Definir o grau de acidez de um alimento é 

importante, pois é uma propriedade que pode favorecer uma 

melhor conservação, trazendo maior segurança e qualidade ao 

produto, visto que em condições mais ácidas os 

microrganismos deteriorantes não são capazes de se 

multiplicar (IAL, 2008; LIMA et al., 2019). Conforme Dantas et 

al. (2020), a acidez determina a concentração de ácidos 

intrinsicamente contidos no alimento como o ácido cítrico, 

tartárico e málico. Silva et al. (2020), verificaram taxas de acidez 

inferiores às taxas encontradas no presente estudo, com 0,18% 

de acidez em um brownie elaborado com a biomassa de fruta-

pão e adição de linhaça marrom.  

Na elaboração dos bolos enriquecidos com linhaça 

buscou-se a acidificação natural por meio da adição do suco 

concentrado de maracujá, caracterizado como um componente 

ácido, com o objetivo de promover maior estabilidade 

microbiológica sem o uso de aditivos químicos. Porém, ao 

contrário do esperado, verificou-se baixa acidez e pH básico 

nas análises do presente estudo.  
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No entanto, conforme relatado na literatura, diversos 

fatores podem influenciar na perda de acidez durante o 

processamento como temperatura, adição excessiva de água, 

tempo de cocção, luminosidade, presença de oxigênio e 

armazenamento, podendo ocorrer oxidação e perdas voláteis 

quando o alimento é exposto à estes fatores, o que pode 

justificar a baixa acidez e pH básico encontrado no presente 

estudo (CARNEIRO et al., 2016; MÜLLER et al., 2018; 

MARQUES et al., 2018; SOUSA et al., 2020; TEIXERIA; 

NOVELLO, 2020).  

Silva et al. (2020) apresentaram acidez levemente 

inferior ao resultado encontrado neste estudo, em que 

verificaram 0,23% de acidez em uma formulação de brownie 

elaborado com a biomassa da fruta-pão e adição de linhaça 

marrom.  

As amostras apresentaram teor de sólidos solúveis 

relativamente próximos, com valores mais altos atribuídos à FA 

com 6.0° brix, o qual foi reduzido em FB, com 5.1° brix. A 

presença do açúcar promove a redução de fungos e bactérias 

deteriorantes, causadores de alterações sensoriais como na 

cor, sabor e textura (RIBEIRO et al., 2016). Do ponto de vista 

microbiológico, o grau brix auxilia na conservação do alimento, 

devido à característica higroscópica do açúcar, que aumenta a 

pressão osmótica resultando na redução da atividade de água, 

tornando o alimento menos propício ao desenvolvimento de 

fungos e bactérias. Dessa forma, produtos que possuem maior 

grau brix, apresentam melhor estabilidade frente ao 

desenvolvimento de microrganismos (NOVAIS JÚNIOR et al., 

2020). 
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Com base nas análises do teor de cinzas, ao contrário do 

esperado, a formulação A obteve valores inferiores em 

comparação à formulação B. Geralmente a proporção de cinzas 

é mais elevada conforme o aumento da introdução de linhaça à 

massa, devido aos minerais presentes neste ingrediente 

(ORLOSKI et al., 2016). Porém, este aspecto não foi observado 

no presente estudo, o que pode estar associado à maior 

quantidade de farinha de arroz na formulação B, que implica em 

maior proporção de minerais. Dessa forma, FB exibe-se de 

forma mais vantajosa nutricionalmente em relação ao teor de 

minerais. De acordo com o Instituto Adolfo Lutz (2008), nem 

sempre o percentual de cinzas corresponde totalmente ao 

conteúdo inorgânico da amostra, visto que pode ocorrer 

volatilização ou redução de alguns sais durante a elevação de 

temperatura.  

Valores similares de cinzas foram obtidos por Zarzycki et 

al. (2020), em suas formulações de bolo com diferentes 

conteúdos de linhaça, variando de 1,25 à 2,01% de cinzas. 

Além disso, observou que o enriquecimento de linhaça nas 

massas não modificou significativamente o teor calórico. 

Machado et al. (2019) encontraram valores superiores de 

aproximadamente 3,5% de cinzas em suas formulações de bolo 

funcional. Já Carneiro et al. (2015), obteve cinzas de 1,33 e 

1,29% ao analisar bolos com 10% e 5% de linhaça, 

respectivamente. 

Os resultados obtidos na análise da composição 

nutricional os bolos encontram-se na tabela 3. 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zarzycki%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32244646
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Tabela 3. Composição nutricional Formulação A e B. 
Informação Nutricional 

Quantidade por porção - 62,5 g (uma fatia) 
 

FA FB 

 

Valor energético 

 

175 kcal 

 

177 kcal 

Carboidrato 32,4 g 34,5 g 

Proteínas 2,4 g 2,1 g 

Gorduras totais 4,2 g 3,4 g 

Gordura saturada 1,4 g 1,3 g 

Gordura trans 0 g 0 g 

Fibras alimentares 2,2 g 1,3 g 

Sódio 123 mg 123 mg 

Fonte: autoria própria, 2020. 

 

As análises da composição nutricional demonstram que 

as formulações FA e FB forneceram bolos com valor calórico 

bastante aproximados, apresentando baixa densidade 

calórica. Estes resultados foram semelhantes ao encontrado 

por Soares et al. (2019), que reportaram valor energético de 

164,70 kcal em uma porção de 50g de bolo enriquecido com 

grãos de aveia e linhaça.  

Em relação à quantidade de carboidratos, FB apresentou 

resultados levemente elevados quando comparado à FA, com 

32,4 gramas para FA e 34,5 gramas para FB. Observa-se que 

a menor quantidade de carboidratos foi verificado na 

formulação com maior quantidade de linhaça, sendo valores 

inversamente proporcionais, a partir deste achado percebe-se 

que a substituição da farinha de arroz pela linhaça proporciona 

menor quantidade de carboidrato e portanto menor teor 

glicídico. Valores significativamente inferiores foram 

evidenciados por Soares et al. (2019), que obteve 23,32 g de 
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carboidrato em 50g de amostra. Outro estudo realizado por 

Carneiro et al. (2015) mostrou teores aumentados de 

carboidrato, variando de 50,19g à 56,71g de carboidratos em 

porções de 100g ao analisar bolos com substituição parcial da 

farinha de trigo por aveia, quinoa e linhaça.  

Em se tratando do teor proteico, ambas as preparações 

demonstraram resultados aproximados, apresentando 2,4g e 

2,1g para FA e FB respectivamente. Estes valores mostraram-

se próximos ao estudo de Soares et al. (2019), que reportou 

2,91g em seu bolo enriquecido com linhaça. Silva et al. (2020) 

determinaram teores elevados em comparação à este trabalho, 

em que obtiveram 6,27 gramas de proteína na composição do 

brownie com adição de linhaça marrom.  

Com relação à concentração de lipídeos, a formulação 

FA obteve valores superiores em relação à FB, devido à maior 

concentração de semente de linhaça presente nesta 

formulação. Entretanto, grande parte do lipídeos fornecidos 

pela linhaça são ácidos graxos essenciais monoinsaturados e 

poli-insaturados, que são indispensáveis à saúde do ser 

humano e atua na redução do desenvolvimento de diversas 

doenças (KAJLA; SHARMA; SOOD, 2015), podendo ser visto 

como algo positivo nesta preparação. Apesar de conter maior 

quantidade de gorduras boas, FA também demonstrou gordura 

saturada mais elevada. A gordura trans foi ausente em ambas 

as confecções. 

Com relação ao atributo fibra alimentar, o bolo FA exibiu 

concentrações significativamente maiores. Fibra Alimentar é 

definida como um constituinte dietético de polímeros de 

carboidratos não hidrolisados pelas enzimas presentes no 

interior o intestino delgado e que possui efeitos terapêuticos 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kajla%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25829567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sharma%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25829567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sood%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25829567
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comprovados, incluindo hemicelulose, gomas, pectinas, 

polissacarídeos e ligninas. A recomendação diária de fibras é 

de 25 g, com base em uma dieta com 2000 calorias. Um 

alimento é conceituado como fonte de fibras quando possui pelo 

menos 3 gramas de fibras em cada 100 g de alimento. E para 

ser considerado rico em fibras, o produto deve apresentar no 

mínimo 6 gramas de fibras por 100 g de alimento (SOARES et 

al., 2019). Neste sentido, a FA pode ser considerada como fonte 

de fibras, visto que atende à estes quesitos. Já a formulação B 

não atingiu o teor de fibras desejável para ser considerado 

como fonte de fibras e desta forma, FA demonstra vantagens 

em relação à FB no quesito fibra alimentar.  

No que se refere ao teor de sódio, não foram observadas 

discrepâncias entre os dois bolos analisados. O sódio é um 

elemento que exerce funções fundamentais ao corpo humano, 

atuando em diversos mecanismos vitais. O consumo de sódio 

recomendado é de 2 gramas ao dia, o que corresponde à 5 

gramas de sal. O baixo consumo de sódio reflete da diminuição 

da pressão sanguínea. Entretanto, grande parcela da 

população, incluindo crianças, apresentam um consumo 

exacerbado deste mineral (CONCEIÇÃO et al., 2016).  

A introdução da linhaça induz um aumento considerável 

no teor de micronutrientes do alimento como cálcio, ferro, 

magnésio, zinco e cobre, bem como o aumento da 

biodisponibilidade destes pelo organismo (REGULA et al., 

2018). Conforme a Tabela Brasileira de Composição de 

Alimentos – TACO (2011), em 100g de semente de linhaça 

contém 211mg de cálcio, 347mg de magnésio, 615mg de 

fósforo, 2,81 mg de manganês, 4,7 mg de ferro, 869mg de 

potássio e 4,4mg de zinco.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Regula+J&cauthor_id=28580502


ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BOLO FUNCIONAL 
ENRIQUECIDO COM SEMENTE DE LINHAÇA (Linum usitatissimun L.) 

139 
 

Vale ressaltar que, no presente trabalho, todos os 

ingredientes utilizados na composição das massas são livres de 

glúten. Utilizou-se a farinha de arroz ao invés de farinha de trigo, 

tornando o produto mais saudável e isento de glúten, portanto, 

os bolos desenvolvidos no presente trabalho representam uma 

ótima opção para indivíduos com alergia ao glúten ou doença 

celíaca, visto que pessoas que aderem à dieta isenta de glúten 

possuem tendência a uma alimentação monótona devido a 

limitação dos alimentos que podem ser ingeridos e em 

decorrência das poucas opções e baixa disponibilidade de 

alimentos desta natureza encontrados no comércio.  

 

CONCLUSÃO  

 

Os bolos elaborados a partir do enriquecimento com 

semente de linhaça apresentaram resultados relevantes nas 

investigações físico-químicas efetuadas. As análises 

possibilitaram evidenciar que a semente de linhaça é rica em 

propriedades nutricionais e funcionais que sugerem a sua 

utilização como uma opção saudável para substituição de 

ingredientes nas preparações de alimentos, ou no 

desenvolvimento de novos produtos. Além disso, o bolo é um 

produto simples, de baixo custo, tradicional, acessível e 

amplamente consumido pela população em geral, o que facilita 

a adesão de novas formulações na dieta do consumidor. 

Verificou-se que a adição de 6% de semente de linhaça 

demonstrou melhores resultados em relação a umidade e 

cinzas, tornando-se um produto vantajoso em relação a 

durabilidade e vida de prateleira, com maior presença de 

minerais. Entretanto, o bolo FA com 10% de linhaça foi 
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singularizado como a melhor formulação, devido à maior 

concentração de fibras e gorduras boas, que o tornam um 

produto de alto valor agregado na potencialização da saúde, e 

maior teor de acidez, que proporciona aumento da estabilidade. 

Estes achados indicam possibilidades de produção do bolo 

funcional, sem glúten, rico nutricionalmente, com amplos 

benefícios à saúde, que poderá ser incluído na alimentação dos 

consumidores, além de ser uma opção promissora para 

comercialização.  

É importante ressaltar que mais análises são 

necessárias para um melhor aprimoramento e desenvolvimento 

do produto e analisar sua aceitação sensorial e tempo de 

prateleira, para melhor atender as necessidades e 

especificidades de diferentes públicos. 
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RESUMO: Tanase é uma enzima intracelular ou extracelular 
que pode ser produzida através de micro-organismos e atua na 
catalisação da hidrólise dos taninos hidrolisáveis. Dentro da 
indústria alimentícia, é usada para remover a adstringência 
devido à reação dos taninos com as proteínas. O objetivo deste 
presente trabalho foi avaliar o efeito da tanase, produzida por 
Saccharomyces cerevisae CCMB 520, em suco de pitomba 
integral. A produção enzimática foi feita por Fermentação 
Submersa em biorreator utilizando ácido tânico como única 
fonte de carbono. A quantificação dos taninos foi efetuada 
através do método da precipitação proteica e atividade 
enzimática por rodanina etanólica. Após a obtenção da enzima, 
ela foi aplicada no suco utilizando uma matriz experimental de 
Dohelert.  Foram avaliados os taninos, fenólicos e atividade 
antioxidante totais, além de características físico-químicas. 
Após a biotransformação foi possível aumentar os fenólicos, a 
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atividade antioxidante total e reduzir em 19,20% os taninos no 
suco. Os resultados obtidos sugerem que a tanase produzida 
pela S. cerevisiae CCMB tem grande potencial biotecnológico. 
 
Palavras-chave: Atividade antioxidante. Alimento funcional. 
Bioconversão. Tanino acil hidrolase. 
 
INTRODUÇÃO 

Os polifenóis são metabólitos secundários essenciais 

para o crescimento, desenvolvimento e reprodução das plantas. 

Eles ajudam a controlar o crescimento em diâmetro, 

pigmentação e defesa contra vários patógenos. Os taninos são 

compostos fenólicos com estruturas complexas em plantas, 

principalmente em frutas (OPRICĂ; SOCACIU, 2016; POPA, 

2015). A atual e mais aceita classificação divide os taninos em 

quatro grupos: galotaninos, elagitaninos, taninos condensados 

e taninos complexos (DHIMAN et al., 2018). 

Os taninos hidrolisáveis têm em sua composição ésteres 

de ácido gálico (galotanino) ou ácido elágico (elagitaninos) com 

um núcleo de açúcar, geralmente glicose, e são prontamente 

hidrolisados por ácidos ou enzimas como a tanase (CHANG et 

al., 2019; DHIMAN et al., 2018).  

O termo biotransformação é aplicado a uma alteração 

específica de um composto visando a obtenção de um produto 

com composição semelhante a original. Este processo pode ser 

realizado por enzimas ou células separadas, empregando-se 

apenas uma ou duas etapas de reação. A aplicação desse 

processo em busca de novos compostos ainda é considerada 

uma maneira eficaz, analisando a grande disponibilidade de 

micro-organismos e o amplo espectro de reações que eles 

podem atuar (BORGES et al., 2009).  
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Tanino acil hidrolase também conhecida como tanase 

(EC: 3.1.1.20) é uma enzima capaz de catalisar a conversão 

dos taninos hidrolisáveis em ácido gálico e glicose. A tanase é 

amplamente utilizada nas indústrias, alimentícia, farmacêutica 

e química. Entre as possíveis aplicações pode-se citar: 

preparação de chás instantâneos (OZTURK et al., 2015; XIAO 

et al., 2015), aditivo para a ração animal (NETO et al., 2020; 

Sena et al., 2018), produção de ácido gálico (DHIMAN et al., 

2018; MAHMOUD et al., 2018), tratamento de efluentes 

(THANGAM et al., 2019), fabricação de bebidas (sucos, 

cervejas e vinhos) (AHARWAR; PARIHAR, 2019; SIRVEN et 

al., 2018) e clarificação de sucos (SILVA et al., 2017). 

A aplicação da tanase em sucos com alta concentração 

de taninos é realizada com o objetivo da remoção destes 

compostos, já que a presença dos mesmos é responsável pela 

turbidez, sabor amargo e adstringência, que são características 

que normalmente são indesejáveis pelo consumidor. No 

entanto, com a hidrólise desses compostos é feita a liberação 

de ácido gálico que atua no retardamento da oxidação do ácido 

ascórbico aumentando a atividade antioxidante (CAO et al. 

2019). 

A pitomba (Talisia esculenta) pertence à família 

Sapindaceae cujo é nativa da Amazônia ocidental com 

ocorrência em todo bioma amazônico e em algumas regiões 

como o Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. O fruto 

apresenta de uma a duas sementes que são globosas a ovais, 

com casca de coloração pardo-amarelada de consistência 

coriácea (RABELO 2012). 
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Partindo do exposto, o presente trabalho teve como 

objetivo produzir tanase por meio da fermentação submersa e 

aplicar na biotransformação do suco de pitomba integral. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Todas as atividades foram realizadas nos Laboratórios 

de Tecnologia de Frutas e Hortaliças, Microbiologia e 

Bromatologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Pernambuco (IFPE – Campus Barreiros). 

 

Manutenção do Micro-organismo 

 

A levedura Saccharomyces cerevisiae CCMB 520 foi 

gentilmente cedida pela Coleção de Cultura de Micro-

organismos da Bahia, na cidade de Feira de Santana (UEFS), 

Estado da Bahia, Brasil. A amostra foi mantida sob refrigeração 

em placas contendo o meio de cultura Yest Malt (YM), em pH 

6,8.  

 

Preparo do inóculo 

 

Efetuou-se o repique do micro-organismo no meio YM. 

Em seguida a levedura foi incubada em estufa incubadora 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (BOD) a 28°C por 48 horas. 

Após o período, as colônias foram inoculadas em solução salina 

a 0,85% (p/v) até obtenção de densidade óptica entre 0,8 a 0,9 

(DO: 600 nm). A solução obtida foi utilizada no processo 

fermentativo. 
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Fermentação em estado submerso 

 

A produção da enzima por Saccharomyces cerevisiae 

CCMB 520 foi realizada em Biorreator com capacidade para 7,5 

L. O pH inicial, o tempo de fermentação, a rotação e 

temperatura de incubação do processo fermentativo, foram 

respectivamente: 7, 24 h, 112 rpm e 27 ºC. Após fermentação, 

o meio foi centrifugado a 10 000 rpm por 15 minutos a 4ºC. O 

sobrenadante, considerado extrato enzimático bruto, foi 

congelado a -20 ºC e utilizado para ensaios posteriores. 

 

Atividade enzimática 

 

A atividade da tanase foi estimada pelo método descrito 

por Pinto et al. (2006), utilizando rodanina etanólica e ácido 

tânico como substrato (0,05 % em tampão citrato de sódio 100 

mM, pH 5,0). O método foi previamente padronizado por uma 

curva analítica de ácido gálico. O meio reacional foi constituído 

por 250 µL do substrato e 250 µL da amostra enzimática, sendo 

a reação conduzida a 30°C por 5 minutos. A reação foi 

interrompida pela adição de 300 µL de rodanina etanólica 

0,667% (p/v). Após 5 minutos, a 30 ºC, 200 μL de hidróxido de 

potássio 0,5 N foram adicionados, formando um cromógeno de 

coloração violeta. No controle, o extrato enzimático era 

adicionado ao final da reação. Ao volume obtido em cada 

reação foram adicionados 4 mL de água destilada. Após 10 

minutos, a 30 ºC, foi feita a leitura em espectrofotômetro a 520 

nm. A unidade de atividade tanásica (U/mL) foi definida como a 

quantidade de enzima necessária para produzir 1 µmol de ácido 

gálico por minuto nas condições de ensaio. 
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Conteúdo protéico 

 

A proteína foi quantificada seguindo a metodologia 

proposta por Bradford (1976), tendo como padrão a Albumina 

de Soro Bovino (ASB). A reação da amostra enzimática, e após 

5 minutos, sob o abrigo da luz, procedeu-se a leitura em 

espectrofotômetro a 595 nm. 

Preparo do suco de pitomba integral  

 

Os frutos da pitomba foram obtidos na feira livre no 

município de Barreiros/PE e encaminhados ao Laboratório de 

Frutas e Hortaliças do IFPE/Campus Barreiros. Os mesmos 

foram selecionados e higienizados em água clorada a 50 ppm 

durante 30 minutos. Em seguida foi feito o enxágue, retirada da 

casca e a passagem das bagas em despolpadeira.  

 

Efeito da tanase no suco integral da pitomba 

 

Para avaliar a melhor condição para a redução dos 

taninos, aumento dos fenólicos totais e o aumento da atividade 

antioxidante utilizando o extrato bruto (EB), efetuou-se o 

planejamento estatístico de Doehlert (DOEHLERT, 1970) 

utilizando duas variáveis: concentração do extrato enzimático 

(%, v/v) e tempo de aplicação enzimática (minutos). A 

concentração do extrato enzimático foi avaliada em três níveis 

(12, 10 e 8%) e o tempo de aplicação em cinco níveis (30, 60, 

90, 120 e 150 minutos), os quais estão apresentados na Tabela 

1. Fez-se um controle substituindo o extrato enzimático por 

água destilada.  
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Tabela 1. Matrix de Doehlert design para o tratamento 

enzimático do suco de pitomba integral.  

Ensaio

s 

Extrato 

enzimático (%, 

v/v) 

Tempo de aplicação 

enzimática (minutos) 

1 12 60 

2 12 120 

3 10 30 

4 10 90 

5 10 90 

6 10 90 

7 10 150 

8 8 60 

9 8 120 

  

O comportamento do sistema foi explicado pela seguinte 

equação quadrática (Eq. (1)) cuja forma geral é: 

 

Y = β0 + β1A + β2B + β11A2 + β22B2 + β12AB + ε (Eq. (1)) 

 

Onde Y é a resposta predita, β0 é o intercepto, β1e β2 são 

os coeficientes lineares, β11, β22 os coeficientes quadráticos, β12 

o coeficiente de interação e A, B, A2, B2, AB são as variáveis 

independentes e ε o erro experimental.  
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Para cada 1 mL de suco em eppendorf foi aplicada 

tanase nas proporções citadas na Tabela 1, colocados em 

banho-maria a 30 ºC, temperatura ótima da tanase obtida de 

Saccharomyces cerevisiae CCMB 520 (Lopes et al., 2018). 

Após a aplicação do extrato bruto, segundo o tempo pré-

estabelecido, a enzima foi desnaturada a 95 °C durante 10 

minutos.  

 

Determinação de fenólicos totais antes e após aplicação 

enzimática 

 

Para determinar o teor de compostos fenólicos totais no 

suco integral de pitomba foram pipetados para tubos de ensaio 

50 µL da amostra, e em seguida, adicionado 125 µL do reagente 

Folin-Ciocalteau, diluído na proporção de 1:10. Os tubos foram 

agitados e mantidos em repouso por 3 minutos para reagir. 

Após, foi adicionado 1 mL de carbonato de sódio (7,5 %, p/v) e 

1,35 mL de água destilada. Os tubos foram mantidos por 2 

horas ao abrigo da luz. Após o período de reação, o 

espectrofotômetro foi zerado com o controle (branco) e em 

seguida realizadas as leituras à 765 nm (SINGLETON et al., 

1999). Os valores obtidos foram comparados com a curva 

padrão de ácido gálico. O conteúdo total de fenólicos foi 

expresso em mg equivalente de ácido gálico por litro de suco. 
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Determinação de atividade antioxidante total antes e após 

aplicação enzimática 

 

Para análise de atividade antioxidante total (BRAND-

WILLIAMS et al., 1995) foram pipetados em tubos de ensaio 50 

µL de suco de pitomba e 1,95 mL de DPPH (2,2-difenil-1-

picrilidrazil) a 60 μM (diluído em metanol). Os tubos foram 

agitados e postos para reagir por 20 minutos ao abrigo da luz. 

Um controle negativo foi utilizado, trocando-se a amostra por 

metanol. Controles positivos foram analisados, trocando-se a 

amostra por Trolox. Foi feita a curva de calibração utilizando 

ácido gálico como padrão (100 a 600 μM). Decorrido o tempo, 

foram medidas as absorbâncias das amostras a 515 nm. 

A capacidade de sequestro de radical DPPH foi 

calculada de acordo com a equação abaixo: 

 

DPPH (%) = [(A0-A1)/A0]* 100 (Eq. (2)) 

  

Onde A0 correspondeu à absorbância do controle 

negativo e A1 a absorbância na presença do composto. 

Após obtenção do melhor resultado aplicou-se o extrato 

bruto e avaliaram-se as características físico-químicas do suco 

e a análise de taninos totais (verificar a redução).  

 

Quantificação dos taninos totais antes e após aplicação 

enzimática  

A estimativa do teor de taninos totais foi feita pelo método 

de precipitação proteica (HAGGERMAN; BUTLER, 1978) 

utilizando o ácido tânico como padrão, para a elaboração da 
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curva. Os resultados foram apresentados em porcentagem de 

hidrólise. Um mL do suco (antes e após tratamento com a 

enzima) obtido foi posto em contato com 3 mL de solução de 

BSA e mantida durante 15 minutos a temperatura ambiente. Os 

tubos foram centrifugados a 5000 rpm por 15 minutos, o 

sobrenadante descartado e o precipitado dissolvido em 3 mL da 

solução de SDS-Trietanolamina. Um mL de solução de FeCl3 

foi adicionado e mantido durante 15 minutos à temperatura 

ambiente para a estabilização da cor. Após este período, 

procedeu-se a leitura em espectrofotômetro a 510 nm contra um 

branco.  

 

Caracterização físico-química antes e após a aplicação 

enzimática 

 

A avaliação físico-química se faz necessária uma vez 

que a bioconversão não pode influenciar a perda de qualidade 

no que diz respeitos aos padrões mínimos preestabelecidos 

para o Padrão de Identidade e Qualidade de um produto 

específico, neste caso o suco de pitomba integral. 

O pH do suco de pitomba foi determinado efetuando-se 

a leitura direta em pHmetro antecipadamente calibrado. Para 

avaliar a acidez titulável foram pipetados 10 mL do suco da 

pitomba para Erlenmeyer contendo 100 mL de água destilada. 

O suco foi homogeneizado, adicionou-se 3 gotas de 

fenolftaleína e realizou-se a titulação utilizando solução de 

hidróxido de sódio 0,1 N, previamente padronizada, até a 

obtenção da coloração rósea (IAL, 2008).  
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O ºBrix foi determinado por refratômetro digital gotejando 

duas gotas da amostra na superfície do aparelho previamente 

calibrado. Para a quantificação dos açucares redutores e não 

redutores inicialmente pipetou-se 12,5 mL do suco da pitomba. 

Este foi inserido em balão volumétrico de 250 mL onde 

posteriormente foi adicionado de água até completar a marca. 

Por último, transferiu-se 10 mL da solução de Fehling A e B para 

um Erlenmeyer, sendo este adicionado de 40 mL de água. O 

recipiente contendo os reagentes foi aquecido até ebulição para 

posteriormente ser realizada a titulação com a amostra (IAL, 

2008). 

Já para açúcares não-redutores, utilizou-se 20 mL da 

amostra utilizada para quantificação dos açúcares redutores. A 

esta foi adicionado 5 mL de ácido clorídrico e posteriormente 

levado a banho-maria por 15 minutos, a 100 °C. A amostra foi 

neutralizada com carbonato de sódio. Após neutralização a 

amostra foi inserida em balão volumétrico de 100 mL onde 

posteriormente foi adicionado de água até completar a marca. 

Após o preparo da amostra seguiu-se o mesmo procedimento 

com os açúcares redutores (IAL, 2008). 

Todos os testes foram realizados em triplicata.  

 

Análises estatísticas 

Após obtenção dos resultados, os mesmos foram 

analisados através da Análise de Variância (ANOVA) através 

do programa Statistica 10.0 (StatSoft, Inc., Tulsa, USA) com o 

intuito de indicar se as variáveis tiveram efeitos estatisticamente 

significativos (p<0,05) e o ajuste do modelo aos dados 

experimentais. Todos os ensaios foram realizados 
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aleatoriamente. Ademais, os resultados foram analisados 

também por meio de comparação de médias através do 

programa Sisvar (FERREIRA, 2011) ao nível de 5 % de 

probabilidade pelo teste de Skott-Knott. Todas as análises 

foram efetuadas em triplicata e repetidas 3 vezes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a fermentação foram obtidos os seguintes 

resultados para a atividade volumétrica, conteúdo proteico e 

atividade específica, respectivamente: 8,22 ± 0,59 U/mL, 1,35 ± 

0,0062 mg/mL e 6,073 U/mg. A enzima obtida foi utilizada na 

biotransformação do suco de pitomba integral, sendo este 

trabalho considerado como o primeiro a relatar tal aplicação 

nesta matriz alimentar. 

Os compostos fenólicos são substâncias que ajudam na 

prevenção de algumas enfermidades crônicas tais como: 

câncer, diabete, Alzheimer e doenças do coração. O 

conhecimento sobre a presença desses metabólitos nos 

diferentes tipos de frutas pode colaborar para o 

desenvolvimento da produção, consumo, diversificação da 

propriedade rural e geração de renda (SOUZA et al., 2018). 

Alguns antioxidantes presentes no reino vegetal são as 

vitaminas A, C e E, os carotenoides e os compostos fenólicos. 

Os compostos antioxidantes capturam radicais livres e inibem a 

cadeia de iniciação ou interrompem a cadeia de propagação 

das reações oxidativas promovidas pelos radicais 

(PODSEDEK, 2007).  

 A Tabela 2 apresenta os resultados das quantificações 

dos fenólicos totais e atividade antioxidante obtida da matriz de 



BIOTRANSFORMAÇÃO DO SUCO DE PITOMBA INTEGRAL POR 
TANASE DE Saccharomyces cerevisiae CCMB 520 

155 
 

Doehlert para a aplicação da tanase excretada por 

Saccharomyces cerevisiae CCMB 520, em suco de pitomba 

integral. O ensaio 2 foi o que proporcionou os melhores 

resultados para as duas análises realizadas. 

Silva (2016) utilizando os extratos aquoso e etanólico da 

polpa da pitomba para quantificação dos compostos fenólicos, 

obtidos por meio da extração em ultrassom, obtiveram 2,83 e 

7,31 mg EQ AG/100g, respectivamente. Souza (2016) com os 

extratos metanólicos da polpa e da casca, obteve como 

resultado 0,038 e 0,363 mg EQ AG/100g, respectivamente.  

O potencial antioxidante atualmente é uma das principais 

características procurada em alimentos de modo geral, uma vez 

que possui ação comprovada de seus benefícios à saúde.  Os 

antioxidantes artificiais foram muito utilizados até a década de 

1980, contudo estudos comprovaram que eles tinham efeitos 

danosos à saúde se usados em grande quantidade, 

aumentando a busca por antioxidantes de origem natural 

(BROINIZI et. al., 2007). 
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Tabela 2. Resultados obtidos da matriz de Doehlert para a 

aplicação de tanase obtida de Saccharomyces cerevisiae 

CCMB 520, no teor de fenólicos totais e atividade antioxidante 

total do suco de pitomba integral. 

Ensaio

s 

Fenólicos 

totais 

experimentais 

(mg EQ AG/100 

g) 

Atividade 

antioxidante total 

– DPPH (%) 

Atividade 

antioxidante 

 – μM Trolox/mL 

1 13,059 ± 0,59 a 97,42 ± 3,27 b 1,57 ± 0,34 

2 13,10 ± 0,18 a 97,78 ± 1,29 a 1,57, ± 0,030 

3 11,29 ± 0,59 b 95,26 ± 2,80 f 1,54 ± 0,094 

4 (C) 13,017 ± 0,18 a 95,56 ± 2,63 e 1,55 ± 0,094 

5 (C) 10,79 ± 1,19 b 96,74 ± 0,84 c 1,56 ± 0,094 

6 (C) 10,96 ± 0,24 b 95,70 ± 2,69 d 1,55 ± 0,17 

7 12,39 ± 0,71 a 94,52 ± 0,63 h 1,54 ± 0,071 

8 12,26 ± 0,18 a 94,82 ± 3,00 g 1,54, ± 0,024 

9 10,12 ± 0,95 b 92,44 ± 4,38 i 1,51± 0,071 

Control

e 

10,54 ± 0,64 b 78,52± 1,89 j 

1,36 ± 0,47 

C: Ponto central. Médias seguidas por letras distintas, na vertical, diferem 

entre si ao nível de 5 % de probabilidade pelo Teste de SkottKnott.  

  

 Os dados obtidos da atividade antioxidante foram 

avaliados pelo teste F e ANOVA (Tabela 3). A regressão foi 

estatisticamente significativa (Fcal 10,8 > 9,01 Ftab) e a falta de 

ajuste apresentou boa concordância (Fcal 0,64 < 18,51 Ftab) 

entre o modelo ajustado e os dados experimentais. Os ajustes 

do foram medidos por meio do coeficiente de determinação 

(R2), onde teve um valor de 0,95, sugerindo que 95% da 

variação total na atividade antioxidante residual foi explicada 

pelo modelo ajustado. É válido destacar que não foi citado por 

outros pesquisadores a utilização da tanase em suco de 
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pitomba integral, bem como seu efeito na atividade antioxidante 

total.  

 

Tabela 3. Análise de variância para os resultados obtidos da 

matriz de Doehlert para a aplicação de tanase, obtida de 

Saccharomyces cerevisiae CCMB 520, na atividade 

antioxidante do suco de pitomba integral 

Fonte de 

variação 

Soma dos 

quadrado

s 

Graus de 

liberdade 

Média 

quadrática Fcal Ftab 

p* 

Regressão 20,13 5 4,026 10,88 9,01

0 

0,0

09

2 

Resíduo 1,10 3 0,37    

Falta de 

ajuste 

0,27 1 0,27 0,64 18,5

1 

 

Puro erro 0,83 2 0,42    

Total  21,23      

*: Estatisticamente significativo. Fcal – F calculado; Ftab – F tabelado (Nível 

de confiança: 95 %). R2 = 0,95. 

 

A equação de segunda ordem (Eq. (3)) que descreve os 

dados experimentais é apresentada: 

 

Atividade antioxidante total (%) = 91,99·(±12,27) + 

0,50·EE·(±2,27) - 0,027· EE2·(±0,11) - 0,10·T·(±0,062) - 

0,00031·T2·(±0,00016) + 0,011·EE·T· (±0,0054) (Eq. (3)) 

 

Silva (2016) estudou a aceitação sensorial de geleia elaborada 

com polpa de pitomba. Os autores fizeram os extratos aquoso 

e etanólico. Após avaliação da atividade antioxidante os 

pesquisadores obtiveram 91,05 e 45,84 µmol/mL expressa em 
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Trolox, no extrato aquoso e etanólico após 30 minutos, 

respectivamente. Vale ressaltar que os valores de atividade 

antioxidante obtidos pelos autores são maiores devido à 

extração dos compostos por meio dos solventes orgânicos 

utilizados. 

Os resultados apresentados em forma de gráfico de Pareto 

(Figura 1) para o efeito de parâmetros individuais comprovam 

que somente a concentração do extrato enzimático contendo 

tanase, em seu termo linear, foi estatisticamente significativa no 

campo experimental estudado e teve seu efeito positivo 

(Equação 3). Isso indica que maiores níveis devem ser 

empregados para um aumento na resposta desejada (maior 

atividade antioxidante total). A Figura 2 ilustra a superfície de 

resposta e curvas de contorno referente à relação entre o tempo 

de aplicação enzimática e concentração do extrato bruto. A 

partir da mesma pode-se inferir que para se obter maiores 

valores de atividade antioxidante total, deve-se aumentar a 

concentração de extrato enzimático e deixar o tempo variando 

entre 80 e 120 minutos.  
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Figura 1. Gráfico de Pareto para os efeitos das variáveis na 

atividade antioxidante total do suco de pitomba integral.  

 

Figura 2. Superfície de resposta e curvas de contorno para 

atividade antioxidante total considerando a interação entre o 

tempo de aplicação enzimática e concentração de tanase. 
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A partir do exposto foi realizado novo experimento nas 

condições do ensaio 2 para realizar análises físico-químicas e 

de taninos do suco de pitomba integral tratado 

enzimaticamente. Após a aplicação da tanase de S. cerevisiae 

CCMB 520 pode-se obter 19,20% de redução nos taninos 

presentes no suco. 

Andrade et al., (2020) utilizaram a tanase produzida pelo 

fungo Penicillium rolfsi CCMB 714 na clarificação de suco de 

maçã. Os autores conseguiram diminuir a turbidez do suco em 

70%. Lima (2018) utilizou a tanase comercial e aplicou em chá 

de boldo, após 120 minutos os taninos foram reduzidos em 

25%. 

Silva et al., (2017) utilizaram a tanase obtida pelo fungo 

Aspergillus carneus URM 5577 na hidrólise de taninos de 

mangaba e tamarindo. No suco de mangaba observou-se uma 

redução de 49,66% após 90 minutos a 37ºC. Já para o suco de 

tamarindo, reduziram-se em 51,82% os taninos após 120 

minutos na mesma temperatura. Madeira Jr. et al., (2015), após 

otimizar a produção de tanase por Paecilomyces variotii em 

resíduo cítrico aplicaram a enzima no suco de laranja. Os 

resultados obtidos pelos autores demonstraram um aumento na 

atividade antioxidante e funcional.  

Santos et al. (2017) produziram tanase a partir de 

Colletotrichum gloeosporioides URM 7130 e aplicaram em chá-

verde utilizando a planejamento experimental de Doehlert. Foi 

verificada uma redução de 12,75% do teor de taninos e foi 

possível aumentar em 24,87% os compostos fenólicos e 4,45 % 

a atividade antioxidante. Já Batista et al. (2018) produzindo 

tanase a partir de Aspergillus niger URM 7131A verificaram a 

ação enzimática da tanase em chá-preto. Os autores 
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verificaram redução de taninos entre 0 a 49,06% e valores de 

atividade antioxidante total entre 80,55 e 84,08%, também 

utilizando o planejamento supracitado. 

Vários depósitos de patentes demonstram a aplicação de 

tanase em sucos objetivando o aumento da atividade 

antioxidante. O depósito de patente de aplicação brasileira BR 

10 2015 001163-6, depositada em nome de Amanda Reges de 

Sena em 19 de janeiro de 2015, intitulada “Suco de Jamelão e 

processo para fabricação de suco de jamelão utilizando extrato 

enzimático a base de tanase”, descreve uma atividade 

antioxidante total de 98,20%. Os resultados obtidos por outros 

pesquisadores corroboram com os apresentados no presente 

trabalho. Neste trabalho foi possível um aumento na atividade 

antioxidante de 78,52 para 97,78%. 

A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos da 

caracterização físico-química do suco de pitomba integral antes 

e após aplicação enzimática. Após avaliação físico-química do 

suco, antes e após aplicação da tanase, verificou-se que os 

sucos foram estatisticamente diferentes em todos os 

parâmetros avaliados. No entanto, até o momento não existem 

parâmetros oficiais estabelecidos para o suco em estudo para 

que seja verificado a qualidade do mesmo em relação à 

Padrões de Identidade e Qualidade.  
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Tabela 4. Caracterização físico-química do suco antes e após 

aplicação enzimática. 

Análises Suco Bruto Suco com Enzima* 

pH 2,60 ± 0,00 a 2,40 ± 0,00 b 

°Brix 9,00 ± 0,00 b 11,00 ± 0,00 a 

Acidez total expressa em ácido 

cítrico (%) 
1,10 ± 0,020 b 1,40 ± 0,39 a 

Açúcares redutores (%) 10,40 ± 0,090 b 10,80 ± 0,71 a 

Açúcares não redutores (%) 5,00 ± 0,34 b  5,50 ± 0,16 a 

*: Ensaio 2. Médias seguidas por letras distintas, na vertical, diferem entre si ao nível 

de 5 % de probabilidade pelo Teste de Skott-Knott.  

 

Os valores encontrados após a aplicação da tanase, em 

relação aos taninos, compostos fenólicos e atividade 

antioxidante, foram devidos à conversão de compostos 

presentes no suco de pitomba integral. Esses dados 

demonstraram a ação da tanase obtida de S. cerevisiae CCMB 

520 na biotransformação desta matriz alimentar sugerindo que 

a enzima tem potencial biotecnológico na produção de 

alimentos com melhor propriedade funcional.  

 

CONCLUSÕES  

 

Este é o primeiro trabalho a relatar aplicação de tanino 

acil hidrolase em suco de pitomba integral. Os resultados 

obtidos mostraram que a tanase produzida por S. cerevisiae 

CCMB 520 possui potencial biotecnológico. A enzima 

apresentou características desejáveis para a aplicação 

industrial como, por exemplo, na redução de taninos. 

O suco de pitomba integral, após a biotransformação, 

pode ser empregado como alternativa de consumo como 

alimento funcional, devido à sua elevada atividade antioxidante 
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total. No entanto, novos métodos de avaliação da capacidade 

antioxidante devem ser realizados a fim de caracterizar o 

produto como neutralizador ou redutor de radicais livres. 
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RESUMO: O baru é uma semente/amêndoa oriunda de uma 
árvore chamada Baruzeiro, que possui diversos nomes 
populares dependendo do local em que se encontra. A casca 
do fruto possui cor bege-amarronzada e sua semente apresenta 
coloração creme a branca, e é envolvida por uma película 
marrom escura. Essa semente tem potencial produtivo por ter 
grande resistência à pragas e doenças, e também por possuir 
características sensoriais agradáveis, semelhantes ao do 
amendoim. Portanto, objetivou-se determinar a composição 
físico-química e a atividade antioxidante da amêndoa de baru. 
As amêndoas foram adquiridas na cidade de Goiânia / GO, 
Brasil: foram embaladas a vácuo e armazenadas em 
temperatura de refrigeração até a realização das análises. 
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Foram realizadas análises de umidade, cinzas, pH, acidez, 
proteína, lipídios e fibra alimentar para a determinação da 
composição físico-química e análise do conteúdo de fenólicos, 
do conteúdo de flavonoids totais, e a atividade antioxidante 
dessa amêndoa. No que se refere o resultado, após análises, 
foi encontrado os seguintes valores por g.100g-1: 38,36 de 
lipídeos, 27,56 de proteínas, 30,11 de fibra total, 1,27 de 
carboidratos, 2,28 de umidade, 2,96 de cinzas, 6,53 de pH, 0,97 
de acidez e 460,44 de valor calórico total. Após obtenção dos 
resultados, foi possível observar que amêndoa apresenta um 
ótimo valor nutricional, com uma predominância de gorduras 
insaturadas, e uma ótima atividade antioxidante. 
Palavras-chave: Oleaginosa. Cerrado. Composição 
nutricional. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O baru, popularmente conhecido como coco-feijão, 

cumbaru, cumaru e castanha-de-ferro, dependendo do local 

que se encontra, é uma semente oriunda da árvore Baruzeiro 

(Dipteryx alata Vog.), que floresce de novembro a maio e 

frutifica de julho a outubro nos estados de Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais. E em 

menor frequência em estados como a Bahia, Piauí e Tocatins 

(ROCHA, 2016). A casca do fruto apresenta cor bege-

amarronzada e a semente possui coloração creme a branca, e 

é envolvida por uma película marrom escura, como pode ser 

observado na figura 1. 

O baru apresenta grande produtividade devido a sua 

grande resistência à pragas e doenças (FIORINI, 2018), além 

de possuir características sensoriais agradáveis, sabor 

semelhante ao do amendoim (CASTRO et al., 2018), facilitando 
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e corroborando com a sua grande aceitação (ORTOLAN et al., 

2016). 

A árvore do baru (Dipteryx alata Vog.), da família 

Leguminosae, é disseminada no Bioma Cerrado, segundo 

maior bioma da América do Sul, que cobre cerca de 25% do 

território brasileiro e apresenta uma biodiversidade vegetal de 

5.000 a 7.000 espécies (SILVA, 2018). Por ter múltiplas 

aplicabilidades e alta taxa de germinação de sementes, se 

caracteriza como uma das espécies mais propícias para o 

cultivo. Além de que, é utilizada pela população regional como 

fonte de renda familiar, pois faz parte do grupo das espécies 

nativas. O uso na alimentação, na madeira, na medicina, na 

indústria e paisagístico, são alguns exemplos da sua 

diversidade de uso (ROCHA, 2016).  

O baru é uma das poucas espécies que apresentam 

frutos com polpa carnosa durante a estação seca do cerrado, 

tornando-se imprescindível para a alimentação da fauna, 

durante esse período. Tanto a polpa como a semente são 

comestíveis, e ricas em calorias e sais minerais, e devido às 

suas características químicas, há um interesse tecnológico no 

baru (ROCHA, 2016), principalmente em formulações 

alimentícias, substituindo as castanhas e farinhas tradicionais  

(ORTOLAN et al., 2016). 

Apesar dos frutos nativos do cerrado serem ricos em 

óleos vegetais, possuir elevado valor nutritivo e ser atrativos do 

ponto de vista sensoral como cor, sabor e aroma, seu consumo 

ainda é irrelevante quando comparado com os frutos de outros 

biomas brasileiros, como por exemplo, o açaí e o cupuaçu 

(MARANHÃO, 2018). 
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A amêndoa do baru contém elevados teores de 

compostos fenólicos e atividade antioxidante, ou seja, agem 

como eliminadores de radicais livres ou quelantes de metais, 

diminuindo as reações que produzem espécies reativas de 

oxigênio, as quais estão envolvidas na etiologia de várias 

doenças humanas crônicas, como diabetes, câncer, doenças 

genéticas, cardiovasculares, metabólicas e neurodegenerativas 

e também possui relação com a atividade física, tendo em vista 

que durante a sua prática também há uma produção dessas 

espécies reativas de oxigênio (DANTAS, 2019).  

Além desses compostos, o valor nutricional e o alto teor 

de ácidos graxos insaturados (81,2%) do baru, tem chamado a 

atenção de pesquisadores que estudam novos óleos 

comestíveis. Despertando também um grande interesse no seu 

consumo devido aos benefícios à saúde, como a prevenção de 

aterosclerose e a prevenção e controle de dislipidemias 

(MARANHÃO, 2018). 

As sementes de baru cruas também possuem fatores 

antinutricionais, que são os inibidores de tripsina (CASTRO et 

al., 2018). Essa enzima está relacionada com a digestão de 

proteínas, ou seja, a inativação dela leva a uma diminuição da 

absorção de aminoácidos essenciais, além de poder causar 

feridas na pele e intoxicação (FARIAS et al., 2020). Sendo 

assim, não é recomendado o seu consumo in natura (sem 

aplicação de tratamento térmico), pois pela simples torra ou 

cozimento do baru é feita a inibição desses fatores 

antinutricionais (CASTRO et al., 2018). 

Conforme Fiorini (2018), a amêndoa de baru apresenta 

um dos maiores índices proteicos entre as oleaginosas (cerca 

de 30%) e é de boa digestibilidade. Possui a presença de fibras, 
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e  também é fonte de minerais, como cálcio, magnésio, 

potássio, zinco, fósforo, enxofre e ferro (DANTAS, 2019), 

apresenta também em sua composição fitatos e taninos. 

Existem inúmeras possibilidades para o seu consumo, como 

por exemplo, torrada, sendo essa a forma mais indicada, pois 

inibe os fatores antinutricionais; na forma de doces como 

rapadura e paçoca, barra de cereais, farinhas e óleos, sendo 

esse último de excelente qualidade quando utilizado para 

alimentos e cosméticos (FIORINI, 2018).  

A farinha de baru é uma ótima opção para a população 

celíaca, ou seja, pessoas que possuem intolerância ao glúten 

(proteína presente na farinha de trigo e de aveia), além dos seus 

outros benefícios (ORTOLAN et al., 2016). Segundo a OMS 

(2019), é estimado que 1% da população mundial possua 

doença celíaca e não saiba, ou seja, uma em cada 600 

pessoas. 

A determinação de características físico-químicas como 

pH, acidez, proteínas, lipídeos, carboidratos e fibras, da 

amêndoa do baru têm como objetivo caracterizar as matérias-

primas para o processamento industrial. O valor de pH, por 

exemplo, está associado com os ácidos orgânicos que se 

encontram relacionados com os sais de potássio, onde eles 

regulam a atividade enzimática através de sistemas tampões 

(CASTRO et al., 2018), sendo, dessa forma, importantes para 

determinar a sua composição e qualidade nutricional. 

 Sendo assim, é notória a necessidade de pesquisas que 

forneçam informações sobre os aspectos nutricionais das 

amêndoas de baru que são produzidas no bioma do Cerrado. 

Desta forma, este estudo teve como objetivo determinar a 
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composição físico-química e a atividade antioxidante da 

amêndoa de baru da espécie Dipteryx alata Vogel. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 Amostras 

 

A amêndoa de baru utilizada no experimento, pertencia 

a espécie Dipteryx alata Vog. Da cidade de Goiânia / GO, Brasil: 

latitude -16º40`43``S, longitude -49º15`14``W e 749 m de 

altitude. A amêndoa utilizada na suplementação foi registrada 

no SisGen, sob protocolo de nºA071A68.  

 

Figura 1. Frutos e amêndoas do Baru. 

 
Fonte: Tarciso Morais, 2020. 

 

2.2 Preparo das amostras  

 

As amostras foram moídas em Moinho tipo Wiley com 

peneira de 1mm. Em alíquotas desta amostra procedeu-se 

determinação de umidade, cinzas, pH e acidez. Para a 
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determinação de proteína, lipídios e fibra alimentar, uma sub-

amostra foi submetida à nova moagem em moinho de facas, a 

fim de se obter tamanho de partículas (< 0,5mm), apropriadas 

para estas análises. 

 

2.3 Análises físico-químicas 

 

Foi realizada análises para a determinação da 

composição nutricional da amêndoa de baru de acordo com a 

metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). Para 

tanto, foram realizados os seguintes ensaios: a determinação 

de pH, foi feita em potenciômetro modelo 021/15 (Quimis, São 

Paulo, Brasil), previamente calibrado (método IAL, 017IV); a 

determinação da acidez molar foi realizada por titulação 

(método IAL, 310 IV); a umidade e o extrato seco total por 

secagem em estufa estabilizada a 105 ºC até obtenção de peso 

constante (métodos IAL, 429 IV); o teor de cinzas foi 

quantificado por carbonização seguida de incineração em forno 

mufla estabilizado a 550 ºC (método IAL, 437 IV); a 

determinação de gordura foi realizada pelo método de Folch, 

Less e Stanley (1957) e Hartman e Lago (1973); as análises de 

proteína foram analisadas conforme a metodologia da 

Association of Official Analytical Chemist methods (AOAC, 

1995); As frações insolúvel e solúvel da fibra alimentar foram 

determinadas segundo o método de Prosky et al. o qual consta 

da AOAC sob o n. 991.43; a fibra alimentar total foi obtida pela 

soma das frações insolúvel e solúvel, como preconiza o mesmo 

método. Os carboidratos "disponíveis" foram estimados por 

diferença. Procedeu-se à análise de cada amostra em triplicata. 

 



CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
ANTIOXIDANTE DA AMÊNDOA DE BARU (Dipteryx alata Vogel) 

174 
 

2.4 Determinação de compostos fenólicos totais, flavonoides e 

atividade antioxidante 

 

2.4.1 Extração 

 

Os constituintes da amêndoa de Baru foram extraídos 

com 80:20 MEtOH:H2O v/v e avaliados quanto à capacidade de 

remoção de ABTS• (2,2'-azino-bis (3-etilbenzotiazolin) 6-ácido 

sulfônico), atividade redutora férrica (FRAP), flavonoides e 

fenólicos totais. Foi colocado em um tubo de ensaio um grama 

da amêndoa de Baru triturada e posteriormente adicionado 10 

mL de solvente. O tubo de ensaio foi submetido à temperatura 

ambiente durante 24 horas e após a filtração, o volume foi 

completado para 10 mL com o solvente de extração e 

armazenado em um congelador (-18° C) até o momento da 

análise. Todas as extrações foram realizadas em triplicata. 

 

2.4.2 Determinação do Teor de Compostos Fenólicos Totais 

 

Para mensurar o total de compostos fenólicos presentes 

na amostra, utilizou-se metodologia descrita por Liu et al. (2002) 

com pequenas adaptações. A absorbância do extrato foi 

comparada com uma curva padrão de ácido gálico para estimar 

a concentração do teor de compostos fenólicos na amostra. Os 

resultados foram expressos em miligramas equivalentes de 

ácido gálico/100g de amêndoa de baru (mg EAG/100g). 
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2.4.3 Determinação de flavonóides totais 

 

 O teor de flavonóides totais foi medido utilizando o 

ensaio colorimétrico desenvolvido por Zhishen; Mengcheng; 

Jianming (1999). A absorbância do extrato foi comparada com 

uma curva padrão de catequina para estimar a concentração 

dos teores de flavonóides na amostra. O teor de flavonoides 

totais foi expresso em mg equivalente de catequina/100g de 

amêndoa de baru (mg EC/ 100g). 

 

2.4.4 Atividade antioxidante - método FRAP 

 

O método FRAP foi realizado de acordo com Benzie e 

Strain (1999), com modificações propostas por Pulido, Bravo e 

Saura Calixto (2000). A solução de FRAP foi usada como 

reagente de referência e a absorbância foi lida a nm. Os 

resultados foram expressos em µmol de equivalentes de trolox 

por grama da amêndoa de baru em base seca (µmol TE / g-1).  

 

2.4.5 Atividade antioxidante - método ABTS 

 

O método ABTS (2,2'-azino-bis (3-etilbenzotiazolin) 6-

ácido sulfônico) foi realizado de acordo com a metodologia 

descrita por Surveswaran et al. (2007), com modificações. Os 

resultados foram expressos em µmol de equivalente de trolox 

por grama da amêndoa de baru em base seca (µmol TE / g-1). 

Onde A0 é a absorbância do controle e como é a absorbância 

da amostra. A concentração efetiva apresentou 50% de 

atividade de inibição radical (IC50), expressa em mg extrato / 

mL, a qual foi determinada a partir do gráfico da atividade 
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sequestradora de radicais livres (%) contra a concentração do 

extrato.  

 

2.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

 Os resultados foram tabulados com auxílio do Microsoft 

Excel e expressos sob a forma de média ± desvio padrão.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após as análises físico-químicas das amêndoas de baru, 

envolvendo a determinação de lipídeos, proteínas, fibras totais, 

solúveis e insolúveis, carboidratos, umidade, cinzas, pH e 

acidez, obteu-se os valores que podem ser observados na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1. Determinação da composição nutricional e valor 

calórico total da amêndoa de baru. 

AMÊNDOA DE BARU g.100 g-1 

Lipídeos 38,36 

Proteínas 27,56 

Fibra Insolúvel 27,32 

Fibra Solúvel 2,79 

Fibra Total 30,11 

Carboidratos 1,27 

Umidade 2,28 

Cinzas 2,96 

pH 6,53 
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Acidez 0,97 

Valor Calórico Total (Kcal) 460,44 

Fonte: Autor 

 

 No que se refere aos lipídios, segundo análise feita por 

Rocha (2016), o teor de gordura foi de 38,95 g.100g-1, valor 

muito próximo ao desse estudo. Também corrobora com esse 

resultado, o valor encontrado na pesquisa de Takemoto et al. 

(2001), que foi de 38,2 g.100g-1. Fiorini (2018), encontrou 

valores maiores, 43,15 g.100g-1 no baru torrado e 42,16 g.100g-

1 no baru cru. Já no estudo de Castro et al. (2018), o valor obtido 

em amêndoas de baru torradas foi de 37,38 g.100g-1. Em um 

estudo no qual foi adicionado a farinha de baru na formulação 

de rapadura, obteve-se valor de 4,47 g.100g-1 de gordura 

(MAIA et al., 2020), diferente do que foi observado em outro 

estudo de adição de farinha de baru, só que foi em formulações 

de cupcakes, no qual encontrou-se o valor de 42,49 g.100g-1 

(ORTOLAN et al., 2016). Pode-se concluir que o teor de lipídeo 

encontrado em no presente estudo está de acordo com outros 

trabalhos que também avaliaram a amêndoa de baru. Percebe-

se também que a adição da farinha de baru em outras 

formulações altera o teor de lipídeo para mais ou para menos 

dependendo da matriz ou formulação ao qual é adicionada.  

Rocha (2016) analisou o conteúdo de proteínas e 

encontrou o valor de 21,07 g.100g-1, contéudo menor quando 

comparado ao da presente pesquisa (27,56 g.100g-1). 

Takemoto et al. (2001), também encontraram menor valor de 

proteína (23,9 g.100g-1) quando comparado ao do presente 

estudo. Fiorini (2018) encontrou 20,45 g.100g-1 no baru torrado 

e 21,07 g.100g-1 no cru. No baru torrado, Castro et al. (2018), 
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consolida com os resultados anteriores ao obter o valor de 

21,58 g.100g-1. O estudo de adição de farinha de baru em 

cupcakes, também revela menor valor, de 21,17 g.100g-1 

quando comparado ao da presente pesquisa. Observa-se que 

o teor de proteína encontrado nessa pesquisa é superior a de 

outros estudos. Uma possível explicação é a região e o tipo de 

cultivo que as amêndoas foram submetidas. A quantidade de 

proteínas das amêndoas de baru muda conforme a região 

nativa dos frutos. Essa quantidade de proteínas está 

relacionada a suas propriedades funcionais como capacidade 

de absorção de água, de óleo, espumabilidade e propriedades 

emulsificantes, influenciando na escolha de seu uso em 

diversos alimentos (CASTRO et al., 2018). 

Em relação à composição de fibras, Fiorini (2018) que 

avaliou a quantidade de fibra total em amêndoas de baru 

tarrado e cru, encontrou, respectivamente, 11,41 g.100g-1 e 

10,97 g.100g-1, sendo valores menores quando comparado ao 

do estudo apresentado. Ortolan et al. (2016) encontraram 15,72 

g.100g-1 de fibra alimentar total na farinha de baru. Takemoto et 

al. (2001) avaliaram no seu estudo a composição de fibras 

totais, fibras solúveis e insolúveis, no qual, os valores foram 

respectivamente, 13,4 g.100g-1, 2,5 g.100g-1 e 10,9 g.100g-1. 

Dessa forma, apenas o valor de fibras solúveis foi parecido com 

o valor obtido em nosso estudo. O conteúdo de fibra total foi 

menor e o de fibra solúvel foi maior. O alto teor de fibras, pode 

oferecer benefícios à saúde, ajudando a prevenir doenças 

crônicas como diabetes e obesidade (ROBERFROID et 

al. 2020).   

O conteúdo de carboidrato encontrado na presente 

pesquisa foi de 1,27 g.100g-1. Fiorini (2018), teve como 
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resultado o valor de 31,08 g.100g-1, no baru torrado e 30,36 

g.100g-1 no baru cru. Castro et al. (2018), obteve valor de 34,39 

g.100g-1 em amêndoas de baru torradas. , o valor encontrado 

na farinha de baru foi de 29,38 g.100g-1. Esse resultado difere  

dos demais, apresentando um valor menor. Uma possível 

explicação para esse resultado, são as variáveis genéticas e 

ambientais, forma de manipulação e armazenamento. 

O conteúdo encontrado de umidade foi de 2,28 g.100g-1, 

se assemelhando ao resultado de Rocha (2016), que encontrou 

o valor de 2,83 g.100g-1. Segundo análise feita por Castro et al. 

(2018) em seu trabalho, o teor de umidade da amêndoa de baru 

in natura foi de 3,94 g.100g-1. Na farinha de baru foi registrado 

em média 4,02 g.100g-1 de umidade. Foi encontrado também o 

valor de 6,1 g.100g-1 e 8,65 g.100g-1, no estudo de Takemoto et 

al. (2001) e Maia et al. (2020), respectivamente. Fiorini (2018) 

encontrou o teor médio de 1,67 g.100g-1 no baru torrado e 1,77 

no cru, valores menores que os estudos citados anteriormente.  

Para o teor de cinzas foi encontrado um valor médio de 

2,96 g.100g-1, valor próximo aos obtidos para a amêndoa de 

baru por Takemoto et al. (2001), Castro et al. (2018), Ortolan et 

al. (2016), Fiorini (2018) e Rocha (2016) de 2,70 g.100g-1, 2,70 

g.100g-1, 2,94 g.100g-1, 3,00 g.100g-1,3,11 g.100g-1, 

respectivamente. Não é especificado a quantidade 

recomendável de cinzas para a amêndoa de baru na Comissão 

Nacional de Normas e Padrões para alimentos – DOU de 

24/07/1978.  

O valor de pH encontrado (6,53 g.100g-1) foi maior do que 

o relatado por Maia et al. (2020) em seu estudo, 5,53 g.100g-1. 

No qual foi avaliado na formulação de rapadura, na qual foi 

adicionada farinha de baru. No mesmo estudo, é possível ainda 



CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
ANTIOXIDANTE DA AMÊNDOA DE BARU (Dipteryx alata Vogel) 

180 
 

comparar o resultado do índice de acidez, no qual o autor 

encontra valores maiores (3,17 %) ao encontrado na presente 

pesquisa (0,97%). Não é especificado o índice aceitável de 

acidez para a amêndoa de baru na Comissão Nacional de 

Normas e Padrões para alimentos – DOU de 24/07/1978.  

O valor calórico total (VCT) encontrado no presente 

estudo (460,44 Kcal/100g) foi menor do que o das pesquisas de 

Takimoto et al. (2001) e Castro et al. (2018), onde obtiveram 

502 e 560,30 Kcal/100g, respectivamente. Esse maior resulado 

é favorecido, principalmente, pelos maiores valores de 

carboidratos encontrados nos estudos citados. 

As diferenças de valores encontrados para os 

parâmetros analisados nos estudos avaliados pode ocorrer por 

diversos fatores, dentre os quais, pode-se citar: variações 

genéticas e ambientais, condições de manipulação, técnicas de 

armazenamento, embalagens e das metodologias analíticas 

utilizadas nas determinações. Todos esse fatores podem 

influenciar nos resultados obtidos (ROCHA, 2016; CASTRO et 

al., 2018). 
 

Tabela 2. Fenólicos totais, conteúdo de flavonoides totais e atividade 

antioxidante da amêndoa de baru  

 AMÊNDOA DE BARU 

Fenólicos Totais (mg GAE/100g) 41.31 (±1.224) 

Flavonoides Totais (mg CE/100g) 3.25 (±0.001) 

Atividade Antioxidante  

FRAP (µmol TE/g) 0.094 (±0.003) 

ABTS (µmol TE/g) 2.50 (±0.000) 

EAG: equivalente de ácido gálico; EC: equivalente de catequina; FRAP: Atividade redutora de 

ferro; ABTS (2,2'-azino-bis (3-etilbenzotiazolin) 6-ácido sulfônico): capacidade de eliminação de 

radicais; TEAC: equivalente Trolox; SD: desvio padrão. 
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Fonte: Autor 

 

 Na tabela 2, observa-se os valores de fenólicos e 

flavonoides totais, e a atividade antioxidante da amêndoa de 

baru. Na literatura, são pouco os trabalhos que envolvem a 

anáise e caracterização desses compostos na amêndoa de 

baru (Dipteryx alataVog). Foi encontrado no estudo de Fiorini 

(2018), um número bem maior de fenólios totais. No baru 

torrado (638,4 g.100g-1) e no cru foi de (512,7 g.100g-1). Já no 

estudo de Silva et al. (2020), foram realizadas três soluções 

misturando o baru e água mineral, mudando apenas as 

proporções (1:6; 1:8 e 1:10), nele foi observado os respectivos 

valores: 96,33 mg GAE/100g, 128,29 mg GAE/100g e 277,70 

mg GAE/100g, valores maiores do que o que foi encontrado no 

presente estudo. 

 A quantidade de flavonoides totais encontrada no presente 

estudo foi de 3,25 mg CE/100g. Não há trabalhos na literatura 

que analisaram o conteúdo de flavonoides totais. 

 No que se refere a atividade antioxidante, segundo Silva et 

al. (2020), que realizaram a análise pelo método ABTS (2,2'-

azino-bis (3-etilbenzotiazolin) 6-ácido sulfônico), o resultado 

que mais se aproxima ao deste estudo, é o da formulação 1:10, 

que foi de 3,49 µmol TE/g, nas outras formulações foi 

encontrado resultados maiores. Não foram encontrado estudos 

na literatura que analisaram a quantidade de antioxidantes pelo 

método FRAP. 

 Quanto mais baixo for o valor encontrado no índice de 

atividade antioxidante, maior será sua atividade antioxidante. 

Pois significa que uma menor quantidade de produto, é 

necessária para reduzir o teor de espécies reativas de oxigênio 

em 50% (Silva et al., 2020). Dessa forma, observa-se que a 
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amêndoa de baru avaliada no presente estudo apresenta 

grande atividade antioxidante quando comparado a outros 

estudos. 

 

CONCLUSÕES  

 

 Diante dos resultados obtidos, conclui-se que a amêndoa 

de baru (Dipteryx alata Vogel) avaliada no presente trabalho 

apresenta um ótimo valor nutricional e uma ótima atividade 

antioxidante. Podendo, dessa forma, conferir vários benefícios 

para o consumidor, como a prevenção e controle de doenças 

crônicas e dislipidemias. 

 No entanto, percebe-se que há uma ausência de padrões 

para esse tipo de produto na legislação, o que leva em 

consideração a necessidade de estabelecimento de parâmetros 

para estes indicadores e para outros que estão intimamente 

ligados a vida últil do produto.  
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RESUMO: As transformações sociais, ao longo da história, dão 
espaço às novas modalidades de ensino, de modo a realizar 
adaptações no sistema educacional de acordo com as novas 
necessidades. O relato tem como objetivo descrever as 
experiências vivenciadas em um projeto de monitoria 
acadêmica, na realidade do ensino remoto emergencial, 
aferindo os benefícios e obstáculos do uso de recursos 
audiovisuais na aprendizagem dos discentes. As atividades 
desenvolvidas no exercício da monitoria consistiram na 
utilização de metodologias de aprendizagem, como mapa 
mental, infográfico e flashcards, bem como a produção de 
vídeos educativos que auxiliassem na elaboração das 
atividades propostas na disciplina Introdução à Nutrição e ao 
Exercício Profissional. Por conseguinte, a necessidade de 
verificar a efetividade das metodologias e materiais 
audiovisuais no processo cognitivo dos alunos foi 
proporcionada através da construção de formulários aplicados 
ao grupo de discentes matriculados na disciplina. Por fim, foi 
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verificada a eficiência da utilização dos materiais, contribuindo 
de forma positiva com a aprendizagem, bem como dificuldades 
relativas à realidade do ensino remoto emergencial, no tocante 
à disponibilidade de recursos instrumentais, como aparelhos 
tecnológicos e internet. Além disso, verificou-se a importância 
da monitoria acadêmica como ferramenta de ensino, no tocante 
à aplicação de novas metodologias, e como um instrumento 
integrador da tríade professor-monitor-aluno. 
Palavras-chave: Monitoria acadêmica. Metodologias de 
ensino. Recursos audiovisuais. Educação.  
 
INTRODUÇÃO 

 

A pandemia da Covid-19 está sendo o grande marco do 

ano de 2020, considerando o desafio sanitário gerado em 

proporção global. Em decorrência do insuficiente conhecimento 

científico acerca do agente biológico, instalou-se a necessidade 

de implementação de medidas que auxiliassem na redução da 

curva de contaminação, entre essas, o distanciamento social 

(WERNECK; CARVALHO, 2020). A partir disso, a suspensão 

das atividades presenciais em instituições de ensino e a 

necessidade de implementação do ensino remoto emergencial 

evidenciaram a urgência na adaptação das metodologias 

educativas, configurando um desafio aos educadores 

(MORAES et al., 2020). 

Com isso, as transformações sociais dão espaço ao 

surgimento de novas modalidades de ensino, de modo a 

adaptar o sistema educacional às novas necessidades. A 

geração dessas novidades, muitas vezes, suscita conflitos 

relativos aos problemas enfrentados decorrentes das diversas 

interpretações acerca das questões que envolvem o ensino-

aprendizagem (RUBIO, 2011). Desta forma, é enfatizada a 

necessidade de discussão e aprimoramento das antigas e 
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novas modalidades de ensino e das práticas pedagógicas, a fim 

de gerar resultados positivos no âmbito educacional. 

Dentro desse contexto, ressalta-se que a monitoria 

acadêmica é considerada uma modalidade de ensino capaz de 

potencializar o aprendizado. Proporciona, ao monitor, 

autonomia e responsabilidade mediante o investimento em sua 

formação, como também a efetivação do auxílio aos 

professores no desenvolvimento das atividades pedagógicas. O 

enfoque da modalidade é promover o apoio ao ensino e atender 

à demanda de estudantes com dificuldade de aprendizagem, 

configurando um importante instrumento de ensino-

aprendizagem (FRISON, 2016). 

Nesta realidade atípica do ensino remoto emergencial, 

há uma necessidade evidente de provocação e incentivo ao 

aprendizado, considerando que o aluno é protagonista desse 

processo. Desse modo, é necessário que as metodologias de 

ensino utilizadas sejam favoráveis à realidade de aprendizagem 

dos alunos, com o intuito de promover a aquisição do 

conhecimento e o desenvolvimento de habilidades necessárias 

para a formação e considerando as dificuldades impostas pela 

nova realidade (GARCIA et al., 2020). 

A partir do objetivo de provocar e incentivar o 

aprendizado no educando, entende-se a importância do 

planejamento que considere aspectos inerentes à realidade do 

aluno e do professor, através do uso de estratégias didáticas 

(MORAIS et. al, 2020). Com isso, a monitoria acadêmica, que 

configura o elo entre o aluno e o professor, é um fator de 

extrema importância nessa construção, considerando que 

facilita o alcance de um efetivo processo de ensino-

aprendizagem (ANDRADE, et. al, 2018).  
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Nesse contexto, as experiências vivenciadas no projeto 

de monitoria acadêmica em questão estiveram relacionadas ao 

uso de ferramentas tecnológicas, as quais contribuem de forma 

significativa como recurso facilitador da aprendizagem, em 

relação ao desenvolvimento de habilidades investigativas, de 

assimilação, reflexão e interpretação, requeridas no Ensino 

Superior (ZANIN; BICHEL, 2018).  

No âmbito das ferramentas tecnológicas têm-se os 

recursos audiovisuais, com ênfase nas imagens, vídeos e 

conteúdos de multimídia, que permitem a exploração do 

conteúdo de forma dinâmica, auxiliando no entendimento, 

considerando a possibilidade de ilustração e associação do 

conteúdo ministrado (ANTUNES, 2015). Com isso, a utilização 

dos recursos audiovisuais como parte das metodologias de 

ensino é considerada uma alternativa potencializadora do 

processo de aprendizagem e por isso a implementação dessas 

ferramentas no processo de ensino-aprendizagem se faz 

fundamental atualmente. Diante disso, o uso de pelo menos três 

recursos tecnológicos, relativamente acessíveis, foi incentivado 

durante a monitoria acadêmica, sendo estes abaixo 

apresentados. 

O “mapa mental” é uma ferramenta de estudo utilizada 

para o registro e organização de informações acerca de um 

tema central. A linguagem utilizada é escolhida pelo produtor, 

podendo consistir na utilização de palavras-chaves, frases, 

símbolos, cores e imagens. Desse modo, é considerado um 

recurso facilitador e alternativo da produção textual, possuindo 

eficácia no processo de aprendizado, no que diz respeito a 

assimilar, planificar e sistematizar informações, culminando no 

processo de cognição. Além disso, o desenvolvimento de 

habilidades como organização de ideias, gerenciamento dos 
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argumentos e estímulo à criatividade também são observados 

pelo uso dessa ferramenta (ZANDOMENEGHI et al., 2015). 

Os “infográficos” configuram um material informativo, 

constituído por textos e imagens, que tem como objetivo 

dinamizar a informação a ser veiculada, facilitando a 

compreensão. Desse modo, a utilização deste recurso como 

uma metodologia de ensino é viável, considerando o objetivo de 

potencializar o processo cognitivo pela representação de 

palavras e imagens de cunho assimilativo, de modo a incitar a 

busca das informações, a construção do conhecimento e a 

disseminação desse aprendizado (BEZERRA; SERAFIM, 

2016).  

Os flashcards são parte da metodologia de ensino que 

visa a memorização do conhecimento por meio da Técnica de 

Repetição Espaçada, que visa a revisitação do conteúdo em 

determinado período com o objetivo de estimular os processos 

cognitivos. A utilização desse recurso é baseada na escrita de 

perguntas, palavras-chaves ou temáticas, seguidas das suas 

respectivas respostas. Desse modo, o estímulo cognitivo de 

fixação do conteúdo por meio desta ferramenta torna-se uma 

alternativa viável para o processo de ensino-aprendizagem 

(CHAVES et. al, 2020).  

Por tudo isso, o presente relato tem como objetivo 

descrever as experiências vivenciadas no desenvolvimento de 

um projeto de monitoria acadêmica no contexto do ensino 

remoto emergencial, bem como verificar os benefícios e os 

obstáculos da utilização dos recursos audiovisuais no processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

Trata-se de um estudo descritivo das atividades do 

projeto de monitoria “Construir conhecimento para socializar 

saberes: introdução à nutrição e ao exercício profissional e 

técnica dietética contribuindo para um saber socializado”, 

desenvolvidas na disciplina de Introdução à Nutrição e ao 

Exercício Profissional, do curso de graduação em Nutrição da 

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi- FACISA, campus da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, 

realizadas por dois monitores, sob supervisão de duas 

professoras e uma técnica administrativa da mesma instituição. 

A disciplina foi ofertada pela primeira vez em formato remoto, 

com a participação de 42 alunos, no período de 08 de setembro 

de 2020 a 20 de outubro do mesmo ano.  

É importante enfatizar, nesse caso, que a disciplina é 

ofertada aos alunos do primeiro período do curso, sendo estes 

ingressantes na realidade acadêmica do ensino superior. Desse 

modo, foi de extrema importância esse entendimento na 

elaboração dos materiais a serem propostos ao grupo, 

considerando não só essa demanda, como também a realidade 

do ensino remoto emergencial, nova e atípica a todos, para que 

as metodologias atendessem ao perfil da turma, auxiliando no 

processo de ensino-aprendizagem.  

A elaboração de um material na monitoria acadêmica 

passa por algumas etapas (Figura 1), tendo em vista que são 

desenvolvidas pelos alunos-monitores sob a supervisão dos 

professores responsáveis. Inicialmente, realizou-se uma 

reunião com os participantes do projeto, na qual a professora 

titular da disciplina apresentou todo o programa adaptado para 

o período remoto. Todos os participantes colocaram suas 
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considerações e foi proposto aos alunos monitores, entre outras 

atividades, a criação de vídeos educativos abordando 

metodologias específicas de aprendizagem de forma a 

contribuir com o conhecimento dos alunos sobre as 

metodologias e o desenvolvimento das atividades propostas no 

ensino remoto emergencial. Com isso, foi proposta a 

elaboração de três vídeos educativos, abordando as 

metodologias: mapa mental, infográfico e flashcards. 

 Após a reunião, a etapa seguinte desenvolvida foi a 

pesquisa de materiais que ajudassem na construção e 

explicação dos assuntos, baseada na realização da busca de 

artigos e livros digitais, assim como a busca de ferramentas que 

viabilizassem a criação dos materiais. Após uma seleção inicial 

dos documentos, realizou-se a leitura e seleção dos que 

poderiam contribuir para a elaboração dos vídeos. Posterior à 

análise dos materiais, foram elencados os principais pontos a 

serem abordados, sendo estes: Introdução sobre a 

metodologia, como criar, pontos importantes na criação (uso de 

texto, figuras, imagens e símbolos), onde criar, abordagem das 

ferramentas que auxiliam no processo de criação e como usar 

ao menos duas das ferramentas expostas.  

A criação dos vídeos pelos monitores foi baseada no uso 

de templates e material explicativo em áudio. Os recursos 

tecnológicos utilizados na produção foram, basicamente, 

plataformas digitais e softwares aplicativos, sendo estes a 

plataforma Canva, para elaboração dos recursos visuais; o 

aplicativo Gravador de voz para captação do áudio a ser 

inserido no material; e o aplicativo InShot para montagem e 

edição dos vídeos. 
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Figura 1. Etapas para elaboração do material na monitoria 

acadêmica. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Seguida da elaboração de todo o material, foi realizada 

uma segunda reunião online na qual os monitores puderam 

expor os materiais criados e todo o grupo pôde fazer sugestões 

e modificações necessárias para melhoria da produção. 

Acatadas as sugestões e considerações, iniciou-se a etapa de 

modificações sugeridas para posterior envio final dos materiais 

elaborados. Desse modo, no momento propício à elaboração 
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das atividades pelos discentes, as docentes responsáveis pela 

disciplina disponibilizaram os vídeos educativos na plataforma 

de ensino, SIGAA, utilizada pela UFRN para posterior acesso 

aos materiais e elaboração das atividades pelos discentes. 

Com o intuito de verificar a efetividade dos materiais 

produzidos no projeto de monitoria, enxergou-se a necessidade 

de indagar os alunos a respeito da utilização dos vídeos, bem 

como sua repercussão e resultado no processo de ensino-

aprendizagem. Desse modo, foi elaborado um questionário 

(Figura 2) pelos monitores através da plataforma Google Forms, 

contendo quatro questões objetivas e uma questão discursiva, 

de modo a facilitar a coleta de dados. O link de acesso ao 

questionário foi disponibilizado aos discentes através da 

plataforma SIGAA da UFRN.  

 

Figura 2. Questionários de autoavaliação da efetividade dos 

materiais pelos discentes. 

 
Fonte: Autoria própria 
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Foi solicitado que, através dos questionários, os alunos 

pudessem responder quais as ferramentas que já conheciam, 

qual das ferramentas julgam que mais contribui para 

assimilação, organização e fixação dos conteúdos estudados, 

sobre a capacidade de elaborar esses materiais antes e após 

as contribuições desses vídeos educativos e da disciplina e 

uma pergunta aberta acerca das principais dificuldades 

enfrentadas para elaborar os materiais. O formulário foi 

respondido por 30 alunos, correspondendo a 71,42% dos 

discentes matriculados na disciplina.  

É pertinente salientar que não foi necessário utilizar 

nenhum programa estatístico para análise dos dados 

quantitativos pois a própria ferramenta do Google Formulários 

fornece os dados numéricos e percentuais, facilitando, assim, a 

interpretação dos dados obtidos na coleta. De semelhante 

modo, é válido enfatizar que o enfoque da pesquisa é a análise 

qualitativa dos dados a respeito das metodologias aplicadas.   

Entendendo a importância de analisar o contato prévio 

dos discentes com as ferramentas (Figura 3), em relação à 

primeira pergunta, obteve-se, em maioria, a resposta de que o 

mapa mental foi a ferramenta que os alunos já haviam tido 

contato e utilizado antes da apresentação na disciplina (96,7%). 

Em segundo lugar, a ferramenta mais conhecida e utilizada foi 

o infográfico (20%) e, em terceiro, flashcard (6,7%). Um 

pequeno percentual dos alunos não conhecia nenhuma das 

ferramentas aplicadas (3,3%).  
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Figura 3. Avaliação do contato prévio dos discentes como as 

ferramentas.  

 
Fonte: Autoria própria 

 

É significativo mensurar a efetividade da utilização 

dessas ferramentas para as finalidades propostas (Figura 4), no 

tocante à ferramenta que mais contribuiu para a organização, 

assimilação e fixação do conteúdo, o mapa mental também foi o 

instrumento mais citado (46,7%), seguido do flashcard (30%) e 

do infográfico (23,3%), respectivamente.  

Muitos discentes podem já possuir contato com essas 

ferramentas, mas ainda não se sentirem seguros para elaborá-

las. No que se diz respeito às perguntas relacionadas à 

efetividade dos vídeos, os alunos responderam, em maioria, 

que antes de assistir aos vídeos educativos não eram capazes 

(43,3%) ou eram parcialmente capazes (53,3%) de produzir 

esses materiais, como também que, após o acesso aos vídeos, 

se sentem totalmente (90%) e parcialmente (10%) capazes de 

realizar essa produção (Figura 5).  
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Figura 4. Autoavaliação dos discentes das ferramentas que 

mais contribuíram para a organização, assimilação e fixação 

dos conteúdos.  

 
Fonte: Autoria própria 

 

Figura 5. Capacidade de elaboração de mapas mentais, 

infográficos e flashcards antes e depois dos vídeos educativos 

autorreferida pelos discentes. 

 
Fonte: Autoria própria 
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É evidente a necessidade de ouvir os discentes em 

relação aos obstáculos encontrados na realização das 

atividades, considerando as muitas variáveis que envolvem a 

elaboração, principalmente no contexto do ensino remoto 

emergencial. Com isso, em relação à pergunta sobre as 

dificuldades vistas na execução das atividades, realizou-se uma 

seleção dos termos mais presentes nas respostas, sendo estes: 

não conhecer as metodologias, utilização dos aplicativos, 

organização e síntese de ideias, equipamentos eletrônicos e 

internet.  

Durante o exercício da monitoria, o aparecimento de uma 

demanda inesperada, requerida pelos discentes aos monitores, 

foi no que se refere a elaboração de vídeos. Desse modo, foi 

oportuno um encontro síncrono com os discentes que relataram 

apresentar maiores dificuldades através da plataforma Google 

meet. Ocorreu o envio prévio do link da sala de reunião no grupo 

do aplicativo de mensagens Whatsapp da referida turma e, na 

ocasião, participaram 10 discentes. Foi realizada uma 

exposição geral de como criar vídeos pelo software InShot, 

tendo durabilidade de 1 hora, com a explicação e exposição do 

passo a passo para elaboração dos vídeos, bem como auxílio 

no esclarecimento de dúvidas durante a elaboração.  

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

A experiência de elaborar materiais educativos 

consegue desenvolver nos alunos-monitores competências 

importantes para a formação profissional, pois o monitor se 

encontra em um momento de aprendizado, planejamento e 

organização dos conteúdos, além de ser estimulado a buscar 

novos conhecimentos para se atualizar sobre as metodologias 
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nesse processo de aprendizagem e de ensinamento. Além 

disso, a promoção da integração entre professor-monitor-

discente é evidenciada nesse processo (SILVEIRA; SALES, 

2016). 

Apesar do estímulo aos professores em aplicar novas 

metodologias, é importante atentar-se ao fato de que é 

necessário um conhecimento prévio dos alunos, bem como o 

desenvolvimento de habilidades necessárias. Essa realidade 

somada às diversas demandas do professor pode implicar no 

impedimento da aplicação de metodologias que contribuem 

para o aprendizado dos discentes.  

O desenvolvimento de materiais audiovisuais educativos 

requer tempo, tanto para a produção em si, quanto para a busca 

de materiais recentes que consigam explicar a construção 

dessas metodologias. Aos professores, que já possuem outras 

demandas, o desenvolvimento de atividades mais dinâmicas 

pode representar uma dificuldade. Celestino Júnior e 

colaboradores (2017), enfatizam que a integração entre 

professores e monitores na aplicação das ações pedagógicas é 

um potencial gerador de resultados positivos no processo de 

ensino-aprendizagem. Desse modo, evidencia-se que a 

monitoria possui um papel fundamental na implementação de 

novas ferramentas de aprendizagem. 

A necessidade de rapidez das informações evidenciadas 

pelo uso das tecnologias reflete a importância na sociedade 

atual. Sabendo disso, buscou-se elaborar vídeos curtos para 

não correr o risco de desestimular os alunos. De acordo com 

Sweller (2005), o conceito de carga cognitiva estabelece que os 

elementos irrelevantes das informações precisam ser 

eliminados, com o intuito de não sobrecarregar o processo de 

cognição, a fim de que seja favorecida a aprendizagem. Além 
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disso, evidenciar os conteúdos de forma interativa com as 

propostas de trabalho pode ter contribuído para o 

entendimento, como por exemplo apresentar todo o conteúdo 

sobre os mapas mentais utilizando os próprios mapas mentais. 

Pôde-se perceber um grande avanço, evidenciado pelos 

próprios estudantes que se beneficiaram dos materiais 

educativos, na capacidade de elaboração de mapas mentais, 

infográficos e flashcards, pois, embora conhecessem algumas 

dessas metodologias, não se sentiam capazes de elaborar 

esses materiais, sendo esta habilidade adquirida através dos 

vídeos educativos, seguidos da aplicação em atividades da 

disciplina. Desse modo, é válido ressaltar que os recursos 

audiovisuais configuram uma ampla possibilidade de utilização 

em relação às práticas pedagógicas, considerando sua extensa 

aplicabilidade e contribuição ao aprendizado (BERCK; ROCHA, 

2019).  

A redução do distanciamento dos alunos com essas 

metodologias promoveu uma melhor capacidade de 

desenvolver as atividades propostas da disciplina, sendo essa 

segurança adquirida de potencial aplicabilidade em outras 

disciplinas e com outros conteúdos durante toda a graduação, 

o que pode favorecer o processo de aprendizagem dos 

discentes. O melhoramento desse processo pode ser 

enfatizado na observação de que, ao passo que os alunos já 

têm conhecimento prévio das metodologias, é gerada uma 

maior segurança na elaboração. 

Muitas vezes, abordar um conteúdo e não exemplificar 

sua aplicabilidade pode ser um fator negativo para reprodução 

dos materiais. Desse modo, buscou-se demonstrar nos vídeos 

educativos o passo a passo de utilização das plataformas que 

contribuem para criação desses materiais, com o intuito de 
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facilitar a visualização dos discentes e minimizar as dificuldades 

relativas ao entendimento. Essa aplicação remete ao chamado 

Conceito de aprendizagem multimídia, apresentado por Aviles 

e Galembeck (2017), que tem enfoque no aprendizado por meio 

de palavras e imagens, sendo essa associação de extrema 

importância para a certificação do conhecimento.  

Apesar de todas as alternativas buscadas na 

minimização das dificuldades a serem encontradas pelos 

discentes na realização das atividades, ainda foi possível 

perceber que elementos como a falta de familiaridade com as 

plataformas virtuais de produção e as dificuldades instrumentais 

de equipamentos e internet foram bastante citadas nas 

respostas. Segundo Silva (2020) para que o aluno aprenda de 

forma significativa, considerando os elementos da Teoria de 

Aprendizagem Significativa de David Ausubel, três exigências 

devem ser consideradas, sendo elas, os conhecimentos prévios 

dos alunos, o material potencialmente significativo e a 

predisposição do aluno para aprender.  

 Essas questões evidenciam o fato de que há uma 

necessidade de incitar nos alunos o desenvolvimento de 

habilidades requeridas para além da formação acadêmica, 

como o manuseio de plataformas digitais, bem como que há 

obstáculos específicos da realidade do ensino remoto 

emergencial, com ênfase na falta de acesso igualitário a 

instrumentos tecnológicos, a qual é explicitada na vivência 

dessa nova realidade.  

Ademais, é imprescindível salientar o papel da monitoria 

acadêmica no processo de ensino-aprendizagem, o qual é 

extremamente evidenciado nessa vivência, considerando a 

possibilidade de aplicação das novas metodologias no tocante 

à produção, aplicação e incentivo aos alunos na abertura às 
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novas formas de aprendizado, bem como no auxílio aos 

docentes na aplicação desses métodos, sendo uma 

contribuição efetiva no planejamento e execução das 

atividades.  

O interesse dos alunos pelo desenvolvimento de novas 

habilidades e consequentemente a abertura à aquisição de 

conhecimento também desempenha um papel fundamental no 

que diz respeito à geração de autonomia, importante para a 

formação do discente e para o exercício profissional. Desse 

modo, foi de extrema valia reconhecer nos discentes a busca 

pelo aprendizado no tocante à produção dos vídeos.  

O desenvolvimento dessa habilidade é um quesito 

potencializador do aprendizado, da atualização do discente em 

relação às tecnologias digitais, bem como um fator positivo e de 

possível utilização em outros momentos da realidade 

acadêmica. De acordo com Diesel, Martins e Rehfeldt (2018), a 

predisposição do aluno em aprender é um passo extremamente 

importante para o processo de aprendizado significativo. Além 

disso, as ferramentas tecnológicas são instrumentos incitadores 

do interesse ao aprendizado. Desse modo, evidencia-se que a 

união desses dois fatores desencadeou nos alunos a 

efetividade do processo de ensino-aprendizagem.  

 

CONCLUSÕES  

 

 O trabalho desenvolvido na monitoria acadêmica 

consistiu na aplicação de metodologias facilitadoras do 

aprendizado, sendo estas mapa mental, infográfico e flashcard. 

Além disso, a instrução elaborativa dessas atividades, através 

de vídeos educativos e pela utilização de recursos digitais, com 
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o intuito de potencializar o processo de ensino-aprendizagem e, 

consequentemente, a efetividade do conhecimento. 

 A aferição da eficiência das metodologias, gerou um 

retorno positivo aos docentes e monitores, atestando a 

positividade da utilização das ferramentas e dos recursos 

tecnológicos audiovisuais, cumprindo o papel de impulsionar a 

aprendizagem e realizando um importante retorno ao desafio 

imposto pela oferta da disciplina na realidade do ensino remoto 

emergencial. 

 Os desafios encontrados na aplicação e 

desenvolvimento das atividades pelos discentes relativas às 

deficiências explicitadas pela realidade do ensino remoto, como 

os recursos instrumentais (aparelhos eletrônicos e internet), 

evidenciam as muitas variáveis que envolvem o novo formato, 

necessitando de estudos e resoluções que venham a contribuir 

na minimização desses prejuízos.  

 Ademais, a importância da monitoria acadêmica no 

processo de ensino-aprendizagem dos discentes e na 

integração professor-monitor-discente é enfatizada pelo 

desfecho positivo do desenvolvimento das atividades, 

cumprindo o objetivo de atender às demandas dos alunos 

relativa à facilitação do processo de cognição das informações.   
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RESUMO: O café é a bebida mais consumida no Brasil e no 
mundo, influenciando tanto no aspecto econômico quanto 
social. As propriedades bioativas do café, principalmente o seu 
potencial estimulante, estão sendo cada vez mais exploradas. 
O objetivo dessa pesquisa foi realizar uma revisão bibliográfica 
acerca das propriedades bioativas presentes nos grãos de café. 
Foram selecionados trabalhos publicados em revistas 
científicas, livros monografias e periódicos. A composição 
química do café se relaciona com diversas variáveis, como, 
espécie, variedade, região de cultivo, tipo de solo, altitude. 
Sendo fatores que podem interferir na sua composição química. 
Estudos demonstram que o seu consumo está relacionado à 
diminuição da sonolência, combate o stress, eliminação dos 
radicais livres, ajuda na digestão, melhora os níveis de atenção, 
entre outros. Ademais, é possível afirmar que o consumo de 
café apresenta um efeito benéfico relacionado ao 
desenvolvimento de algumas doenças, como, asma, Alzheimer, 
Doença de Parkinson, diabetes tipo II. Embora exista um 
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grande acervo de investigações a respeito dos compostos 
químicos, metabólicos e bioativos até a presente data, sendo 
por vezes difícil encontrar evidências concretas relacionadas 
aos efeitos desta bebida na saúde do consumidor, devido à 
grande variabilidade encontrada no café. Contudo são 
necessários estudos acerca da absorção dos compostos 
bioativos quando são ingeridos no corpo humano, a fim de 
compreender os benefícios do café em sua íntegra. 
Palavras-chave: Café, Saúde, Compostos bioativos. 
 
     INTRODUÇÃO 

 

O café é uma bebida reconhecida mundialmente e, 

apesar de não fazer parte das espécies nativas brasileiras, se 

adaptou facilmente as condições climáticas e divergentes do 

país, fazendo com que o Brasil se tornasse o maior produtor e 

exportador mundial de café (XAVIER, 2017). Além disso, é a 

bebida mais consumida no Brasil e no mundo, visto o seu 

consumo vem aumentando pela presença substâncias que 

aceleram o metabolismo (DA SILVA et al, 2018).  

Chegando ao brasil vindo da Guiana Francesa, a planta 

começou a ser cultivada na cidade de Belém do Pará e 

rapidamente se dispersou pelos estados do Maranhão, Bahia, 

Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Minas Gerais (MOLDAER, 

2015). Atualmente cultura do café no Brasil tem importância 

tanto econômica, quanto social, sendo um dos maiores 

produtores e exportadores no mercado internacional (XAVIER, 

2017). Segundo estudos realizados pela ABIC (2018), revela 

que o café desde 1997 até os dias atuais é consumido com o 

intuito de reanimar, sendo ótimo para consumir no serviço e 

para oferecer em acontecimentos sociais, consumido por força 

do hábito e pelo prazer em decorrência do seu sabor e aroma. 
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Dentre as inúmeras espécies existentes de grãos de 

café, as duas espécies cultivadas no Brasil com potencial de 

comercialização, são Coffea arabica e Coffea canephora, 

representando, respectivamente, 19,6% e 15,2% da produção 

nacional (CONAB, 2019). Ambas as espécies possuem 

características e qualidades botânicas e químicas diferentes, 

sendo características que podem ser aproveitadas de forma 

produtiva garantindo uma boa safra (MOLDAER, 2015). 

O sabor característico do café deve-se à presença de 

vários constituintes químicos voláteis e não voláteis como, 

proteínas, aminoácidos, ácidos graxos, compostos fenólicos e 

enzimas, todos eles interferindo no sabor e odor da bebida 

(MIRANDA et al, 2016). O café possui mais de 800 compostos 

de várias classes já identificados, muitos citados na literatura 

por estarem associados à saúde humana, dentre eles, destaca-

se a cafeína que exerce uma elevação de pressão arterial, e os 

ácidos clorogênicos, que protegem contra a formação da placa 

ateromatosa (DA SILVA et al, 2019).   

O aumento das pesquisas sobre alimentos bioativos 

reflete na necessidade do conhecimento acerca desses 

compostos (SOUZA,2019). O Brasil desenvolve um dos 

maiores programas de pesquisas em café do mundo, por meio 

do Consorcio Pesquisa Café (ROMUALDO, 2020). Ademais, os 

investimentos para agregar valor à bebida têm sido um 

incentivo para produtores uma vez que resulta na valorização 

do valor final da saca (XAVIER, 2017).  

Dessa forma, o objetivo desse estudo foi realizar uma 

revisão bibliográfica acerca das propriedades bioativas 

presentes nos grãos de café. 
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     MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A revisão da literatura científica consistiu em responder 

a pergunta norteadora “Quais os compostos bioativos presentes 

no café e seus respectivos efeitos à saúde humana?”. Foram 

selecionados trabalhos publicados em revistas científicas em 

base de dados como: Periódicos Capes, Science Direct, 

SciELO (Scientific Electronic Library Online - Biblioteca 

Científica Eletrônica em Linha), além de livros e monografias 

sobre o tema.  

Para o levantamento bibliográfico foram utilizados como 

descritores, em Ciências da Saúde e Ciência e Tecnologia dos 

Alimentos: compostos bioativos do café, benefícios do consumo 

de café e propriedades do café.  

 

     RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Classificação Botânica  

 

  Assemelhando-se às uvas que produzem o vinho, as 

cerejas do café vêm de uma árvore com inúmeras espécies e 

variedades, apesar de nem todas as variações desse fruto 

serem conhecidos (MOLDAER, 2015).  

O café pertence à família Rubiaceae e o gênero dessa 

espécie é o Coffea, sendo as espécies Coffea arábica L. e 

Coffea canéfora Pierre as que se destacam economicamente 

em todo o mundo (MOLDAER, 2015). Ademais, do tronco 

principal da espécie Arábica saem as variedades crioulas, 

assim como as variedades Typica e Bourbon e seus 

cruzamentos, além disso, as variedades da espécie Robusta 
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são ocasionalmente cruzadas com Arábicas para gerar híbridos 

(MOLDVAER, 2015). 

 Seus frutos são formados pelo exocarpo ou epicarpo 

(pele/casca), mesocarpo (polpa/mucilagem), endocarpo 

(pergaminho), película prateada (epiderme do grão) e o 

endosperma (grão) a qual é a matéria bruta principal para o 

preparo da infusão de café (TEODORO et al, 2019). 

 As duas principais espécies (Coffea arábica L. e Coffea 

canéfora Pierre) de café têm características e qualidades 

botânicas e químicas diferentes que determinam onde elas 

crescem melhor, sendo aspectos que indicam o perfil específico 

do sabor da safra (MOLDVAER, 2015). Dessa forma, essas 

diferenças em sua composição química podem ser exploradas 

em sua comercialização e consequentemente, agregando valor 

a safra do café. 

 A qualidade do café é caracterizada pelos seus aspectos 

sensoriais, tais como, sabor, aroma e pureza do café, os quais 

são influenciados por inúmeros fatores durante o seu 

processamento até a xícara. Dentre os processos que o café 

deve passar, o processamento do grão pode evidenciar os 

atributos de sabor dos grãos, podendo arruinar até as cerejas 

de café cultivadas e colhidas com o maior cuidado se não for 

bem realizado (MOLDVAER, 2015).  

 

Compostos bioativos 

 

A ascensão de mercado do café em escala mundial 

despertou o interesse do ramo acadêmico. Sob essa ótica, 

numerosos estudos concernentes a sua segurança e as 

aplicações relacionadas a saúde têm sido realizados 
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(ABRANHÃO,2010).  Dentre as diversas tangentes, a qualidade 

e a presença de compostos bioativos vêm ganhando destaque. 

Um composto bioativo compreende nutrientes ou não 

nutrientes que possuem algumas ações metabólicas 

específicas que atuam para melhorar a saúde humana 

(SOUSA,2017). Os alimentos funcionais possuem compostos 

bioativos capazes de atuar como moduladores dos processos 

metabólicos, prevenindo o surgimento precoce de doenças 

degenerativas (VIZZOTTO et al, 2010).  

Segundo Xavier (2017, apud Rezende, 2016), a síntese 

de compostos bioativos em plantas ocorre pela via do 

metabolismo secundário, de forma que a plasticidade genética 

somada a fatores bióticos e abióticos garantem a produção de 

determinados compostos para sua proteção e ou sinalização, 

podendo ser utilizados na dieta humana para fins medicinais.  

 

Segundo Sousa (2017), apud Lajolo (2017, p.1): 

 
Essas substâncias exercem várias ações do ponto 

de vista biológico, como atividade antioxidante, modulação 

de enzimas de destoxificação, estimulação do sistema 

imune, redução da agregação plaquetária, modulação do 

metabolismo hormonal, redução da pressão sanguínea, e 

atividade antibacteriana e antiviral. 

 

Todavia, a quantidade de compostos bioativos presentes 

no alimento não representa a absorção dos mesmo quando são 

ingeridos (SOUSA, 2017).  
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Tabela 1. Composição de grão de café cru 
 

 

 

 

Componente  

 

 

Café Arabica (%)  

 

 

Café Robusta (%)  

Cafeína  0,7 – 1,4  1,2 – 2,4  

Trigonelina  1,0 – 1,2  0,6 – 0,7  

Minerais  3 – 4,2  3 – 4,2  

Lignina  1 – 3  1 – 3  

Proteínas  11,0 – 13,0  11,0 – 13,0  

Aminoácidos livres  0,2 – 0,8  0,2 – 0,8  

Óleos  7,7 – 16,0  7,7 – 16,0  

Ceras  0,2 – 0,3  0,2 – 0,3  

Ácidos clorogênicos totais  3,5 – 7,3  7,0 – 14,0  

Ácidos alifáticos não voláteis  2 – 2,9  1,3 – 2,2  

Ácidos voláteis  0,1  0,1  

Carboidratos solúveis  9 – 12,5  6,0 – 11,5  

Fonte: adaptado de Sousa, 2017 

A composição química do café cru se relaciona com a 

espécie, variedade, região de cultivo, tipo de solo, altitude, 

podendo ser alterada por diversos fatores, como, práticas 

culturais, maturação, colheita secagem, beneficiamento e 

armazenamento (MOLDAER, 2015).  

 O grão cru do café é caracterizado por possuir 

constituintes voláteis como, a trigonelina e ácidos clorogênicos, 

e constituintes não voláteis como açúcares, proteínas, 

aminoácidos, compostos fenólicos, dentre outros 

(XAVIER,2017; RAMALHO E SOARES, 2018). Ademais, é 

possível encontrar muitos compostos nitrogenados não 

protéicos, como, por exemplo, a cafeína (0,7 – 1,4%), uma 

metilxantina com propriedades estimulantes do sistema 

nervoso central, além disso, também é possível encontrar na 
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literatura a respeito de traços de teofilina e teobromina 

(RAMALHO E SOARES, 2018). 

Os ácidos clorogênicos, a sacarose, os polissacarídeos, 

a cafeína, os lipídios, as proteínas e os ácidos orgânicos são os 

constituintes que se encontram em maior concentração (DE 

LIMA et al,2019).  

Sob essa perspectiva, esses e outros fatores levam a 

muitos especialistas da saúde indicar a ingestão de alimentos 

funcionais ricos em compostos bioativos e nesta tangente a 

ingestão do café como bebida: 

 
Muitos médicos em todo o mundo recomendam o 

consumo regular da bebida do café para jovens e adultos, 

na dose de 4 xícaras diárias, que pode ser expresso, 

cappuccino, com ou sem leite, em dose moderadas. A 

ingestão de uma xícara ao acordar mantém o indivíduo 

desperto, ativo e de bom humor durante o dia. 

(NASCIMENTO,2006, p.15, apud SOUSA, 2017). 

 

Contudo, é importante ressaltar que as doses de café 

precisam ser consumidas de forma moderada, levando em 

consideração o organismo de cada indivíduo.  

Ademais, outros pontos importantes para a modulação 

do conteúdo de compostos bioativos: a proporção percentual da 

formulação dos blends e o processo de torrefação. Dos quais 

provém a degradação e a formação de novos compostos 

bioativos através de reações exotérmicas (TEODORO et 

al,2019). Através da torrefação obtém-se uma mistura 

complexa de compostos voláteis e não voláteis de origem 

natural e de novas substâncias formadas durante o processo, 

realçando-se assim as melhores características associadas ao 
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sabor, ao aroma e à acidez de cada tipo de grão (TEIXEIRA, 

2018). 

Inúmeras pesquisas demonstram que o consumo 

periódico e balanceado do café, está relacionado à: diminuição 

da sonolência, combate o stress, é rico em antioxidantes, ajuda 

na digestão, melhora os níveis de atenção, entre outros 

(RAMALHO E SOARES,2019).  

 

 Segundo a Associação brasileira da indústria de café:  

 
“A depressão é uma condição independente de risco 

cardiovascular para homens e estudos modernos avaliam o 

papel protetor de medicamentos antidepressivos e hábitos 

alimentares. O consumo diário de doses moderadas de café 

torrado adequadamente pode ser benéfico na prevenção da 

depressão/DCV por conter, em   quantidades   superiores   

às   de   cafeína   (1-2%),   compostos   quinídeos derivados  

dos  ácidos  clorogênicos  (2-4%)  com  ação  antioxidante,  

além  de potente   ação   antagonista   opióide   (tipo   

naltrexona)   e   efeito   inibidor   da recaptação de adenosina. 

(ABIC,2018). 

 

Cafeína 

 

A cafeína talvez seja um dos componentes químicos do 

café mais estudados, devido aos seus efeitos fisiológicos. É um 

composto químico de fórmula C8H10N4O2, classificado como 

alcaloide do grupo das xantinas e designado quimicamente 

como 1,3,7-trimetilxantina, sendo encontrado em certas plantas 

e usado para o consumo em bebidas, na forma de infusão, 

como estimulante (DA SILVA et al, 2018). 
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 Suas principais fontes alimentares são café, guaraná e 

mate (SOUZA, 2019). Os estimulantes são substâncias 

psicoativas eficientes em modificar a fisiologia do organismo e 

são usados principalmente por desportistas e indivíduos que 

desejam aumentar a resistência física, ter uma maior 

concentração, evitar o sono e aumentar a sensação de bem-

estar (GOMIDE, 2019). 

 

        Figura 1. Estrutura molecular da Cafeína 

                 
                          Fonte: Infoescola, 2008 

 

É um dos principais componentes do café, sendo uma 

substância cristalina, branca, com pH básico, pertencente ao 

grupo dos alcalóides nitrogenados, aos quais a cocaína, 

atropina, efedrina, morfina e nicotina também fazem parte 

(GOMIDE, 2019). Após o processo de torrefação, o grão do café 

passe a ser constituído por cerca de 1,3 a 2,4% de cafeína 

(ROMUALDO,2020). 

Em uma xícara de café há em média 100mg de cafeína, 

na qual sua quantidade responsável por 10% do sabor amargo 

do café, no entanto, o teor de cafeína não tem efeito na 

qualidade sensorial da bebida (SOUZA, 2019). 
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Aproximadamente 100% da ingestão oral da cafeína é 

absorvida pelo trato gastrointestinal atingindo o pico no plasma 

de 15 a 120 minutos, entretanto, uma possível variação na 

velocidade de absorção pode ser determinada principalmente 

pela velocidade de esvaziamento gástrico (VASCONCELLOS e 

FERNANDES, 2018). 

Damaceno (2015) afirma que a cafeína possui efeitos 

sobre a capacidade de contração de musculatura cardíaca, 

taquicardizantes, bro ncodilatadores e estimulantes da 

secreção gástrica. Contudo, o efeito ergogênico da cafeína em 

exercícios irá depender da duração do exercício, protocolo 

utilizado e do estado de treinamento dos sujeitos estudados 

(VASCONCELLOS e FERNANDES, 2018).  

De acordo com Pounis (2017), em testes in vitro a 

incubação com a cafeína em células tumorais vem 

demonstrando efeitos antiproliferativo e antimetastático 

(POUNIS et al., 2017). 

 

Polifenóis  

 

Os polifenóis são compostos orgânicos caracterizados 

pela presença de múltiplas unidades estruturais de fenol, 

encontrados em alimentos de origem vegetal como frutas, 

sucos, chás, café e vinho tinto, sendo estes os principais 

antioxidantes da nossa dieta (FURLAN e RODRIGUES, 2016). 

São um grupo heterogêneo de substâncias, umas com 

estruturas químicas simples e outras complexas, como, os 

taninos e as ligninas.  

Os polifenóis têm recebido muita atenção da comunidade 

científica por seus numerosos efeitos biológicos, como 
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sequestro de espécies radicalares de oxigênio (radicais livres), modulação 

da atividade de algumas enzimas específicas, inibição da proliferação 

celular, bem como seu potencial como agente antibiótico, antialérgico e anti-

inflamatório. (SOUZA, 2017, pag.19, apud HORST,2017, p.2) 

 

 De forma que os radicais livres estão relacionados a 

diversas doenças como câncer, diabetes, doenças 

cardiovasculares, incluindo doenças degenerativas como 

aterosclerose e Alzheimer (XAVIER, 2017) 

  Furlan e Rodrigues (2016) afirmam que os compostos 

polifenólicos demonstram exercer um efeito significativo no 

músculo danificado durante a atividades física, além de 

desempenhar um papel fisiológico na melhora do desempenho 

físico.  

 

Antocianinas e Flavonoides 

 

Pertencentes ao grupo dos compostos fenólicos, os 

flavonóides são pigmentos responsáveis pela coloração de 

muitos alimentos, a qual pode ser amarela, laranja e/ou 

vermelha, além de combaterem os radicais livres (SOUZA, 

2017).Os flavonoides estão presentes vastamente nas plantas, 

exercem papel importante na fisiologia das plantas, pois estão 

envolvidos nos seus crescimentos e na sua reprodução, 

fornecendo resistência a patógenos e predadores 

(DAMODARAN, 2019). No qual as antocianinas estão 

presentes, sendo formadas por um grupo de pigmentos. No 

café, esses compostos contribuem de maneira ainda mais 

significativa para o sabor e aroma do produto (MIRANDA et al, 

2016) 



A PRESENÇA DE COMPOSTOS BIOATIVOS NO CAFÉ E A SUA 
INFLUÊNCIA NA SAÚDE: UMA REVISÃO 

219 
 

As antocianinas têm atraído a atenção de químicos e 

botânicos por mais de um século, atualmente, o interesse vêm 

aumentando em razão de seus potenciais benéficos para a 

saúde e o seu uso como corante alimentício (DAMODARAN, 

2019). 

Alguns trabalhos têm proposto mecanismos 

antioxidantes derivados de flavonoides, a fim de inibir sistemas 

enzimáticos responsáveis pela formação de radicais livres 

(cicloxigenase, lipoxigenase ou xantina oxidase), quelação de 

íons metálicos que participam das reações que formam radicais 

livres, sequestro de radicais livres e regulação gênica para 

produção de enzimas antioxidantes (XAVIER,2017).  

 

Compostos antioxidantes 

  

Os compostos antioxidantes têm a capacidade de reduzir 

a atividades dos radicais livres, os quais estão relacionados à 

processos importantes no sistema biológico, contudo, em 

grandes concentrações pode determinar danos irreparáveis ao 

organismo, como, a oxidação de proteínas, peroxidação lipídica 

e danos ao material genético (XAVIER, 2017).  

Na composição química do café encontra-se ácidos 

clorogênicos, que são compostos químicos naturais produzidos 

pelo ácido caféico e pelo ácido químico, os quais estão 

presentes nos grãos de café antes do processo de torrefação, 

sendo responsáveis por grande parte da atividade antioxidante 

da bebida, na proporção de 7 a 10%, além de possuírem 

potencial atividade antibacteriana, antiviral, e anti-hipertensiva 

(VASCONCELOS e FERNANDES,2018; ROMUALDO,2020). 

Depois do processo de torrefação, o grão do café passe a ser 
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constituído por cerca de 2,7 a 3,1% de ácidos clorogênicos. 

(ROMUALDO,2020). Dentre os compostos do café os ácidos 

clorogênicos são os com maior atividade biológica, sendo 

apresentados na literatura como compostos com capacidade 

neuroprotetora (DE LIMA et al,2019). 

Diversos estudos relacionam a bebida do café com a 

atividade antioxidante. Segundo Souza (2017), pag. 20, apud 

Svilaas et al (2004), a partir de uma pesquisa realizada com 

pacientes em uma dieta balanceada durante 7 dias, descobriu-

se através dos resultados que o café foi responsável pela 

ingestão de grande parte de alguns compostos fenólicos e 

atividades antioxidante, proporcionando assim a absorção com 

valores de 64%, seguido de frutas com 10,4% chá, com 8,09%, 

e vinhos, cereais e vegetais, que tiveram valores abaixo de 5%. 

Estudos in vivo mostraram que o ácido cafeico apresenta 

atividade antioxidante, mesmo após 2 horas  de  ingestão  de 

café,  aumentando  em  16%  os  níveis  de glutationa  pós  a  

ingestão  de  5  xícaras  por  dia,  aumentando  assim  os  níveis  

de  antioxidação celular (GOMIDE, 2019). 

 

Trigonelina 

 

A trigonelina é um alcaloide pouco conhecido comparado 

com a cafeína, atua também no sistema nervoso central 

modulando atividades da secreção da bile e no intestino 

inibindo a formação de metabólito pró-aterosclerótico 

(TEODORO et al, 2019).  

O teor de trigonelina depende principalmente da 

variedade do café e do grau de torra dos grãos, tendo sido 

também relacionado com o estado de maturação do grão verde 
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e o método de processamento dos grãos pós-colheita 

(TEIXEIRA, 2018). Presente nos grãos de café com teores que 

variam entre 0,3% (m/m) e 1,3% (m/m), sendo os menores 

correspondentes aos grãos de café torrado e os maiores aos 

grãos de café verde, sendo substâncias que estão 

demasiadamente associadas com a composição do aroma da 

infusão (TEIXEIRA, 2018; RAMALHO e SOARES, 2018). Vários 

estudos têm demonstrado que a variedade arábica é mais rica 

em trigonelina que a robusta e que grãos deteriorados ou 

alterados apresentam menor teor de trigonelina (TEIXEIRA, 

2018). 

 

Figura 2. Estrutura molecular da Trigonelina 

                          
                           Fonte: Alves, 2012. 

 

Durante a torra, cerca de 50 a 80% da trigonelina 

presente no grão de café verde é degradada, estando o grau de 

degradação diretamente relacionado com a temperatura do 

processo (TEIXEIRA, 2018). Após o processo de torrefação, o 

grão do café passe a ser constituído por 0,7 a 1% de trigonelina. 

(ROMUALDO,2020).  
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No café, os maiores benefícios são constatados após o 

aquecimento, de forma que durante a torra, a trigonelina forma 

diferentes compostos responsáveis pelo sabor e aroma da 

bebida, com a piridina e a niacina (XAVIER, 2017).  A 

degradação térmica gera uma importante classe de compostos 

voláteis formada principalmente por piridinas e pirróis, bem 

como uma classe de compostos não-voláteis onde se encontra 

a niacina, também conhecida por vitamina B3 ou ácido 

nicotínico (TEIXEIRA, 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

O café é consumido por suas características sensoriais 

distintas e por seu efeito estimulante. A sua composição 

química é complexa, podendo ter variações de acordo com a 

espécie (arábica e/ou robusta), graus de torra, moagem, 

variedade, região de cultivo, tipo de solo, altitude, 

armazenamento e método de preparo.  

Embora exista um grande acervo de investigações a 

respeito dos compostos químicos, metabólicos e bioativos até 

a presente data, sendo por vezes difícil encontrar evidências 

concretas relacionadas aos efeitos desta bebida na saúde do 

consumidor, devido à grande variabilidade encontrada no café. 

Apesar disso, os estudos apontam para um efeito benéfico do 

seu consumo relacionado ao desenvolvimento de algumas 

doenças, como, asma, Alzheimer, Doença de Parkinson, 

diabetes tipo II. 

Considerando-se a importância que o café representa 

tanto na economia quanto para a saúde, é de demasiada 

importância que sejam realizados estudos que explorem as 
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suas propriedades bioativas, levando em consideração toda a 

sua variabilidade.  
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RESUMO: A falta de informações sobre os princípios nutritivos 
e o aproveitamento dos alimentos gera desperdício de 
toneladas de recursos alimentares. Tendo em vista isso, a 
promoção do aproveitamento integral dos alimentos é possível 
combater essa situação, pois o mesmo utiliza casca, talo, folha, 
polpa e semente dos alimentos e é indicado para toda 
população. Com isso, reduz-se o desperdício, o gasto com 
alimentação, melhora-se a qualidade nutricional da preparação 
e sua diversificação, pois em muitos alimentos o teor de 
nutrientes da parte não convencional é maior em relação às 
cascas e polpa. O presente trabalho teve como objetivo 
reaproveitar as aparas de frutas, vegetais e hortaliças, em um 
restaurante universitário, reutilizando-as na produção de tortas 
salgadas, doces da casca de melancia e sucos da casca do 
abacaxi. Resultando na redução de lixo orgânico do restaurante 
universitário e promovendo receitas diversificadas nas refeições 
dos comensais com rico valor nutricional.  
Palavras-chave: Desperdício. Aproveitamento. Valor 
nutricional.  
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a população brasileira tem enfrentado 

fome e desperdício de alimentos, esse é um dos maiores 

problemas de um grande país exportador, pois não pode 

atender às suas próprias necessidades nutricionais (SAMPAIO 

et al., 2017). Segundo dados do IBGE (2016), 30% da produção 

de alimentos é desperdiçado devido a algumas falhas na 

colheita, transporte, armazenamento e comercialização (LEITE, 

2018). 

Dito isso, as unidades produtoras de refeições são 

responsáveis pela produção de grandes volumes de lixo 

orgânico. Estima-se que bares, lanchonetes e restaurantes 

chegam a desperdiçar por dia 15% a 50% dos alimentos 

(CASTRO et al., 2015). Desse modo, as perdas ocorrem 

principalmente pelo armazenamento inadequado, falta de 

planejamento nas compras e o descarte inoportuno. Tendo em 

vista isso, o desperdício acontece em toda a cadeia de 

abastecimento alimentar, desde o produtor, até o consumidor 

final, podendo ser visto isso na estimava de que no Brasil o 

desperdício por habitante de hortaliças seja maior do que o 

consumo médio desse alimento, sem contar com os outros 

alimentos orgânicos, como frutas e vegetais (CUNHA; SILVA, 

2017).  

Portanto, uma forma de reduzir a produção de resíduo 

sólido urbano é por meio do aproveitamento integral do 

alimento, fazendo uso de tudo do que o alimento possa oferecer 

como fonte de nutrientes. Sendo assim, uma alimentação 

integral possui como princípio básico a diversidade de 

alimentos e a complementação de refeições que devem conter 
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todas as variedades de nutrientes possíveis, os quais são 

encontrados também nas partes de alimentos, vistas como 

ruins e em desuso, que ao contrário podem ser utilizados para 

enriquecer diferentes pratos. Com isso, a partir  da 

conscientização da população, por meio da educação 

nutricional, é que se poderá mudar o cenário e reverter o quadro 

alimentar atual eo desperdício de alimentos no Brasil 

(SAMPAIO et al., 2017). 

Dessa forma, para minimizar os impactos provocados 

pela geração de resíduos, é necessário colocar em prática as 

formas adequadas de tratamento destes, como por exemplo, 

fazer uso de partes  de vegetais que são descartadas em 

preparações e incluílas no cardápio dos restaurantes. 

Promovendo assim a redução de gastos com a compra de mais 

alimentos e, consequetemente,  diminuindo o desperdício e 

aumentando o valor nutricional do cardápio (PRIM, 2003).  

Tendo em vista que, o lixo orgânico, do qual faz parte as 

perdas e desperdícios de alimentos, tem grande potencial para 

uso, tais como folhas, cascas, flores, talos e raízes de frutas e 

hortaliças que podem ser aproveitados na alimentação humana, 

diversos trabalhos avaliaram a composição físico-química 

diferentes resíduos de frutas, vegetias e  hortaliças apontando-

os como insumos de relevante interesse nutricional (GARCIA et 

al., 2015; LUIZ et al., 2019). Com objetivo de promover 

alternativas para o reuso de cascas, folhas, sementes são 

observados estudos com desenvolvimento de produtos 

utilizando resíduos alimentares além de cartilhas que fomentam 

de aproveitamento integral dos alimentos, explorando os 

benefícios de uma alimentação saudável, bem como 

apresentando proposta de receitas com essas partes não 
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convencionais, com preparação doces e salgadas (Tenório, 

2017; Miri, 2020).  

O aproveitamento integral dos alimentos é uma 

abordagem sustentável, ecologicamente correta, pois além de 

estimular a diversificação dos alimentos é uma abordagem 

sustentável, que contribui para a redução do gasto alimentar. 

Realizar atividades satisfatória para explorar o aproveitamento 

integral dos alimentos através da produção de farinha, por 

exemplo, é uma ferramenta importante para promover o 

consumo alimentar sustentável e a gestão dos resíduos 

urbanos (LEITE, 2018).  

Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo 

reaproveitar as aparas de frutas, vegetais e hortaliças, em um 

restaurante universitário, reutilizando-as na produção de tortas 

salgadas, doce da casca de melancia e sucos da casca do 

abacaxi, com o intuito de minimizar o desperdício proveniente 

do descarte destas sobras e  promover o reconhecimento do 

alto valor nutricional que estas possuem.  

 

RELATO DA AÇÃO EXTENSIONISTA 

O presente trabalho foi desenvolvido em um restaurante 

universitário da Universidade Federal de Campina Grande, no 

Centro de Educação e Saúde, Campus Cuité-PB, e utilizou a 

elaboração de receitas com aproveitamento integral de 

alimentos como meio de abordar o consumo sustentável de 

alimentos com o público atendido nessa instituição. Foram 

desenvolvidas torta salgada, doce da casca da melancia e o 

suco da casca de abacaxi, a partir da utilização de aparas de 

alimentos que seriam descartadas, evitando assim o 

desperdício de alimentos, como também enriquecendo essas 
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preparações, já que as aparas possuem também um alto valor 

nutricional, as quais serão discutidas posteriormente.  

 

Produção da torta salgada  

  

Para a produção da torta salgada, foram aproveitadas 

algumas aparas de vegetais como de coentro, cenoura e 

brócolis, os mesmos são utilizados nas refeições dos usuários 

do restaurante universitário, no qual, os demais ingredientes 

também foram obtidos e a torta elaborada. A elaboração da 

torta salgada como segue a receita padrão demostrada na 

Quadro 1.  

 
Ingredientes Quantidades 

Ovo 3 unidades 

Farinha de trigo com 

fermento 

2 xícaras 

Leite 2 xícaras 

Óleo 1 xícaras 

Coentro 220g 

Tomate 220g 

Cebola 220g 

Cenoura 220g 

Brócolis 220g 

Sal, pimenta do reino 

e óregano 

À gosto 

Manteiga 30g 

Farinha de trigo 25g 
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Quadro 1. Ingredientes utilizados para a formulação das tortas 

salgadas. Rendimento de 160 porções. 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

  

Inicialmente, todas as aparas que estavam armazenadas 

em sacos plásticos foram lavadas em água potável, visto que já 

tinham passado por uma higienização completa, anteriormente. 

Em seguida, foram picadas e levadas ao fogo em uma panela, 

juntamente com os temperos para refogar. Posteriomente, os 

ovos, leite, óleo, farinha de trigo e temperos foram batidos em 

liquidificador industrial até homogeneizar. 

 Por fim, na cuba já untada com manteiga e farinha de 

trigo, foi colocada uma camada de massa, seguida de uma 

outra de recheio e uma última de massa. No total, foram 4 cubas 

preparadas (Figura 1 - A) e levadas ao forno para assar (Figura 

1 - B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

A B 
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Figura 1. Disposição da massa na cuba (A); Torta assada (B). 
Fonte: Cedido pelo autor. 

 

Após assadas, as tortas foram cortadas em pequenos 

pedaços e distribuídas aos comensais do restaurante 

universitário no período do almoço (Figura 1 - B). 

Com isso, na Figura 2, por meio de um fluxograma,  é 

possível observar todo o processo de preparo do produto de 

forma resumida.  
 

 
Figura 2. Fluxograma de elaboração da torta salgada. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Produção do doce da casca de melancia  

 

 Na elaboração do doce da casca de melancia, reservou-

se as cascas da melancia, após ser retirada a polpa para servir 

para consumo pelos comensais do restaurante universitário. As 

casacas foram cortadas, higienizadas e pesadas previamente 

ao início do preparo do doce. A elaboração do doce da casca 
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de malencia como segue a receita padrão demostrada no 

Quadro 2.  

 

 

Quadro 2. 

Ingredientes utilizados para a formulação do doce da casca de 

melancia. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Posteriormente a isso, tritrurou-se as cascas em um 

liquidificador industrial e levou-se os 4 primeiros ingredientes ao 

fogo e deixou-se ferver até formar uma calda (Figura 4 - A), 

levando-se em torno de 20 minutos. Por fim, acrescentou-se a 

casca de melancia e continou o cozimento até apurar (Figura 4 

- B), depois disso desligou-se o fogo e deixou-se esfriar para 

transferir para um recipiente plástico e colocou-se na geladeira. 

No momento de servir, adicionou-se em pequenos copos 

descartáveis e serviu-se para os comensais (Figura 4 - C). 

  

Ingredientes Quantidades 

Açúcar cristal 4 xícaras de chá  

Canela em pau 2 pedaços  

Cravo-da-índia 8 unidades 

Casca de melancia 1,5 kg 
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Figura 3. Fluxograma de elaboração do doce da casca de 

melancia. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 4: Processo de produção do doce de casca de melancia. 

(A) Formação da calda do doce; (B) Doce apurando; (C) doce 

de casca de melancia porcionado 

 

 Fonte: Cedido pelo autor. 

 

Produção do suco da casca de abacaxi  

  

 Nessa preparação reservou-se as cascas dos abacaxis 

e as higienizou-as, após isso levou-se para o liquidificador junto 

com a água, no qual bateu-se até que as cascas fossem todas 

trituradas. Posteriormente, foi coado, adicionado açúcar e 

bateu-se novamente, reservando em um recipiente plástico 

para colocar na geladeira e depois ser servido. 

A elaboração do suco das cascas do abacaxi como 

segue a receita padrão demostrada no quadro 3.  

  

A B C 
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Figura 4. Fluxograma de elaboração do suco da casca de 

melancia  

 
Ingredientes Quantidades 

Abacaxi grande 1 unidade 

Água 100 ml 

Açúcar  Á gosto  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 3. Ingredientes utilizados para a formulação do suco 

das cascas do abacaxi. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 
 

 

REFLEXÃO SOBRE A AÇÃO EXTENSIONISTA  

 

A fome e o desperdício de alimentos são dois 

importantes problemas presentes no Brasil, por isso, surge a 
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preocupação de aproveitar o alimento como um todo, 

possibilitando mais pratos comestíveis e evitando perdas. A 

partir disso, a ação de extensão de utilizar a elaboração de 

receitas com o aproveitamento integral dos insumos, como as 

citadas no subtópico anterior visou promover a utilização de 

partes de alimentos que seriam descartadas e que possuem um 

alto valor nutricional, enriquecendo as preparações, reduzindo 

a quantidade de desperdício dos alimentos dentro do 

restaurante universitário do CES, além de serem consideradas 

preparações fáceis, de baixo custo e contribuir para incrementar 

na culinária diária para oferecer aos comensais. Essa ação 

demonstrou a viabilizade de se aplicar conceitos de consumo 

sustentável em unidades de produção de alimentação coletiva. 

Conforme Tenório (2017), as partes descartadas de 

folhas, caules e cascas podem ser até mais nutritivos do que a 

porção normalmente consumida, devido  ao  acréscimo  dos 

nutrientes    presentes    nas    partes    usualmente    não 

consumidas. Com base nisso, usar essas partes consideradas 

menos convencionais pode ajudar a obter uma alimentação 

mais nutritiva, principalmente para quem mais precisa de ajuda.  

Com isso, as aparas utilizadas na torta salgada, como as 

cascas da cenoura, os talos de brócolis e de coentro, são boas 

fontes de fibras e lipídios, e o seu consumo tem sido associado 

ao fortalecimento do sistema imunológico, redução da 

agregação plaquetária, regulação do colesterol e melhora no 

metabolismo, bem como possui funções antioxidantes, 

antibacterianas e antivirais. Desta forma, essas partes não 

convencionais dos alimentos, podem estar envolvidas na 

prevenção de doenças crônicas, como doenças cardíacas e 

diabetes tipo 2 (SOUZA et al., 2007). 
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Ademais Luiz e colaboradores (2019), avaliaram  a 

composição    centesimal    de    partes    comestíveis    não 

convencionais  (talos  e folhas)  da  couve  e  do  repolho,  onde 

observou-se 1,62% e 1,13% de cinzas, respectivamente. 

Ambos  foram   superiores   aos   valores encontrados  na  parte  

nobre  do  alimento  (0,3  g  e  0,9  g, respectivamente).  

 Segundo Souza e colaboradores (2007), a umidade na 

torta que utilizou talos e cascas é bem maior do que a 

encontrada em tortas convencionais, isso está relacionado ao 

acréscimo dos vegetais que são por sua vez alimentos de maior 

atividade de água. 

O estudo de Garcia e colaboradores (2015), avaliaram 

diversas preparações contendo cascas, talos e sementes, onde 

77% das preparações obtiveram índice de aceitabilidade acima 

de 70%. Deve-se ressaltar que a boa aceitabilidade das 

amostras da pesquisa evidencia um possível sucesso de 

comercialização. A partir disso, os altos índice de aceitabilidade 

observados para as tortas adicionadas de folhas e talos, 

principalmente no quesito cor, aumentam a possibilidade de 

compra dos produtos pelas pessoas. 

Diante do exposto, os caules e folhas dos vegetais 

podem ser classificados como ingredientes potenciais para 

serem adicionados em torta e ser incluída  no dia  a  dia  da  

população, independente  das característica   socioeconômicas,  

principalmente pelos  diversos benefícios da sua utilização. 

Em relação ao doce de casca de melancia, observa-se 

que as cascas das frutas possuem uma quantidade de fibras 

relevante, que possuem relação inversa com doenças 

degenerativas, uma vez que as fibras dispõe de efeitos 

fisiológicos importantes (SCLICKMANN, 2019). Além disso, a 
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fruta possui uma relevância socioeconômica, pois é cultivada 

sobretudo, por pequenos agricultores. Ademais, a melancia 

apresenta um valor nutricional significativo, pois dispõe de um 

alto teor de água  (97%), vitaminass do complexo B, C, E e sais 

mineirais, dentre ele, o cálcio, fósforo e ferro, apresentando 

ainda um teor de licopeno e B-caroteno relativamente alto ( 

SCHLICKMANNN, 2019). 

Os resíduos derivados de cascas, sementes, caroços e 

polpa acarreta em um largo impacto ambiental, sendo que, em 

relação a melancia, 43,7 % corresponde as cascas do fruto. O 

reaproveitamento desses resíduos, além da redução de 

desperdício, apresenta um efeito benéfico para a saúde, tendo 

em vista que as cascas e sementes possuem compostos 

funcionais, como polifenois que exerce função antioxidante ( 

BARBOSA, 2017). De fato, as partes excluídas pelas indústrias 

e pelos estabelicimentos de alimentação podem incluir mais 

antioxidante que as partes que são regularmente utilizadas 

(BARBOSA, 2017). Além do doce da casca da melancia, 

estudos apontam que a casca pode ser utilizada na fabricação 

de geleia, em ração animal, e podendo ainda ser utilizada como 

ingrediente para elevar o potencial nutracêutico de produtos 

alimentares (BARBOSA, 2017). 

Outra fruta que gera grande quantidade de resíduos é o 

abacaxi. O Brasil é um dos maiores produtores de abacaxi do 

mundo, com uma produção de resíduos considerável, que na 

maioria das vezes  se torna lixo. A nível industrial, o abacaxi se 

destaca na produção do suco, com grande produção de  

resíduos, com grande potencial para elaboração de novos 

produtos a partir deles, promovendo a redução do despercídio 

(EHRHARDT, 2019). 
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De acordo com um estudo realizado por Zanella (2006), 

a casca do abacaxi possui mais proteínas, lipídios, fibras, 

vitamina C, cálcio, potássio e fósforo do que a sua polpa. Por 

ser riquíssimo em fibras, o abacaxi tem indicação de ação 

benéfica no intestino, auxiliando o processo de digestão e 

absorção de nutrientes. Outrossim,  as vitaminas A e B1 

também podem ser encontradas no abacaxi, além disso ele 

carrega um potencial antioxidante, protegendo as células contra 

a ação dos radicais livres (AMORIM, LELIS, COSTA, 2018; 

MIRI, 2020). 

Segundo Miri (2020), cerca de 25 a 35% do peso do fruto 

são dos resíduos gerados no processamento do abacaxi. Tais 

resíduos, como a casca, na maioria das vezes são descartados, 

porém, apresentam potencial de uso para produção de etanol, 

suco, farinha, e também para a extração da bromelina, a qual é 

uma mistura de enzimas proteolíticas, que  auxiliam no 

processo de digestão. Essas possibilidades apontam para 

utilização tanto na área alimentícia, como também na aplicação 

têxtil, em cosméticos e outros (DINIZ, 2017; EHRHARDT, 2019; 

MIRI, 2020).  

Entre os diversos produtos que podem ser elaborados a 

partir desses resíduos, a farinha da casca do abacaxi, por 

exemplo, pode substituir pacialmente a farinha de trigo em 

diversas preparações, sendo mais rica em fibras e minerais e 

menos calórica (SANTOS et al., 2017).  

Diante disso, é de extrema importância a utilização das 

partes não convencionais dos alimentos, já que estás possuem 

um rico valor nutricional, agregando mais nutrientes as receitas 

e evitando o desperdício, ou seja, menos formação de lixo no 

planeta. Contudo,  é considerável também a conscientização do 
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público, informando-os que é sim possível reduzir as formas de 

desperdício, tornando a alimentação mais rica em relação ao 

valor nutriocional, podendo gerar também uma opção de renda 

extra. A partir disso, como extensionista, é gratificante poder 

contribuir com esse conhecimento e aprender mais sobre o 

imensurável mundo da sustentabilidade. 

 

CONCLUSÕES  

  

 Fornecer um valor nutricional maior por meio do 

aproveitamento total dos alimentos e do desenvolvimento de 

receitas culinárias, respeitando os padrões culturais de 

comunidades específicas, é duplamente benéfico, pois reduz o 

impacto no meio ambiente causada pela eliminação de resíduos 

vegetais e frutas, além de que podem contribuir para eliminar a 

fome e a desnutrição. 

 Entretanto, para realizar tais ações, as pessoas, assim 

como as famílias devem ser treinadas, objetivando respeitar a 

Lei de Segurança Alimentar, que prevê o acesso regular e 

permanente a uma dieta saudável e adequada sem afetar a 

satisfação de outras necessidades básicas, respeitar a saúde, 

a diversidade cultural , os direitos sociais e o meio ambiente. 

Por isso, os profissionais com funções executivas de promoção 

da educação nutricional e segurança alimentar devem orientar 

a população para o aproveitamento máximo dos alimentos.  

 Diante disso, com a elaboração dessas receitas no 

Restaurante Universitário, torna-se evidente a realização de 

boas refeições, além de propor a variação  do cadárpio, 

utilizando as aparas de frutas, vegetais e hortaliças. Assim 

como promove a redução do lixo orgânico dessa unidade de 
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alimentação, servindo como exemplo de eduação nutriconal 

para que outras unidades possam seguir, visando um futuro 

sustentável. 
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RESUMO: A dieta hospitalar é importante por garantir o 
fornecimento de nutrientes ao paciente internado, preservando 
ou recuperando o estado nutricional, gerando maior adesão e 
humanização, e vem sendo adaptada às tendências da 
gastronomia. O presente estudo foi feito por meio de revisão 
bibliográfica em línguas inglesa, portuguesa e espanhola, 
utilizando as bases de dados LILACS, PUBMED e SCIELO, 
utilizando publicações científicas dos últimos 5 anos. Assim o 
objetivo geral do trabalho foi descrever e analisar as produções 
científicas sobre a importância da gastronomia hospitalar no 
auxílio da recuperação dos pacientes internados, como a 
influência dessas dietas podem auxiliar no quadro clínico do 
paciente, e como a gastronomia serve de ferramenta de 
promoção da saúde ao paciente.  A aplicação das técnicas 
gastronômicas proporcionam uma maior ingestão das refeições 
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pelos pacientes mediante a melhoria da qualidade dos atributos 
sensoriais, aparência, apresentação, cores, sabor, cheiro, 
textura, quantidade, formato, temperatura e adaptações 
segundo as preferências, sugerindo que tal fato possa 
aumentar a adesão a dieta hospitalar e assim melhorar ou 
manter o estado nutricional dos pacientes hospitalizados, e 
reduzir os custos com os desperdícios das refeições. São 
necessários ainda, mais e maiores estudos de campo que 
comprovam estatisticamente esse benefício para os pacientes 
durante a internação hospitalar. 
Palavras-chave: Análise sensorial. Dieta. Dietoterapia. Bem 
Estar.  
 
INTRODUÇÃO 

 

Os alimentos e bebidas desempenham um papel 

importante na definição da identidade de grupos e de toda a 

sociedade, bem como na definição do relacionamento entre os 

indivíduos e o contexto social mais amplo. Somos o que 

comemos e nossas escolhas estão voltadas às nossas 

necessidades, possibilidades e ao tipo de oferta (CABRAL, 

2015). 

No entanto, alimentação diz respeito à ingestão de 

nutrientes, mas também aos alimentos que contêm e fornecem 

os nutrientes, a como alimentos são combinados entre si e 

preparados, a características do modo de comer e às 

dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Todos 

esses aspectos influenciam a saúde e o bem-estar (BRASIL, 

2014). 

A cozinha vem acompanhando o homem através dos 

tempos, misturando ingredientes, técnicas, usos e costumes, 
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regras morais e religiosas, aspectos geográficos, políticos, 

sociais e cultural (OLIVEIRA et al, 2012). 

Mezomo (2002) relata que as cozinhas hospitalares 

eram simples, com equipamentos, instalações e área física 

pequenas e em poucas quantidades, armários menores com 

cortinas rendadas e floridas, o fogão à lenha, uma pequena 

geladeira. Por responsabilidade da cozinha ficava uma 

cozinheira leiga de “mão cheia”, que entendia de comida para 

doentes porque cuidou por muito tempo de seus pais e avós, 

esta recebia explicações do médico e enfermeira. A compra dos 

gêneros alimentícios era feita de forma empírica, nas quitandas, 

feiras e armazéns, conforme a apreciação própria, necessidade 

e preço. 

O serviço de alimentação no hospital com o decorrer dos 

anos torna-se cada vez mais imprescindível, do ponto de vista 

da prevenção, promoção e recuperação da saúde. Atualmente, 

a relação entre cliente e hospital baseia-se em obter fidelidade 

ao serviço. Para tanto, é importante oferecer um serviço cada 

vez mais qualificado e individualizado a ponto de atender as 

necessidades particulares de cada cliente para a criação de 

uma boa imagem do hospital (MEZOMO, 2002). 

A gastronomia é um ramo que têm como objetivo tornar 

as refeições agradáveis por meio de alterações que sejam 

favoráveis à digestão, à experiência sensorial e que sejam 

satisfatórias ao indivíduo. O ato de comer apresenta uma série 

de eventos, que vão além da fisiologia (PRIBIC; AZPIROZ, 

2018). 

Esse ramo abrange mais do que os alimentos 

escolhidos: as técnicas, os talheres, os horários e as pessoas 

envolvidas são de suma importância para a definição de uma 
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refeição e podem permitir uma alimentação mais agradável 

(VALERO, ÁVILA, VALERA-MOREIRAS, 2018). 

Consoante Jorge (2012), a gastronomia hospitalar é a 

arte de conciliar a prescrição dietética e as restrições 

alimentares de clientes à elaboração de refeições saudáveis, 

nutritivas, atrativas e saborosas, e tem a finalidade de promover 

a associação de objetivos dietéticos, clínicos e sensoriais e 

promover nutrição com prazer (apud TALDIVO e SANTOS, 

2016, p.1). 

A gastronomia hospitalar, surge para conciliar a 

prescrição dietética e técnicas de produção e cocção, assim 

melhorar a palatabilidade das refeições oferecidas para 

pacientes e acompanhantes, tornando-se um diferencial no 

serviço oferecido (SILVA, 2016). 

Logo, unificando princípios da gastronomia, nutrição, 

hotelaria e terapêutica hospitalar, as necessidades e 

expectativas dos pacientes estão sendo supridas por uma 

equipe multidisciplinar que vai além do cuidado médico, ou seja, 

existe uma preocupação que chega ao nível administrativo das 

unidades para recuperação do sujeito, que, por sua vez, deixa 

de ser paciente e torna-se cliente (SILVA; MAURÍCIO 2013). 

O investimento nessa área ainda é feito gradativamente, 

contudo tem apresentado crescimento considerável nesses 

últimos anos no Brasil, tornado-se um diferencial de mercado, 

interferindo diretamente na escolha do internamento e sendo 

capaz de manter ou não a fidelização da clientela ao hospital. A 

relação custo-benefício também é relevante e, portanto, deve 

ser analisada, pois o tempo de internação é menor e a 

recuperação dos indivíduos parece ser mais rápida e eficaz, 
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quando é oferecido um atendimento individualizado e mais 

humanizado (SILVA, MAURÍCIO 2013). 

A produção de refeições e a apresentação de serviços 

diferenciados no ambiente hospitalar são ofertados ao cliente 

por meio do aprimoramento de técnicas e procedimentos de 

assistência nutricional, controle sanitário, inovações 

tecnológicas de equipamentos e recursos, informatização e 

novas tendências para a avaliação e diagnósticos nutricionais 

(GUIMARÃES, 2007). 

Segundo Santos, Gontijo e Almeida (2017), a 

alimentação se destaca como “um elemento de conforto e 

qualidade”. No ambiente hospitalar, a ingestão de alimentos é 

um ponto importante para a recuperação do paciente, e aliada 

a utilização da gastronomia, proporciona ao indivíduo o prazer 

e a vontade de comer, que reflete em sua melhora. 

O processo da digestão é conectado e regulado por uma 

série de mecanismos distribuídos no sistema nervoso entérico 

e autônomo, que permite ao cérebro influenciar diretamente no 

sistema digestivo, e assim, produzir efeitos que alteram o hábito 

alimentar e a atividade do sistema (PRIBIC; AZPIROZ, 2018). 

Dentre as problemáticas apresentadas no ambiente 

hospitalar, a desnutrição possui grande importância, devido a 

sua influência no aumento de óbitos, chegando ao dobro de 

chances de ocorrências (SOUZA et al., 2018). 

De acordo com Rodrigues et al. (2016), a desnutrição é 

um estado patológico que compromete o estado nutricional, e 

implica também o sistema imunológico, trazendo 

consequências a curto e longo prazo. 

O longo tempo de internação resulta em uma reabilitação 

mais lenta, que reduz a qualidade de vida dos pacientes e 
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necessita de mais recursos hospitalares, causando impasses 

para os pacientes e para o serviço de saúde (OLIVEIRA et al., 

2020). 

Visando um tratamento com resultados satisfatórios, é 

de suma importância a realização da avaliação nutricional, que 

deve ser realizada a partir do ingresso do paciente no hospital. 

Essa avaliação deve ser continuada durante todo o período de 

internação (RODRIGUES et al., 2016). 

Dado o exposto, a gastronomia hospitalar busca cada 

vez mais, por intermédios de inovação de dietas 

fundamentadas nos princípios da harmonia e da criatividade, 

esclarecer a ideia de que comida de hospital não é ruim 

(PEREIRA; OLIVEIRA, 2012).   

O guia alimentar para a população brasileira, é um 

instrumento que apoia a prática alimentares formado por 

informações, recomendações e orientações que gera uma 

promoção de educação alimentar e nutricional (BRASIL, 2014). 

Nutricionistas devem adaptar a alimentação para as 

necessidades de cada pessoa, sendo assim os princípios do 

nosso guia nos orienta em relação à alimentação adequada, 

como primeiro princípio traz que a alimentação é mais que a 

ingestão de nutrientes. As preparações alimentícias 

representam a cultura e o sentimento de cada um, o que gera 

prazer, bem-estar e autonomia, assim uma dieta hospitalar 

deve levar em consideração os nutrientes, combinações de 

alimentos, preparações culinárias e a dimensão cultural que as 

envolvem, gerando maior autonomia nos indivíduos que 

buscam seus direitos e exijam o cumprimento de uma 

alimentação adequada de forma individualizada (BRASIL, 

2014). 
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A alimentação é um ato social que engloba seus 

costumes, cultura, experiências de vida, e traz a história das 

pessoas ao longo da vida. Em diversas fases do crescimento e 

do nosso desenvolvimento e envelhecimento a comida está 

sempre presente, em momentos de saúde e doença, sendo que 

neste último é o período que mais precisamos de uma ingestão 

adequada para a recuperação (BRASIL, 2014). 

A alimentação padrão hospitalar necessita ser flexível, 

pois as mudanças em torno das combinações apresentadas 

são importantes para melhor inclusão do paciente no seu 

processo de cuidado (FERNANDES; SPINELLI, 2020). 

Por olhar de forma abrangente a alimentação e sua 

relação com a saúde e o bem-estar, as recomendações 

encontradas no Guia alimentar para a população brasileira 

levam em conta nutrientes, alimentos, combinações de 

alimentos, preparações culinárias e as dimensões culturais e 

sociais das práticas alimentares. 

Em concordância, a pesquisa teve como objetivo 

analisar as produções científicas sobre a importância da 

gastronomia hospitalar no auxílio da recuperação dos pacientes 

internados e em como a influência dessas dietas podem auxiliar 

no quadro clínico do paciente. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A revisão bibliográfica de literatura é um método que tem 

como finalidade analisar as informações encontradas nos 

estudos relevantes sobre determinado tema na literatura 

disponível, a fim de levar a uma conclusão. Assim, é utilizado 

fontes científicas e fontes de divulgação de ideias, como artigos, 
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teses, dissertações, revistas, sites, vídeos, entre outros 

(UNESP, 2015).  

Realizou-se uma busca entre 19 e 21 de outubro de 2020 

nas bases de dados Latino-Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde (LILACS), PubMed: 

MEDLINE® Retrieval on the World Wide Web Fact Sheet e 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO).  

A busca iniciou-se com a seguinte palavra-chave: 

“Gastronomia Hospitalar”; “Gastronomia”; “desnutrição 

hospitalar AND ingestão” e “Comida de hospital”. Foram 

encontrados 218 estudos, sendo 32 do LILACS, 19 na SCIELO 

e 167 no PUBMED, que pode ser visto no fluxograma 1. Os 

artigos foram selecionados pelos seguintes requisitos: materiais 

encontrados com data de publicação dos últimos 5 anos e 

artigos que se relacionavam com o tema. Foram descartados 

os trabalhos de anos anteriores, artigos que não tratavam 

especificamente do tema, assim como artigos indisponíveis na 

íntegra e os que se repetiram nas bases de dados. Assim, ao 

final foram selecionados 10 manuscritos. 
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Fluxograma 1. Expandido da coleta e seleção de dados. 

 
Fonte: Acervo da pesquisa, 2020. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra final desta revisão foi constituída por dez 

artigos científicos, selecionados pelos critérios de inclusão 

previamente estabelecidos conforme pode ser visto. A fim de 

aprimorar a aperfeiçoar e facilitar a visualização dos conteúdos 

aqui trabalhados, optou-se por construir uma tabela com os que 

serviram de base para os resultados discutidos neste artigo, 

que estão dispostos na tabela 1. 

De acordo com a Tabela 1, pode-se evidenciar a 

distribuição das produções, de acordo com o ano de publicação 

nas referidas bases, com maior ocorrência no ano de 2018 

(33,33%) e menor número de produções, nos anos de 2015 

(16,66%), 2017 (16,66%), 2020 (16,66%), 2016 (8,33%) e 2019 

(0%). 

Uma revisão narrativa realizada por Pribic e Azpiroz 

(2018), tem como objetivo fornecer uma visão abrangente e 

definir a estrutura para investigar os fatores que determinam o 

pós-prandial experiência. Logo, propõem que as respostas 

biológicas a uma refeição dependem das características da 

refeição, principalmente sua palatabilidade e composição, e a 

capacidade de resposta do convidado, que podem ser 

influenciados por vários fatores condicionantes anteriores e 

simultâneos. Essas informações fornecem a espinha dorsal 

científica para o desenvolvimento de gastronomia. 
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Tabela 1. Identificação do material literário selecionado sobre 

gastronomia hospitalar   

 

 
Fonte: Acervo da pesquisa, 2020. 

 

A resposta biológica a uma refeição inclui mudanças 

fisiológicas, principalmente relacionado à digestão, e uma 

experiência sensorial, envolvendo sensações relacionadas ao 

controle homeostático do consumo alimentar, como saciedade 

e plenitude, essas sensações homeostáticas têm uma 
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dimensão hedônica, ou seja, estão associadas a mudanças no 

poço digestivo estar e humor (PRIBIC; AZPIROZ, 2018).  

A adequação das dietas se dá por meio de ajustes na 

textura, porção, temperatura, volume e consistência. Sendo 

sempre que possível, flexível para alterar as preparações e 

atender de forma individualizada de acordo com a sua 

patologia, cultura, crenças e preferências. Essa assistência 

nutricional promove o olhar humanizado que é necessário em 

ambiente hospitalar, pois aumenta o interesse pela 

alimentação, contribuindo para a redução de quadros de 

desnutrição, fatores que impactam e afetam o paciente e a 

saúde (WAITZBERG, 2017).  

É de extrema importância a análise das refeições que 

são servidas para os pacientes dentro do ambiente hospitalar, 

pois o sabor, a textura e aparência influencia na aceitação da 

alimentação. É observado a falta de procedimentos e métodos 

para uma adequação da gastronomia hospitalar, adaptando a 

aparência e o sabor. O ideal seria um aperfeiçoamento do 

serviço de nutrição com treinamentos especializados para os 

funcionários da unidade de alimentação e nutrição para que o 

paciente possa ter suas necessidades, gostos e preferências 

ouvidas, adequando o seu cardápio para a sua vivência e assim 

aderir de melhor forma a terapia nutricional (FERNANDES; 

SPINELLI, 2020). 

A aceitação da dieta hospitalar é fundamental, pois essa 

tem como objetivo principal o fornecimento de calorias e 

nutrientes aos pacientes, podendo contribuir ainda com a 

melhora da qualidade de vida no período de hospitalização 

(FILIPINI; GOMES; CARVALHO; VIEIRA, 2014).  



A UTILIZAÇÃO DA GASTRONOMIA HOSPITALAR COMO FERRAMENTA 
DE PROMOÇÃO DA SAÚDE AO PACIENTE 

255 
 

Estas são prescritas de acordo com a necessidade 

patológica do paciente, o que pode acarretar modificações de 

consistência, chamadas dietas de progressão, e ainda podem 

ser alteradas com a inclusão ou exclusão de algum nutriente, 

chamadas dietas especiais (CASADO; BARBOSA, 2015). 

Um dos desafios da nutrição hospitalar é estimular o 

apetite de pacientes que estão em risco nutricional, pois os 

mesmos apresentam com sintomas de suas doenças de base 

que interferem diretamente na ingestão, como anorexia, 

inapetência, enjoos, mucosite, entre outros. O processo de cura 

de uma doença está ligado com o bem-estar físico e mental, 

assim a nutrição exerce um papel fundamental, a comida 

remete a conforto para os indivíduos por isso devem ter uma 

atenção individualizada e humanizada (CABRAL, 2015; 

WAITZBERG, 2017). 

As dietas mais restritivas são também as que necessitam 

de maior atenção devido à baixa aderência do paciente, o que 

diminui o apetite. Maior esforço gastronômico deve ser 

realizado e envolvendo os sentidos como, visão, olfato e 

paladar, assim a alimentação garante maior adesão e ingestão 

(GARCÍA; HERA, 2018). 

Outros fatores são muito negligenciados, como a 

apresentação da refeição, tipo do prato, bandeja, talheres e 

local das refeições interferem na aceitação, assim deve-se 

buscar a melhora para ativação dos sentidos e a sensação de 

conforto durante a alimentação. Necessário a inclusão dos 

funcionários da unidade de alimentação e nutrição no processo 

do cuidado, para que saibam a sua importância no produto final 

entregue aos pacientes, pois sem a contribuição deles, o 
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esforço não seria o suficiente para a melhora da dieta hospitalar 

(GARCÍA; HERA, 2018). 

Uma revisão da literatura realizada em 2018, teve como 

um de seus objetivos coletar diferentes intervenções sobre o 

conhecimento de gastronomia e alimentação saudável 

realizadas em centros de alimentação institucionais, como 

refeitórios, escolas, hospitais e residências. Como resultado 

que a alimentação nesses locais apresenta desafios como valor 

nutricional, preparo, conservação, qualidade e o ponto de vista 

gastronômico. Também concluiu que a alimentação servida no 

hospital serve de base para realização de educação nutricional 

com os pacientes e seus familiares sobre os hábitos 

alimentares e tipos de alimentos (GASPAR; TORRES; 

MOREIRAS, 2018).  

Em um estudo realizado com duzentos e seis pacientes 

recém-hospitalizados, teve como objetivo investigar o efeito da 

apresentação melhorada da refeição. Os participantes foram 

separados em dois grupos, grupo controle que recebeu o 

almoço padrão do hospital e o grupo experimental que recebeu 

o almoço melhorado em pontos como apresentação sem 

alteração da composição da refeição. As refeições regulares do 

hospital eram reproduzidas em um instituto e foi sugerido uma 

nova apresentação dos pratos servidos na hora do almoço no 

hospital. No total 19 receitas, usando os mesmos ingredientes, 

foram melhoradas em termos de apresentação e reproduzida 

pelo chef do hospital em um treinamento (NAVARRO, 2015).  

Um exemplo de um dos pratos como eles foi servido 

antes e depois que a melhoria é mostrada na Figura 1. 
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Figura 1. Padrão servido regularmente vs. melhorado servido 

durante o experimento. 

Fonte: Navarro et al (2015). 

 

Logo, constatou-se que os pacientes que receberam a 

refeição com a apresentação melhorada tiveram ingestão 

significativamente maior do que aqueles que receberam a 

refeição padrão, com um aumento de 19% na ingestão da 

refeição. Participantes do grupo experimental referiu que sua 

refeição era mais saborosa em comparação com aqueles no 

grupo controle. Durante a hospitalização, foi questionado a 

razão para comer menos e as respostas ditas foram, “Não gosto 

do sabor" (52% de controle vs. 24% experimental), seguido por 

“Não gosto do cheiro” (36% controle vs. 18% experimental) e 

"Não estava com fome" (22% controle vs. 18% experimental). 

Não teve diferença significativa no tempo de internação, mas a 

taxa de readmissão no período de 30 dias após a alta diminuiu 

no grupo experimental (NAVARRO et al., 2015). 

Outro estudo realizado, por Santos, Gontijo e Almeida 

(2017), em um Hospital Filantrópico da cidade de Carmo do 
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Paranaíba, Minas Gerais, analisou o efeito do emprego de 

técnicas gastronômicas na aceitabilidade das preparações 

oferecidas em ambiente hospitalizados. Obtiveram 97 

participantes que eram de ambos os sexos, idade entre 18 a 59 

anos e com tempo de internação mínimo de 36 horas, os 

pacientes que não possuíam restrições alimentares foram 

utilizados sendo que foram excluídos do estudo os que 

possuíam doenças que interferissem na alimentação. As 

refeições foram analisadas com os critérios de cor, sabor, 

textura, aroma e temperatura, antes e após as modificações 

gastronômicas mostrada em Figura 2. 

As técnicas gastronômicas aplicadas foram a utilização 

dos aros de formatação, acréscimo de condimentos e ervas, 

distribuição mais visual dos alimentos com o corte diferenciado, 

mais cores e temperos decorativos, adequação da cocção, 

promovendo sabor mais agradável. Observado que os 

alimentos que antes possuíam mais rejeição (tomate, cenoura, 

chuchu, couve, inhame) reduziram a quantidade de sobra no 

prato. O índice resto-ingestão obteve grande diferença, antes 

apenas 17,53% dos pacientes apresentavam o índice como 

adequado e após as modificações aumentou para 88,66%, 

mostrando que foi satisfatório as alterações(SANTOS; 

GONTIJO; ALMEIDA, 2017).  
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Figura 2. Técnicas gastronômicas utilizadas na elaboração das 

refeições hospitalares. Carmo do Paranaíba, MG, Brasil, 2015. 

 

 
Fonte: Santos, Gontijo e Almeida (2017). 

Um dos pontos observados é que antes da intervenção 

não havia utensílios padronizados para o porcionamento, sendo 

que a porção era influenciada pelos manipuladores de acordo 

com as necessidades de cada paciente (SANTOS; GONTIJO; 

ALMEIDA, 2017).   

As notas no estudo atribuídas em relação às 

características sensoriais das refeições apresentaram grande 

melhora, sendo que a nota referente a cor antes de técnicas 

gastronômicas eram de 7 para mulheres e 8 para homens, após 

aumentando para 8 e 9 consecutivamente. O aspecto que mais 
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aumentou foi o sabor, que antes era de 7 e cresceu para 9; o 

índice resto-ingestão alcançou grande queda, sendo que antes 

apresentava 9,10 em mulheres e 14,65 em homens e chegando 

a 4,20 e 4,50, concluindo que os aspectos sensoriais 

contribuem para redução do desperdício alimentar e maior 

aceitação da dieta (SANTOS; GONTIJO; ALMEIDA, 2017). 

Em 2018, foi realizado um estudo transversal com 

aplicação de questionário para responsáveis por crianças que 

haviam sido internadas em ambiente hospitalar para tratamento 

oncológico, com o objetivo de avaliar a percepção referente a 

alimentação, foi analisado a temperatura, sabor, quantidade 

servida, aparência, apresentação e oferta de alimentos 

especiais a pedidos das crianças. Em relação a alimentos 

especiais, 40% dos hospitais não ofertaram alimentos 

regionais, 20% ofertaram em preparações e 40% autorizaram a 

entrada desses alimentos de casa ou comprados. Perguntado 

sobre a montagem dos pratos e 76,5% disseram que não houve 

apresentação de forma lúdica, 70,6% que os alimentos não 

tinham cores diferenciadas, 82,4% não tiveram a refeição com 

formatos e cortes diferenciados, 76,5% das crianças não 

gostavam do sabor das refeições mas em contrapartida 88,2% 

tiveram os alimentos servidos na temperatura esperada, 70,6% 

das dietas foram adaptadas para as preferências das crianças 

(FERNANDES; SPINELLI, 2020). 

Estudo observacional, transversal e quantitativo, 

realizado em hospital de longa permanência de saúde mental, 

com 66 usuários entre 18 e 60 anos, como objetivo de avaliar a 

adequação e aceitabilidade do cardápio hospitalar, os 

resultados obtidos foram que a variedade de frutas era baixas, 

pouca oferta de vegetais e leguminosas como 
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acompanhamento e sua ausência alguns dias (OLIVEIRA et al., 

2020). 

O índice de desperdício alimentar neste estudo, foi 

considerado inadequado para 32,4% das refeições gerais e 

39,2% das dietas específicas. Foi avaliado por índice de 

desperdício de alimentos, no qual constatou que o tipo de 

proteína servida influenciou a quantidade de desperdício, sendo 

maior em pratos com peixe e a temperatura baixa da fonte de 

carboidratos também contribuiu para o desperdício  (OLIVEIRA 

et al., 2020). 

Uma pesquisa de grande porte com mil quatrocentos e 

treze participantes analisou o grau de satisfação dos pacientes 

em relação às dietas e as variáveis relacionadas à maior grau 

de satisfação. Utilizou-se perguntas em questionário simples 

referente a alimentação servida no hospital, no qual procurava 

questionar sobre a dieta em  muito ruim, ruim, razoável, bom ou 

muito bom; como o participante avalia o sabor, cheiro, 

temperatura, apresentação, porção servida, variedade, nota 

dada aos alimentos, horário servida as refeições. A alimentação 

hospitalar para 43% dos pacientes foi "conforme o esperado". 

Em relação às características foram, o sabor foi considerado 

bom em 56,3%, o cheiro 65,5%, a apresentação foi boa para 

80,4%, qualidade 73%, tamanho da porção 75,9%,temperatura 

70,4%. A avaliação geral da dieta foi de 6,8 em uma escala de 

1 a 10 (BRITO, et al., 2016). 

A desnutrição é definida como o desequilíbrio metabólico 

proveniente principalmente pela baixa ingestão de nutrientes 

em relação a sua necessidade. Em hospitais é preocupante os 

níveis de desnutridos, podendo chegar a 80% dos pacientes 

hospitalizados, aumentando o risco de morbimortalidade, o 
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período de internação e os custos hospitalares (MALAFAIA, 

2009). 

Esse estado nutricional patológico é uma realidade, e 

está ligado com vários fatores como doença de base, baixa 

ingestão e aumento do catabolismo. A alimentação de um 

hospital além de ser fonte de nutrientes, deve ser agradável ao 

consumo e culturalmente adequada, usando as técnicas 

dietéticas e de culinária para auxiliar no aumento da ingestão 

dos pacientes (WAITZBERG, 2017; GARCÍA; HERA, 2018). 

Os prejuízos da subnutrição são muitos e envolvem 

disfunções de sistemas corporais, as consequências mais 

conhecidas da desnutrição são as lesões por pressão e a 

dificuldade na cicatrização, a nutrição entra como papel 

fundamental na prevenção e tratamento pois a desnutrição 

prolonga a fase inflamatória, diminuindo a síntese e proliferação 

fibroblástica, angiogênese e a formação de colágeno, 

aumentando a taxa de infeções dessas feridas (PEREIRA, 

2016; WAITZBERG, 2017).  

 

CONCLUSÕES  

 

Essa revisão bibliográfica discute artigos produzidos 

entre 2015 e 2020, destacando-se durante o processo de 

produção do mesmo a escassez de literatura disponível e 

atualizada sobre o tema proposto. Diante deste entrave, foi 

possível constatar, que a literatura brasileira e mundial, 

particularmente a do ramo de gastronomia, ainda não 

incorporou a temática de gastronomia hospitalar como 

elemento de estudo e de interesse, sendo um desafio para 

novas pesquisas, mas de grande importância analisar a 
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alimentação principalmente em ambiente hospitalar, onde se 

encontra indivíduos em seu estado de doença, necessitando de 

mais atenção e humanização.  

De modo geral, constatou-se que a melhoria da 

apresentação das refeições em um ambiente hospitalar pode 

aumentar a ingestão de alimentos, reduzir o desperdício de 

alimentos e também a taxa de readmissão hospitalar. 

As técnicas gastronômicas utilizadas nos pratos, que 

deram maior resultado, foram: aros de formatação, acréscimo 

de condimentos e ervas, distribuição mais visual dos pratos e 

diferentes processos de cocção dos alimentos. Além de 

contribuir para uma queda na desnutrição hospitalar, que é 

diretamente influenciada pelo “visual” do prato.  

É de extrema importância a atenção da nutrição para 

esse olhar hospitalar sobre a gastronomia, pois a aparência, 

sabor, cheiro, textura, temperatura, apresentação do prato, 

adequação para o público infantil, interferem diretamente na 

ingestão dos pacientes e por consequência a sua resposta 

fisiológica ao tratamento de doenças e seu estado nutricional. 

A falta de técnicas gastronômicas impacta nas preparações, 

gerando uma menor adesão, ingestão e maior desperdício de 

alimentos diariamente em hospitais, gerando prejuízos ao 

estado nutricional e um desperdício insustentável de alimentos. 

Em síntese, o conforto que a alimentação traz faz a diferença 

ao longo da internação, entre todas as faixas etárias e auxilia 

no controle de sinais e sintomas dos diversos tratamentos. 
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RESUMO: Considerando que a doença de Alzheimer (DA) 
acarreta perda de funções neurodegenerativas de grande 
impacto em 70% dos casos. Surge a necessidade de 
aprofundar os estudos, visando alternativas nutrigenômicas,a 
fim  de  proporcionar melhoria da qualidade de vida, visto que 
ainda não existem protocolos clínicos que garantam a cura da 
DA. O artigo objetiva entender a influência da nutrigenômica na 
qualidade de vida de pacientes com predisposição genética ao 
acometimento pela DA. Trata-se de um estudo de revisão 
bibliográfica narrativa, utilizando descritores específicos nas 

plataformas digitais Pubmed, Scielo, NCBI. Os principais 
antioxidantes associados à prevenção como as vitaminas B, D, 
resveratrol, ômega3, hábitos saudáveis e sono, são 



A PERSPECTIVA DA NUTRIGENÔMICA NA QUALIDADE DE VIDA EM 
PACIENTES COM PREDISPOSIÇÃO GENÉTICA À DOENÇA DE 

ALZHEIMER (DA) 

268 
 

fundamentais para contenção dos agravos. Os mecanismos de 
proteção antioxidantes desses nutrientes explicamo retardo do 
declínio cognitivo frente à demência,otimizandoo papel no 
funcionamentodos neurotransmissores. Apesar de existir um 
grande arsenal denutrientes e alimentos que podemcontribuir 
com a redução da incidência da (DA), cabe ressaltar que este 
consumo deverá acontecer ao longo da vida e que deve estar 
associado à alimentação saudável. 
 
Palavras-chave: Alzheimer. Nutrigenômica. Qualidade de vida. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A doença de Alzheimer (DA) é denominada como 

síndrome neurodegenerativa sem cura eficaz, identificada pela 

perda de funções cognitivas como memórias, pensamentos, 

compreensão, linguagem entre outros, comprometemendo 

progressivamente as atividades da rotina diária, bem como 

outras alterações que prejudicam a qualidade de vida no 

envelhecimento. Essa enfermidade é classificada como o 

transtorno comportamental e mental mais frequente entre as 

demências, chegando a 70% detodos os casos (BIGUET; DE 

LELLIS; DIAS, 2018). 

A visão epigenética influenciadora da doença tem se 

tornado atraente e sua relação com a nutrigenômica estão se 

tornando essenciais para os pesquisadores, porque podem 

lançar luz sobre aspectos desconhecidos de doenças 

complexas, como o Alzheimer (ATHANASOPOULOS; 

KARAGIANNIS; TSOLAKI, 2016). 

A busca pelos fatores genéticos, o qual corrobora  no 

desenvolvimento da doença de Alzheimer (DA) tem evoluído 
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enormemente ao longo dos anos. Tudo iniciou com a 

descoberta de mutações na proteína precursora da amiloide, 

Presenilina 1 e Presenilina 2 como causa da DA autossômica 

dominante (CAUWENBERGHE;BROECKHOVEN; 

SLEEGERS, 2015).  

Nesse sentido, o estudo aborda aspectos relacionados 

com a nutrigenômica, definida como a interação da ciência 

genômica com a nutrição e, sua influência relacionada com o 

estilo de vida. Apesar de genes  essenciais para determinada  

função, a nutrição pode alterar a extensão em que os diferentes 

genes são expressos. Dessa forma, pode modular o material 

genético. Mais recentemente, essa definição foi ampliada para 

abranger fatores nutricionais que protegem o genoma humano 

de danos.  

Considerando-se que os pacientes portadores de (DA) 

podem apresentar hipovitaminoses, cabe ressaltar que a 

defciência de vitamina B12 acarreta importantes consequências 

neurodegenerativas ao organismo, visto que observa-se o 

grande número de pacientes com diabetes (DM2) que utilizam 

a metformina. Essa medicação, interfere na absorção na Vit 

B12, compromentando as funções neurológicas, assim é 

importante avaliar a prevalência dessa condição, para nortear 

condutas de modo prospectivo. (NAZÁRIO et al., 2018). 

Contudo, ao observar outros estudos, estimam-se a respeito 

das hipovitaminoses e sua possível inferência na (DA). Dessa 

forma, vale ressaltar a respeito da alimentação e adoção de 

hábitos saudáveis.  

Outra problemática refere-se à ação de espécies reativas 

de oxigênio (ROS), e suas consequências no envelhecimento e 
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degeneração neurocelular em pacientes predispostos à (DA). 

Dessa forma, surge a importância da nutrigenômica diante da 

possível intervenção nesse processo, utilizando nutrientes 

presente nas diversas fontes alimentares capazes de promover 

a ação antioxidante no organismo, como o resveratrol (SOUSA; 

SANTANA; MAGALHÃES, 2020). 

Nesse sentido, os estudos ressaltam a relevência da Vit 

D, visto que seus benefícios são dignos de serem 

contemplados. Afinal, além de ser considerado um hormônio 

regula a homeostase equilibrando diversas funções 

neuroendócrinas (BIGUETI; DE LELLIS; DIAS, 2018). 

Ademais, evidencia-se a importância comportamental na 

alimentação e nos distúrbios do sono em indivíduos suscetíveis 

a DA, devido as suas influências, bem como a relevância do 

estilo de vida saudável no intuito de reparar esse dano. Dessa 

forma, o estudo corrobora na perpectiva de que a nutrigenômica 

pode crescer e se tornar uma alternativa preventiva e até 

terapêutica contra a DA, principalmente se combinada com 

outras intervenções antidemências, exercícios cerebrais, 

treinamento físico e outros (ATHANASOPOULOS; 

KARAGIANNIS; TSOLAKI, 2016). 

Cabe evidenciar a relevência de hábitos saudáveis, 

através de exercícios físicos, visto que esses têm como 

finalidade a neuroplasticidade em acometidos pela (DA). Ou 

seja, a capacidade do sistema nervoso de formar novos 

circuitos neurais e de se adaptar às mudanças, modificando sua 

estrutura e funcionalidade (INIESTA; MARTÍN, 2020). Cabe 

ressaltar a relevância de alimentos ricos em antioxidantes, 

ácidos graxos poli-insaturados (w3), e demais nutrientes 
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presentes na alimentação balanceada, os quais possuem 

atividade neuroprotetoras no combate e prevenção da (DA).  

Sabe-se que as funções cognitivas frente o alzheimer 

são beneficiadas, porque o exercício físico provoca aumento do 

fluxo cerebral e consequentemente a angiogênese, levando 

também mais nutrientes, especificamente glicose e oxigênio. 

Dessa maneira, favorece o crescimento celular e estimula a 

eliminação de resíduos metabólicos.  

Portanto, parece apropriado mergulhar na literatura 

científica para ver as possíveis medidas preventivas eficazes 

em pessoas que estão nos estágios leve e moderado da DA 

(INIESTA; MARTÍN, 2020). Ou até mesmo aquelas pessoas 

que possuem genes afetados na família, visto que o alzheimer 

já foi associado a alterações no cromosso 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 

12, 14, 19 e 21 (CAUWENBERGHE; BROECKHOVEN, 

SLEEGERS, 2015).  

Nessa perspectiva, surge a necessidade de estudos 

priorizando o entendimento das influências genéticas e 

nutricionais no desenvolviemnto e progressão da DA. É 

impactante o número de casos de portadores de (DA), cuja 

demência pode estar relacionadas, além das psicopatologias, 

às doenças cardiovasculares e demais comorbidades como 

diabetes e hipertensão. Este estudo, objetiva despertar o olhar 

promissor da nutrigenômica, no retardo dos possíveis danos 

que acometem o desenvolvimento neurológico de indivíduos 

com predisposição genética à (DA), visando a melhoria da 

qualidade de vida. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo, trata-se de uma revisão de literatura 

narrativa, realizada, por meio de busca online, acessando 

plataformas digitais como: NCBI, revistas e jornais eletrônicos, 

site do Ministério da Saúde e demais periódicos científicos 

disponíveis em: Scielo, Pubmed, NCBI, e outros. A busca de 

informações, e artigos foi realizada de modo a abordar questões 

relacionadas a necessidade de intervir junto a (DA), no intuito 

de propor alternativas e tendências nutrigenômicas capazes de 

interagir em benefício da homeostasia do sistema 

neuroendócrino no combate a fisiopatologia dessa demência.  

          Foram selecionados artigos de 2015 a 2020 cuja a busca 

foi realizada por termos relacionados como “Alzheimer”, 

“Nutrigenômica”,  “Qualidade de vida”. Após a busca pela Scielo 

foram disponibilizados 1.494 artigos, ao estimar período de 5 

anos foram filtrados 100 artigos, dentre os quais foram 

escolhidos, por meio de leitura criteriosa, compatível com o 

objetivo do estudo, inicialmente 11 artigos. Foram incluídos 

mais 04 artigos para embasamento de argumentos, no intuito 

de incrementar com maior relevância e auxiliar com respaldo 

científico na elaboração desse estudo em questão. Os demais 

artigos não escolhidos foram descartados devido não seguirem 

os critérios do objetivo proposto, estarem incompletos, ou o 

período de publicação fora do estabelecido.    

          A pesquisa literária foi executada no segundo semestre 

de 2020, sendo concentrada nas plataformas de pesquisas 

bibliográficas científicas detalhadas acima. De posse dos 

artigos e após a leitura criteriosa, utilizando tradutores quando 
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necessário, foi realizado um fichamento para obter os principais 

assuntos a serem relatados de cada revisão bibliográfica 

selecionada. A utilização dos descritores foi empregada para 

aprimorar as pesquisas garantindo a inclusão dos artigos 

considerados de referência sobre a temática proposta. Sendo 

realizada a leitura e análise dos textos que então foram 

utilizados de acordo com sua colocação no desenvolvimento do 

trabalho. 

Foi realizada a leitura e análise dos textos que então 

foram utilizados de acordo com sua colocação no 

desenvolvimento do trabalho. As bases de dados consultadas 

devido a eficiência dos seus algoritmos analíticos podem ser 

complexas ao lidar com termos individualizados apenas, então 

foram realizados os operadores AND, OR e NOT para aumentar 

a eficiência das buscas por artigos especificamente sobre o 

tema do trabalho. 

Foram utilizados como critérios de inclusão e seleção: 

artigos que apresentaram estruturas textuais completas 

disponíveis nas plataformas de pesquisa, publicações que 

apresentaram dados qualitativos condizentes com os objetivos 

propostos, além de estudos científicos de referência e 

prioritários, mas não exclusivos, dos últimos 5 anos. Foram 

excluídos da pesquisa trabalhos do tipo cartas ao editor, artigos 

de revisão cuja a narrativa não conteplava os objetivo 

propostos, além de trabalhos incompletos como dito 

anteriormente. 

           Por fim, as informações pertinentes foram agrupadas de 

maneira sistematizada para discussão sobre o tema, resultaram 

em uma seleção de quais atenderiam a necessidade de 
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explorar a doença de  Alzheimer e alternativas da nutrigenômica 

em virtude da melhoria da qualidade de vida e sua 

compreensão. Neste artigo foram selecionados e compilados 

totalizando em 15 artigos em português/inglês para um melhor 

rendimento do assunto e do conhecimento pretendido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme a pesquisa sugere a doença de Alzheimer 

(DA) é uma doença neurodegenerativa crônica sem cura eficaz 

até o momento. Dessa forma,  a presente revisão evidencia os 

mecanismos epigenéticos da (DA) e como a nutrição pode 

influenciar o curso desta doença, através da regulação da 

expressão gênica, de acordo com as mais recentes 

descobertas embasadas cientificamente. 

(ATHANASOPOULOS; KARAGIANNIS; TSOLAKI, 2016)  

Os resultados mostram que esse distúrbio 

neurodegenerativo, pode acometer tanto idosos acima de 65 

anos, quantos, indivíduos precoces. Vale ressaltar a respeito da 

causa multifatorial que abrange a (DA), ou seja, pode ser 

caracterizada como complexa, visto que é mais provável que os 

familiares de um indivíduo afetado experimentem as mesmas 

interações gene-gene e gene-ambiente que levaram à doença 

em primeiro lugar do que indivíduos que não têm relação com 

o paciente (FENOGLIO et al.,2018). 

Nesse sentido, o padrão de herança multifatorial 

representa uma interação entre o efeito coletivo do genótipo 

para aumentar ou diminuir a suscetibilidade à doença, 

combinada com uma variedade de exposições ambientais que 
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podem desencadear, acelerar ou proteger contra os 

mecanismos alterados pela doença. Ou seja, a interação entre 

o ambiente e o estilo de vida, pode interferir na expressão de 

genes tornando-os ou não suscetíveis a demência. (FENOGLIO 

et al.,2018). 

Estudos apontam que a epigenética e a nutrigenômica, 

estão se tornando um assunto promissor para os 

pesquisadores, porque pode lançar luz sobre aspectos 

desconhecidos de doenças complexas como a (DA). Dessa 

maneira, a metilação do DNA, modificações de histonas, e 

microRNAs, são os principais mecanismos epigenéticos 

envolvidos na fisiopatologia da (DA). A partir disso, a nutrição é 

um fator ambiental relacionado à (DA) através de vias 

epigenéticas. A vitamina B-12, por exemplo, pode alterar o 

metabolismo de um carbono e, assim, interferir no processo de 

metilação do DNA (ATHANASOPOULOS; KARAGIANNIS; 

TSOLAKI, 2016). 

Nessa perspectiva, foram evidenciadas alterações 

gênicas  que podem ser desencadeadas pela exposição de 

fatores ambientais, estilo de vida, fatores de risco e 

comorbidades, dentre as quais destacam-se alguns 

polimorfismos que podem estar relacionados com a 

predisposição a (DA). Fora, descobertos 3 genes, por meio de 

análise de ligação, que, são responsáveis pela (DA) familiar: 

Presenilina 1 ( PSEN1 ), Presenilina 2 ( PSEN2 ) e proteína 

precursora de amilóide ( APP ). Esses mapeiam três 

cromossomos diferentes, entretanto, compartilham uma via 

biológica comum relacionada ao processamento de 

amilóides. Várias mutações desses genes desempenham  
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papel causal na patogênese da demência em questão 

(FENOGLIO et al.,2018). 

A relevância dos painéis genéticos em busca da 

identificação e alterações  de genes relacionados a (DA) e 

demências tem sido utilizado. Entretanto, a falta de 

conhecimento e os custos elevados podem inviabilizar a 

solicitação desses exames por parte de alguns profissionais da 

sáude. Segue na tabela 1, alguns genes identificados e úteis na 

detecção de falhas genéticas relacionadas ao Alzheimer. 

Os resultados da pesquisa evidenciam a importância 

sobre o papel clínico da epigenética e a influência da 

nutrigenômica, afinal há evidências reforçadas de que a 

nutrição adequada pode não apenas alterar os níveis de 

biomarcadores epigenéticos, mas também impedir o 

desenvolvimento de (DA) de início tardio e atenuar o déficit 

cognitivo. Sendo assim, a nutrição pode crescer e se tornar uma 

alternativa preventiva e até terapêutica contra a (DA), 

principalmente se combinada com outras intervenções 

antidemencias, exercícios cerebrais, treinamento físico e 

adoção de hábitos saudáveis (ATHANASOPOULOS; 

KARAGIANNIS; TSOLAKI, 2016). 
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Tabela 1: Painel genético relacionado ao Alzheimer 

GENES ÚNICOS GENES ASSOCIADOS PAINEL GENÉTICO 

Alzheimer  type 1 APP ALS2, ANG, APOE, 

APP, ARSA, ATL1, 

ATP7B, ATXN2, 

BSCL2, C9orf72, 

CHCHD10, CHMP2B, 

CP, CSF1R, DCTN1, 

ERBB4, FIG4, FTL, 

FUS, GRN, HEXA, 

HNRNPA1, 

HIF2MSPD1, 

HNRNPA1, 

HIF2MSPD1, 

IT2MSPD1, HNRNPA1, 

HIF2MSP1, HIF2MSP1, 

MAPT, MATR3, NEFH, 

NOTCH3, NPC1, OPTN, 

PANK2, PFN1, PRNP, 

PRPH, PSEN1, PSEN2, 

REEP1, SETX, 

SIGMAR1, SLC52A3, 

SNCA, SOD1, SORL1, 

SPAST, SPG11, 

SQBSTM1, TBK1, 

TARD1, TUBA4A, 

TYROBP, UBE3A, 

UBQLN2, VAPB, VCP, 

WASHC5 

Repeat expansion 

genes : C9orf72, 

ATXN2, PRNP 

Alzheimer  type 1 NOS3 

Alzheimer type 18 ADAM10 

Alzheimer  type 2 APOE 

Alzheimer  type 3 PSEN1 

Alzheimer  type 4 PSEN2 

Alzheimers autosomal 

dominant 
SORL1 

Alzheimers RTN3 

related 
RTN3 

Dementia, Lewy body SNCA 

Neuronal migration 

disorder 
CTNNA2 

Fonte: próprio autor 
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Foi demonstrado no estudo que a metilação do DNA e a 

epigenética representam fenômenos complexos que 

provavelmente têm um papel fundamental na suscetibilidade à 

neurodegeneração. O mesmo, representa um marco 

importante em nossos esforços para entender a parte da 

metilação na patogênese da doença de Alzheimer (RENTON, 

2015). Afinal, essa alteração no material genético pode 

influenciar na expressão ou não de genes relacionados à (DA). 

Além disso, como resultado frente a sucetibilidade em 

pacientes predispostos à (DA), foi evidenciado que o uso de 

nutrientes funcionais a longo prazo e por meio de medidas de 

estilo de vida saudável, pode corroborar na prevenção da 

mesma. Dessa forma, o resveratrol (3,5,4'-trihidroxi-trans-

estilbeno), classificado como polifenol que se destaca por suas 

propriedades antioxidantes e antiinflamatórias. Isto demonstra 

efeitos benéficos e protetores em portadores de (DA) e parece 

fornecer uma alternativa terapêutica promissora na melhoria da 

função cognitiva, visto que sua ação anti-inflamatória e 

antioxidante podem auxiliar na prevenção dos processos  

neurodegenerativos (SOUSA; SANTANA; MAGALHÃES, 

2020). Evidenciou-se  que o excesso de radicais livres parecem 

desempenhar um papel fundamental no envelhecimento 

cerebral . Nesse sentido, encontraram uma associação entre a 

citotoxicidade promovida por estresse oxidativo como resultado 

de um desequilíbrio entre a produção e a remoção de espécies 

reativas de oxigênio (ROS), promovendo à destruição na 

integridade da membrana celular.  

Verificou-se a tendência do uso de produtos naturais 

como potenciais agentes neuroprotetores para o tratamento de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Renton%20AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25365705
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doenças neurodegenerativas. Esse artigo estimou o potencial 

terapêutico de produtos naturais e seus compostos bioativos 

para exercer um efeito antioxidante e neuroprotetor nas 

patologias de doenças neurodegenerativas,  dentre elas DA 

(SAIRAZI; SIRAJUDEEN, 2020). 

Esse aumento de espécies reativas, devido à redução 

das defesas antioxidantes, pode ser responsável pela 

neurodegeneração mediada pelo estresse oxidativo (SOUSA; 

SANTANA; MAGALHÃES, 2020). Sendo assim, a relevância da 

nutrigenômica,  por meio de alimentos e produtos naturais, 

cujos componentes químicos demonstram interessantes 

propriedades funcionais antioxidantes, têm sido sugeridos 

como agentes modificadores da (DA) devido a capacidade de 

proteção contra a neurodegeneração. 

Outro artigo estima resultados satisfatório sobre o uso de 

nanopartículas com produtos naturais e seus compostos, por 

exemplo, epigalocatequina-3-galato para o tratamento da 

doença de Alzheimer, ácido rosmarínico e curcumina, 

antioxidantes para doenças cerebrais 

(SAIRAZI; SIRAJUDEEN, 2020). 

Os resultados de pesquisa demonstra que as mulheres 

idosas possuem o hábito de utilizar mais alimentos fontes de 

ômega 3 do que os homens, como óleos, vegetais escuros, 

couve, brócolis, sementes,chia, linhaça,  peixes e nozes e as 

pessoas com maior poder aquisitivo consomem mais produtos 

com ômega 3 (STEFANELLO;PASQUALOTTI; PICHLE, 2019). 

Sabe-se que os ácidos graxos poli-insaturados têm 

propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes , dessa forma 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mohd+Sairazi+NS&cauthor_id=32148547
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sirajudeen+KNS&cauthor_id=32148547
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mohd+Sairazi+NS&cauthor_id=32148547
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sirajudeen+KNS&cauthor_id=32148547
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podem previnir doenças neurodegenerativas relacionados a 

DA.  

Observou-se também a relevância do resveratrol, a final 

é rico em polifenóis, ou seja, compostos naturais derivados de 

plantas, frutas e vegetais, cujas propriedades biológicas têm 

demonstrado diversos efeitos benéficos, como atividades 

antioxidantes e anti-inflamatórias. Nesse artigo, foi relatado 

alguns alimentos, os quais podem ser encontrado o resveratrol 

na casca e nas sementes de uva, amoras-pretas, amendoim e 

outros vegetais . Dessa forma, o vinho tinto é, portanto, também 

uma boa fonte de resveratrol, ao qual foram atribuídos os 

potenciais efeitos benéficos à saúde (SOUSA; SANTANA; 

MAGALHÃES, 2020). 

Dessarte que a atividade biológica inerente ao 

resveratrol é discutida na literatura há algum tempo, como seus 

efeitos antioxidantes, antiinflamatórios, anticarcinogênicos e 

antienvelhecimento em diferentes organismos. O uso de 

produtos naturais pode oferecer grandes oportunidades 

potenciais na prevenção e terapia de doenças 

neurodegenerativas; no entanto, muitas preocupações clínicas 

surgiram em relação ao seu uso, principalmente com foco na 

falta de suporte científico ou evidência de sua eficácia e 

segurança do paciente (PAOLO et al., 2019). 

Atualmente, o potencial neuroprotetor também começou 

a ganhar interesse, sendo bastante promissora a sua ação 

nutrigenômica em benefício ao retardo de expressão de genes 

relacionados ao Alzheimer. (SOUSA; SANTANA; 

MAGALHÃES, 2020). 
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Marcadores de susceptibilidade genética mitocondrial 

foram identificados para doenças neurodegenerativas. Dentre 

os quais, destacam-se as enzimas da cadeia respiratória 

riboflavina quinase (RFK), flavina adenina dinucleotídeo 

sintetase (FAD), succinato desidrogenase subunidade B 

(SDHB) e citocromo C1 (CYC1). Tais enzimas estão associadas 

à neuroproteção ou à neurodegeneração que acomete 

indivíduos predispostos à (DA), por meio de danos 

mitocondriais que podem ou não promover lesões a nível 

cerebral (MEHRPOUR et al.,2020). No estudo foi analisado os 

perfis de transcriptoma de hipocampo de camundongo com 

privação de sono e (DA), seguido pela identificação dos genes 

expressos entre eles. 

Detectou-se que a maioria dos genes comuns, altamente 

enriquecidos em processos metabólicos e biossintéticos 

lipídicos da acetil-CoA, está associada a alterações 

neuropatológicas. Essas descobertas sugerem que a privação 

de sono que ocasiona mudanças neuropatológicas em cérebros 

de camundongos pode corroborar para o desenvolvimento de 

(DA) devido a desregulação desse processo metabólico, como 

demonstra a tabela 1 (WEI, 2020). 
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Tabela 1: Processos metabólicos 

Fonte: WEI, 2020 

Nesse sentido, evidenciou-se que o acetil-CoA derivado 

do piruvato é o principal substrato precursor direto para a 

síntese de energia em massa no cérebro . Diante os déficits 

induzido em acetil-CoA estão confinados aos compartimentos 

mitocondrial e citoplasmático dos terminais nervosos de 

camundongos, que é o sinal primário inicial para 

neurodegeneração, ou seja patogênese relacionada com a 

evolução da (DA), frente aos processos metabólicos envolvidos 

demonstrado (WEI, 2020). De acordo com a tabela acima, foi 

observado que realmente o processo metabólico mais relevante 

para produção de energia envolveu a acetil-CoA. Diante desse 

resultado, foi possível estabelecer uma relação entre indivíduos 

com deficiência nos níveis de produção da acetil-CoA, bem 

https://www.scielo.br/img/revistas/gmb/v43n2/1415-4757-GMB-43-2-e20190052-gf03.jpg
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como metabolismo lipídico, e disfunçãomitocondrial, 

provavelmente possui déficit energético, comprometendo o 

efeito neurocognitivo. 

Segundo outro artigo analisado, ao reportar sobre 

hábitos saudáveis, destacou-se que uma terapia baseada em 

exercícios físicos afeta positivamente diferentes aspectos da 

vida do paciente, seja no plano físico, mental ou social. Dentre 

os efeitos benéficos do exercício aeróbio combinado com 

exercícios de força, equilíbrio e mobilidade, foram comprovados 

na cognição global do paciente e nos sintomas psíquicos, na 

capacidade de realizar as atividades diárias e na redução da 

sobrecarga do cuidador. Este, por sua vez, está relacionado ao 

respeito às sessões programadas, estimulando a motivação 

dos pacientes acometidos por demência leve a moderada 

como, o Alzheimer (INIESTA; MARTÍN, 2020). 

Além disso, observou-se nesta pesquisa a importância 

em monitorar o cuidar ao longo da evolução da doença em 

todas as fases da enfermidade. Os resultados apontam que as 

necessidades  vão desde o diagnóstico em fases iniciais, 

percorrendo toda a história natural de desenvolvimento da 

enfermidade ao longo do tempo para ofertar a melhoria de 

qualidade de vida aos acometidos pela (DA), bem como a 

contenção da mesma. (MATTOS; KOVÁCS, 2020). Afinal, o 

diagnóstico precoce permite avaliar a necessidade de propor 

alternativas que corroborem no prognóstico da doença. 

Resultados estimam que os ácidos graxos da série 

ômega 3, formados pelo linolênico, o ácido docosahexaenoico 

(DHA), o eicosapentaenoico (EPA) e o docosapentaenoico 

(DPA), constituem um grupo de lipídios que exercem funções 
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significativas no organismo, sendo incorporados aos 

fosfolipídios das membranas das células, otimizando sua 

função biológica. Isso, ocorre particularmente na estrutura e na 

função das células do cérebro, glia e endotélios, fortalecendo a 

memória e o controle neuroinflamatório, bem como na retina, 

testículos, coração, fígado e rins. São discutidos vários 

benefícios da ingestão de ômega 3, como a diminuição de 

eicosanoides inflamatórios, citocinas e espécies reativas de 

oxigênio, prevenindo e tratando enfermidades 

cardiovasculares, doenças inflamatórias, infecções e reduzindo 

a ocorrência de lesões, alterações imunológicas e atua 

diminuindo o declínio cognitivo e melhorando o prognóstico 

(STEFANELLO; PASQUALOTTI; PICHLE, 2019). 

 Conforme evidenciadona pesquisa de DOS SANTOS et 

al. (2019), a Cúrcuma longa L. vem sendo administrado em 

pacientes com a DA, com intuito de prevenção ou diminuição 

do declínio cognitivo no envelhecimento neuronal. Com isso, 

mostrando desempenhos satisfatórios, cuja ação antioxidante, 

sugere a deduzir que o uso de fitoterápicos presente nos 

alimentos, nesse caso o açafrão da terra, possam ser o futuro 

para tratar ou prevenir a DA. 

Sendo assim, cabe avaliar em outros estudos, a 

necessidade de suplementação de ativos aliada à alimentação 

e hábitos saudáveis, como prevenção, conforme a 

necessidade, no que tange a respeito de dosagens de 

Vitaminas D e B12, essenciais para promover a neuproteção. 

Ademais, possuem ação antioxidante, corroborando com a 

neuroproteção. Por fim, a nutrigenômica pode garantir melhor 
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qualidade de vida do paciente e cuidadores, visto que otimiza a 

função cognitiva, memória e outros aspetos da enfermidade. 

Portanto, é pertinente o investimento dos profissionais de saúde 

no campo da nutrigenômica a fim de promover qualidade de 

vida aos pacientes e familiares. Ademais, a necessidade de 

equipes interdisciplinares para a experiência singular do 

cuidado em demência utilizando a nutrigenômica é cada vez 

mais urgente e faz toda diferença no controle e qualidade de 

vida na doença de Alzheimer, entretanto requer mais estudos 

na área. 

 

CONCLUSÕES  

 

Muito esforço tem sido empregado na investigação de 

alternativas para o tratamento e atenuação da (DA). Estudos e 

desfechos diversos parecem convergir para a conclusão de que 

o resveratrol, pode oferecer uma alternativa terapêutica 

promissora, capaz de atuar em diversos aspectos da 

fisiopatologia da doença, por meio da nutrigenômica e sua ação 

na regulação de expressão de genes. Porém, vale ressaltar que 

ainda necessita de mais estudos para garantir a segurança do 

mesmo e outros nutracêuticos no tratamento da (DA). Visto que 

a fisiopatologia exata da (DA) ainda é um estigma e não existem 

protocolos que retratem com precisão a condição multifatorial 

da doença. Dessa forma, são obstáculos que apresentam 

desafios importantes para resultados bem-sucedidos de 

pesquisas na área da epigenética e nutrigenômica. 

Embora a função antioxidante e antiinflamatória do 

resveratrol tenha sido amplamente descrita na literatura, seu 
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metabolismo e características estruturais apresentam desafios 

para aplicação em ambientes terapêuticos. Os mecanismos de 

ação não foram completamente compreendidos, e a dose ideal 

e a via de administração em pacientes com (DA) ainda não são 

claras. Além disso, não há consenso sobre o impacto 

terapêutico do resveratrol obtido por meio da dieta, encontrado 

na uva, combinado com outros nutrientes da matriz alimentar, 

quando comparado à sua ação isolada, seja na forma de 

extratos ou análogos sintéticos. Portanto, seu uso deve ser 

monitorado, personalizado, conforme cada avaliação e 

necessidade. 

Ademais, foi possível concluir que alimentos como 

(couve, brócolis, peixe, castanhas, nozes, linhaça, chia) são 

fonte de a ácido graxos poli-insaturados rico em  ômega 3, os 

quais podem estar associado com a prevenção ou a redução da 

gravidade de uma multiplicidade de doenças, desde as 

metabólicas como as cardíacas, diabetes e doença renal, até 

as neurodegenerativas, como a Doença de Alzheimer e 

doenças inflamatórias, entretanto requer mais embasamento 

científico, no que diz respeito as quantidades diárias 

recomendáveis e eficaz. 

Em suma, o conjunto de intervenções têm efeitos 

positivos óbvios para os pacientes, mas ainda há um longo 

caminho a percorrer antes de serem implementadas como 

terapias de cuidados de rotina e o primeiro passo para alcançá-

lo é o envolvimento de multiprofissionais de saúde, aravés da 

educação em saúde, são chamados a desempenhar um papel 

fundamental para conter o agravo do Alzheimer. 
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Sendo assim, embora o resveratrol pareça atenuar 

alguns aspectos fisiopatológicos da (DA), mais estudos são 

necessários para comprovar a segurança e eficácia desse 

composto em humanos. Ademais, o conjuto de outros fatores 

como o uso de Vitamina D e B12 , aliadas a alimentação 

equilibrada, prática de exercícios físicos e demais hábitos 

saudáveis, por meio da nutrigenônica e epigenética, através da 

regulação de expressão de genes, regulação do sono, podem 

influenciar na prevenção e melhoria da qualidade de vida 

relacionada ao Alzheimer. Porém, requer mais incentivo à 

pesquisa e estudos para alcance do olhar promissor nessa 

área. 
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RESUMO: A Síndrome de Down (SD) é uma alteração genética 
que tem influência direta na disfunção cognitiva, no 
envelhecimento precoce, em déficit neuronal e no aumento do 
estresse oxidativo. Neste trabalho objetivou-se avaliar a 
concentração sérica de zinco em crianças com SD atendidas 
em um hospital pediátrico da cidade de Natal/RN. O estudo do 
tipo transversal, randomizado foi realizado em crianças com 
SD, de ambos os sexos, com idades entre 5 a 9 anos, do Estado 
do Rio Grande do Norte, Brasil, em que foi avaliado 
concentrações séricas de zinco. O trabalho foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) com número 3.825.038. O hospital 
atende aproxidamente 122 crianças nesta faixa etária, destas, 
34 aceitaram participar do estudo, 20 concluíram. Dos 
concluintes, após as análises, destacou-se maior prevalência 
de crianças com deficiência de Zinco (70%). normalmente 
refletido no consumo inadequado ou acima dos limites 
toleráveis de ingestão, além do excesso de calórias ingeridos. 
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Contudo, é válido explicitar que não houve alterações no estado 
nutricional atualmente. Portanto, fica claro a importância do Zn 
nas funções fisiológicas e no auxilio contra as alterações 
atreladas a SD. Além disso, é fundamental, o consumo de uma 
alimentação saudável, assistida pelo pais junto ao profissional 
nutricionista no combater a deficiência deste minaral. 

 
Palavras-chave: Síndrome de Down, Estresse oxidativos,  
Zinco, Antioxidantes. 
 

INTRODUÇÃO  

A síndrome de Down (SD) é um distúrbio genético 

causado pela presença de toda ou parte de uma terceira cópia 

do cromossomo 21 (SANDIKAPURA, NYAMATHULLA, 

NOORDIN, 2018). Com a expressão gênica desproporcional há 

inúmeras alterações no organismo do indivíduo. Essas 

modificações se fazem presentes principalmente em sub 

regiões do Hsa21, como a 21q21 (responsável pela irregular 

inibição da serina protease, adesão celular, neurotoxicidade e 

crescimento celular) e a 21q22 (segmento encarregado das 

características singulares do sistema nervoso central) 

(KINOSHITA, OGATA, 2018). 

A duplicação genética cromossômica no gene que 

codifica a enzima Cu/Zn superóxido dismutase (SOD-1), 

especificamente na região 21q22, possui uma íntima ligação 

com o estresse oxidativo desordenado nos pacientes com SD, 

uma vez que, esta mutação amplifica em aproximadamente 

50% a atividade enzimática, ocasionando assim, uma variação 

energética mitocondrial e modificações no metabolismo 

convencional de espécies reativas de oxigênio (EROs) 

(KINOSHITA, OGATA, 2018; TIANO et al, 2011). 
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 Vale explicitar que o balanço fisiológico entre a SOD-1, 

catalase e a Glutationa Peroxidase (GPx) fica prejudicado a 

partir dessa sequência de duplicação cromossômica, 

corroborando com um quadro de agressão endógena constante 

com a consequente oxidação de grupos sulfídricos associada a 

peroxidação lipídica causando danos celulares (TIANO et al, 

2011). 

Com isso, SD é caracterizada por acarretar alterações no 

envelhecimento precoce, disfunção cognitiva e neuronal na SD, 

o estresse oxidativo é uma das hipóteses que tem sido 

reconhecida por afetar a neurogênese, diferenciação, conexão 

e sobrevivência no cérebro desses indivíduos. O seu aumento 

tem implicado o desenvolvimento, surgimento e progressão de 

doenças neurodegenerativas, causando dano oxidativo nos 

cérebros de indivíduos com doença de Alzheimer (DA) e SD (LU 

et al., 2016; BARONE et al., 2016; DI DOMENICO et al., 2017). 

A presença de um estado de estresse oxidativo está bem 

estabelecido e presente no fenótipo inicial na SD (BARONE et 

al., 2016) e pelo desequilíbrio no estado redox  celular, devido 

a superprodução de espécies radicais e/ou diminuição da 

resposta antioxidante, isso pode explicar a redução das defesas 

antioxidantes nos pacientes com SD. Um aumento no conteúdo 

de glutationa reduzida (GSH) e produção elevada de peróxido 

observado em culturas de fibroblastos humanos de fetos com 

SD ocasionam a redução da capacidade antioxidante endógena 

(TRAMUTOLA et al., 2017). 

Os distúrbios metabólicos presentes nos indivíduos com 

SD são caracterizados por alterações metabólicas e estão 

relacionados com o envelhecimento precoce na SD, 

provocando danos ao DNA, como fraqueza e atrofia muscular, 
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degeneração de neurônios (MEGUID et al., 2015), disfunção 

mitocondrial, alterações bioquímicas e um maior risco de 

desenvolvimento de Alzheimer (CHOONG et al., 2015). O 

excesso de EROs é responsável pelo processo de oxidação de 

indivíduos com SD. O tratamento dessa característica é 

realizado com substâncias ricas em antioxidantes, como a 

suplementação de vitaminas, minerais (MEGUID et al., 2015), 

O Zinco (Zn) é um elemento-traço essencial da dieta com  

capacidade antioxidante, por ser estável como um cátion 

divalente (Zn2+) e não pode receber elétrons, é redox inerte, 

além de participar em numerosos sistemas biológicos, atua 

como um agente anti-estresse oxidativo por inibição da 

oxidação de macromoléculas e como mediador inflamatório da 

saúde humana. De fato, o Zn pode se ligar ao doador de enxofre 

(tiolato) da cisteína para formar o tiolato de Zn, o Zn também 

atua como estabilizador de membranas, inibindo a enzima 

nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato oxidase (NADPH-

Oxidase) induzindo a síntese de metallothioneina, conferindo 

proteção contra os danos oxidativos induzidos por uma 

diversidade de condições oxidativas(LEE, 2018)..  

Dentre outras funções o Zn participa ainda da estrutura 

tridimensional da enzima superóxido dismutase (SOD) que é 

superexpressa em indivíduos com SD, com a presença do Zn 

ocorre à conversão de dois ânions superóxidos (O2•-) para 

peróxido de hifdrogênio (H2O2) para que não cause dano celular 

reduzindo a toxicidade das ERO, convertendo uma espécie 

altamente reativa em uma menos reativa, mantendo assim a 

defesa antioxidante no compartimento celular (LEE, 2018). Por 

outro lado, devido às numerosas funções do Zn, também foram 

descritos um efeito pró-oxidante quando sua concentração é 
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deficiente ou em excesso nos sistemas biológicos, trazendo um 

efeito pró-inflamatório e pró-apoptótico em humanos. (LEE, 

2018). 

Portanto uma alimentação saudável e rica nutrientes 

necessários ao organismo, como o Zn e em concentrações 

adequadas pode combater os danos causados pelo excesso de 

radicais livres e alterações metabólicas acometidas na SD. 

Sendo assim o presente estudo visou avaliar a concentração 

sérica de Zn em crianças com SD atendidas em um hospital 

pediátrico da cidade de Natal/RN. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo é do tipo transversal, randomizado, tendo as 

crianças com SD como unidades de avaliação e análise. 

Desenvolvido em crianças de 5 a 9 anos de idade com SD 

atendidas no ambulatório de pediatria do Hospital Universitário 

Onofre Lopes/UFRN da cidade do Natal/RN. 

Antes da execução do trabalho, informações detalhadas 

sobre o estudo foram passadas a todos os participantes, bem 

como aos pais e Tutores dos participantes, após a autorização 

na participação do estudo, estes, estão assinando o termo de 

consentimento Livre e Esclarecido – TCLE.  

 Para inclusão no estudo os indivíduos teriam que 

apresentar diagnóstico de SD, aceitaram participar da pesquisa, 

bem como os seus responsáveis; terem idades entre 5 e 9 anos; 

e estivessem presentes na instituição no período da avaliação 

e coleta de dados. Foram excluídos do estudo os participantes 

que estavam fazendo alguma terapia antioxidante, diabéticos, 

nefropatas, indivíduos que estavam em algum tipo de terapia 
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farmacológica (Incluindo vitaminas, minerais e doenças 

cardiovasculares congênitas) e os indivíduos com inflamação 

sistêmica e/ou doença grave que impossibilitasse a execução 

do estudo. 

Previamente ao trabalho de campo, os examinadores 

(equipe técnica) passaram por um treinamento com o objetivo 

de assegurar a execução do estudo, bem como a coleta de 

material biológico.  

Após serem informados sobre os objetivos e os 

procedimentos do estudo, oralmente e por escrito, os pacientes 

que desejarem participar da pesquisa, manifestando sua 

concordância, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

Sendo descrito no TCLE o objetivo da pesquisa, as 

etapas da pesquisa, os benefícios, os riscos e dificuldades, 

assim como, os direitos, a garantia de assistência, gratuidade e 

acessibilidade por parte do pesquisador aos participantes.  

A determinação do Zn sérico foi pelo método de Gibson 

et al. (2008) por espectofotometria de absorção atômica com 

forno de chama (SpectrAA-200, Varian, Victoria, Australia).  

Durante a pesquisa foi coletado 2 mL de sangue para 

análise do Zn sérico e foram utilizados os tubos apropriados (BD 

Vacutainer, Trace Element, Serum, BD Franklin Lakes, NJ, 

USA) e pipetas da Bio-Rad (Hercules, CA, EUA). Em seguida, 

500 μL de soro foram recolhidos com ponteiras de plástico 

desmineralizadas e transferidas para tubos de plástico 

polipropileno, isentos de metais, contendo 2 mL de água 

ultrapura (Milli-Q mais, Millipore, Bedford, MA, EUA) para diluir 

o soro e posterior análise.  
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Para coleta da amostra de sangue foi puncionada uma 

veia antecubital do antebraço com seringas plásticas livres de 

metal e sem torniquete. As dosagens do elemento-traço foram 

realizadas pelo método de espectrofotometria de absorção 

atômica utilizando o forno de chama, o comprimento de onda foi 

de 213,9 nm, a corrente da lâmpada era de 10 mA, e a 

velocidade de aspiração foi de 6 mL/min. O aparelho foi 

previamente calibrado, após estabelecimento de uma curva de 

linearidade (r² > 0.9987) a partir de concentrações crescentes 

de solução-padrão, em cinco pontos da curva (0.0 – 1.0 mg/L 

ou ppm) versus absorbância. A solução-padrão de Zn (1000 

mg/dL) foi obtida por diluição de titrisol zinc standard (Merck, 

Darmstadt, Germany) em água ultra pura, também utilizamos a 

solução-padrão de calibração do aparelho, no qual utilizamos a 

de 5 ppm de Cu.  A sensibilidade foi de 0,01 µg/mL, o coeficiente 

de variação, intra-ensaio foi de 2,37%, e os valores de 

referências foram 70 – 110 µg/dL24. 

A apuração e análise de dados foram realizadas na 

forma de medidas descritivas e, em seguida, as variáveis 

quantitativas foram descritas pela média e desvio padrão. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

em Natal/RN antes da sua execução com número do parecer 

de aprovação 3.825.038. Os indivíduos, bem como os seus 

cuidadores ou tutores, além dos responsáveis pelas Instituições 

receberam instruções a respeito da pesquisa e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo 

com a resolução 466/2012.  
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RESULTADOS E DISCUSÃO 

O ambulatório de pediatria do hospital atende um total de 

aproximadamente 122 crianças entre 5 e 9 anos.  Destas, 34 

aceitaram participar do estudo, 20 concluíram e 12 foram 

considerados como perda, porque desistiram ou foram 

excluídos do estudo, os demais não se enquadravam nos 

critérios de inclusão da pesquisa. Os dados sociodemográficos 

podem ser visto na tabela 1. 

 

Tabela 1: Caracterização sociodemográfica das crianças com 

SD atendidas em um Hospital Pediátrico da cidade de Natal/RN, 

2020. 

Variáveis N % 

Gênero    

Feminino 6 30 

Masculino 14 70 

Idade   

5 anos 5 25 

6 anos 5 25 

7 anos 2 10 

8 anos  5 25 

9 anos 3 15 

Nível de conhecimento dos pais sobre a SD 

Pouco 

conhecimento 

4 20 

Bom conhecimento  5 25 

Não sabe 

responder 

11 55 

   

Fonte: Dados da pesquisa, Natal/RN, 2020.  
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A população estudada é composta em sua maioria, até a 

presente data, por uma maior parcela de crianças do sexo 

masculino(14%), com idade média de 7 anos (DP ± 1,4 anos), 

Seus cuidadores e/ou responsáveis legais, na grande maioria 

(55%) ainda não apresentam um bom conhecimento ou pouco 

sabem sobre a SD.  

Os participantes tiveram suas amostras analisadas por 

espectofotometria de absorção atômica com forno de chama 

(SpectrAA-200, Varian, Victoria, Australia) pelo método de 

Gibson et al. (2008) para determinação da concentração do Zn 

sérico. Os resultados podem ser vistos na tabela 2.  

 

Tabela 2: Determinação da concentração de Zn sérico em SD 

atendidas em um Hospital Pediátrico da cidade de Natal/RN, 

2020. 

 

Variáveis n % Concentração 

Média (μg/mL) 

DP Referência 

(μg/mL) 

Zn sérico 

    Abaixo 

 Dentro  

 Acima  

 

14 

3 

3 

 

70 

15 

15 

 

0,34 

0,96 

3,25 

 

0,24 

0,01 

1,21 

 

 

0,7 – 1,2 

Fonte: Dados da pesquisa, Natal/RN, 2020. 

 

Os resultados encontrados no presente estudo 

referentes à concentração média de Zn sérico das crianças 

avaliadas destacam uma maior prevalência para a deficiência 

de Zn, normalmente refletido no consumo inadequado ou acima 

dos limites toleráveis de ingestão, para ambas as situações, 
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isso refletirá em prejuízo no estado nutricional, principalmente 

pela preferência por alimentos calóricos e 

ricos em açúcar e gordura entre a maioria 

dos participantes, apesar dos mesmos 

estarem na grande maioria com estado 

nutricional adequado.  
Diferentemente dos resultados encontrados neste 

estudo, Rocha et al. (2015) em sua pesquisa expôs que a 

maioria dos entrevistados apresentaram 

consumo dietético adequado, mas ele ainda 

relata prevalência de inadequação do Zn sérico, Atentando, 

assim como no presente estudo, apesar da divergência de 

resultados, a importância do acompanhamento profissional 

para o alcance adequado do oligoelemento Zn. Já Albuquerque 

et al (2018) em seu estudo verificou que o Zn em crianças de 4 

a 8 anos  estava adequado entretanto não relata acerca do 

consumo dietético, mas expõe acompanhamento 

multidisciplinar nessa fase da vida. O que corrobora com a 

discussão acima, quanto a importância do acompanhamento 

alimentar correto, individualizado. 

Domingues (2019) avaliou o estado nutricional e o 

consumo alimentar, e verificou se há deficiência sérica de Zn 

em crianças com SD. Foi realizado entrevista semiestruturada, 

recordatório alimentar de 24 horas (R24), avaliação nutricional 

(classificação segundo as curvas para SD) e dosagem de Zn 

sérica. O autor, pesquisador encontrou que dos pacientes 

estudados, 84% dos incluídos receberam diagnóstico de 
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eutrofia quanto ao estado nutricional. No R24, verificou-se 

excesso do consumo de calorias e carboidratos, e sem 

deficiência no consumo de Zn. Quanto ao nível sérico do Zn, 

em 94,3% houve deficiência (considerado insuficiente valores 

abaixo de 65 μg/dL) com valor médio de 50,40 μg/dL, mediana 

de 49,24 μg/dL (dp=10,05 μg/dL). Assemelhando-se assim aos 

achados do presente estudo, em que houve deficiência de Zn e 

o consumo excessivo de calórias. Colocando em questão que 

o consumo alimentar está relacionado não somente quanto ao 

volume da ingestão alimentar, mas também à composição e 

qualidade da dieta.  

 Estudo divergente ao resultado atual,  realizado por Dal 

Bosco, Scherer, Altevogt (2011) do tipo transversal, realizado 

com 46 indivíduos entre 2 e 18 anos, contemplando 

exclusivamente portadores de SD, em que foi avaliado o estado 

nutricional, o consumo alimentar e condições 

sociodemográficas. Os métodos utilizados para determinar o 

diagnóstico nutricional foram as curvas de crescimento 

específicas de Cronk. A partir disso, constatou-se que o 

consumo de carboidrato, proteína, ferro, vitamina C e Zn foi 

maior do quê o recomendado pela Estimativa do Requerimento 

Médio (EAR) para idade, aumentando assim o Zn sérico.  

Segundo Marques e Marreiro (2011), há alterações no 

metabolismo do Zn na SD, com reduzidas concentrações desse 

mineral no plasma e na urina. O Zn participa do metabolismo 

energético e na regulação da expressão gênica, como 

componente catalítico de mais de 300 metalonzimas. Os 

distúrbios presentes na SD podem ser agravados pela 

deficiência de Zn. 
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Lima (2002) em seu estudo diverge dos resultados 

apresentandos por Dal Bosco e colaboradores, visto que em 

seu experimento com 35 crianças SD e 33 crianças típicas, com 

idade entre 4 e 11 anos foi avaliado o estado de nutricional 

relativo ao  Zn e assim visto que as dietas dos grupos 

apresentavam-se com elevado teor de proteínas, baixos 

conteúdos de Zn e calorias e distribuição adequada de 

macronutrientes para ambos os grupos. Ainda observou que se 

perdurava a baixa estatura para o grupo com SD. O que assim 

como neste estudo, a deficiência foi atribuída ao baixo consumo 

de nutrientes ou mesmo a alimentação desequilibrada e 

monótona. 

Carneiro Rocha et al (2015) investigou por avaliação 

antropométrica e por consumo alimentar o estado nutricional   

de crianças e adolescentes com SD que frequentam uma 

escola especial em Ubá, MG. O estudo transversal descritivo, 

no qual mensurou o peso e a altura, e realizou o registro 

alimentar de 24 horas registrou uma prevalência de 85% de 

peso adequado para a idade, 15% de sobrepeso e 95% de 

altura adequada para a idade. Na avaliação da ingestão 

alimentar constatou-se que a maioria dos entrevistados 

apresentou ingestão adequada de macronutrientes. Já na 

avaliação dos micronutrientes, para a maioria dos entrevistados 

o consumo de ferro e Zn foi igual ou superior ao recomendado. 

Apesar de não fomentar o presente estudo, Carneiro et al 

(2015) apresentou e vigorou a importância da alimentação 

saudável assim como das estratégias de educação alimentar 

nas escolas. 

Mesmo não tendo as mesma alterações fenotípicas, 

genotípicas e alterações cromossômicas que as crianças com 
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SD têm, as crianças típicas também apresentam deficiência 

desse oligoelemento (Zn) e isto é possível ver no estudo  de 

Vaz-Tostes (2015) e também no de Parthasarathy et al (2015). 

Sendo assim, no estudo de Vaz-Tostes (2015) no 

município de Alegre-ES participaram 54 crianças com idade 

entre 2 e 6 anos, o estudo de caráter longitudinal, exploratório, 

descritivo e experimental teve por objetivo avaliar o estado 

nutricional relativo a alguns micronutrientes (incluindo o Zn) de 

participantes do programa de educação alimentar e nutricional. 

Parâmetros bioquímicos foram avaliados: hemoglobina, 

ferritina, ferro sérico, Zn plasmático e eritrocitário e retinol 

plasmático, antropométricos (E/I, P/I, P/E e IMC/I) e dietéticos 

foram avaliados após 6 meses de suplementação de Zn. A 

classificação do estado nutricional relativo ao Zn foi de 16% 

inicial para  56% ao final do estudo. Observou-se,  ao  final  do  

estudo, uma melhoria  no  estado  nutricional  relativo  a  

micronutrientes, além da redução nos quadros de anemia e 

aumento dos níveis de Zn plasmático, mostrando a   importância   

de   ações   de  educação  nutricional  junto  a  esta  população.  

Outra pesquisa com foco em análise do Zn realizada na 

Índia com 70 crianças, com média de idade de 10 anos em que  

por meio de um estudo qualitativo foi feito: antropometria, 

consumo alimentar (através do recordatório), mensuração da 

ingestão diária de nutrientes e o conteúdo nutricional das 

receitas, constatou que a ingestão média de energia entre as 

crianças foi de 79% da Indian Recommended Dietary Allowance 

(RDA) a proteína foi de 105% RDA, mas a ingestão de gordura 

foi elevada (143% RDA). A Ingestão média de Zn, Ferro foi 

inferior a 50% e, Tiamina e Cálcio forma em torno de 60% RDA, 

sugerindo uma possível deficiência de micronutriente múltiplos 
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atrelada ao alto consumo de proteína de baixo valor biológico, 

alto consum de gordura saturada; corroborando com o presente 

estudo, em que é notória a influência do plano alimentar 

equilibrado para a adequação dos micronutrientes, inclusive do 

Zn (PARTHASARATHY et al., 2015). 

Perondi et al (2018) avaliou o estado nutricional de 

crianças entre 2 e 19 anos com SD em que mensurou a 

ingestão de Zn sérico, bem como os marcadores de Estresse 

Oxidativo (EO). Sendo assim, no grupo com SD havia 25 

crianças, já no grupo controle havia 32 individuo s com o mesmo 

perfil de idade. Como resultado, Perondi et al (2018) relatou ter 

encontrado aumento do percentual de obesidade e sobrepeso 

nos pacientes do grupo SD. Relata não ter ocorrido consumo 

inadequado ou deficiência de Zn sérico em nenhum dos grupos. 

Ainda encontrou redução nas enzimas antioxidades 

(Superóxido dismutase e Catalase) no grupo SD. O estudo de 

Perondi et al (2018) em comparação ao atual estudo  se 

assemelha com 15% dos participantes,  já que não encontrou 

deficiência alimentar e ainda afirma que há uma boa ingestão 

de alimentos ricos em Zn, entretanto isto não ocorreu com 70% 

das crianças do presente estudo já que o Zn sérico estava 

abaixo do recomendado. O que vale ressaltar que essa 

deficiência é atrelada a alimentação inadequada. 

Em uma instituição situada no município de Colatina-ES, 

que atende 43 crianças carentes Cristofari (2019) realizou 

avaliação do estado nutricional e entre as análises evidenciou 

risco nutricional, com o aumento significativo de crianças com 

sobrepeso e obesidade, além de 57,1% estarem deficiente de 

Zn por ingestão inadequada. Demonstrando assim que a 

inadequação do Zn na alimentação é presente não somente nas 
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crianças com SD, mas em crianças típicas. Porém é sabida a 

maior susceptibilidade SD, visto que os antioxidantes exógenos 

estão atividade antioxidante e reestabelece o equilíbrio redox já 

que há alteração no metabolismo energético e na regulação da 

expressão gênica do SD. 

O Zn tem relação com as alterações metabólicas 

usualmente presentes nesta Síndrome. Sabendo disso, 

Marreiro et al (2008) avaliou 16 participantes com SD, entre 10 

a 19 anos, num estudo prospectivo, randomizado, 

suplementado com 30mg de Zn em 4 semanas e registro 

alimentar por 3 dias,  com o objetivo de avaliar o efeito da 

suplementação de Zn no metabolismo tireoidiano. Com isso, o 

pesquisador responsável observou que a dieta dos pacientes 

com SD antes e após a intervenção, apresentaram níveis de 

energia reduzida e concentrações adequadas de Zn. Os valores 

médios de Zn plasmático foram de 59,2 + 13,2 e 71,0 + 21,9 

μg/dL antes e após a intervenção, respectivamente. As 

concentrações eritrocitárias do mineral antes da 

suplementação, em vez disso, eram 51,5 μg/dL +    11,1 μg/dL 

/gHb e ao final do experimento, eram 42,9 +  8/5    μg/dL/gHb 

com uma diferença estatística significativa (p<0,05). As 

concentrações séricas do hormônio T4 antes e após a 

suplementação de Zn forma 1,26 + 0,20  e 1,54 +  0,63 pg/mL, 

respectivamente. Os valores médios de T3 antes da intervenção 

fora 2,47 +0,37 pg/mL e, após a suplementação, 3,25 + 0,67 

pg/mL com diferença estatística significante. Sendo assim, a 

intervenção com Zn mostrou-se eficaz na estabilização das 

concentrações desse mineral no plasma e eritrócitos e 

influenciou o metabolismo dos hormônios tireodianos. 
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Mostrando assim a eficácia do consumo de Zn seja na 

alimentação adequada ou através da suplementação contínua.  

Em outro estudo, a hipótese de Marques e Marreiro 

(2006) corrobora com a de Marreiro et al (2008) e ressalta que 

a deficiência de Zn poderia agravar os distúrbios presentes na 

SD, como aqueles relacionados à função tireoidiana, porque  do 

Zn atua como cofator da deiodinase tipo II, uma das enzimas 

que regulam a conversão periférica de tiroxina (T4) a 

triiodotironina (T3), o que contribuiria para o hipotiroidismo 

subclínico, muito comum na SD ou o consumo acima do UL. 

Então em todos os estudos pode ser notado a 

importância do consumo alimentar e nutricional adequado ou 

mesmo da importância da suplementação  adequado uma vez 

que o Zn está diretamente relacionado com funções 

bioquímicas, já que é componente da inúmera enzimas, como: 

álcool desidrogenase, superóxido dismutase, anidrase 

carbônica, fosfatase alcalina e enzimas do sistema nervoso 

central. Participa na divisão celular, expressão genética, 

processos fisiológicos como crescimento e desenvolvimento, na 

transcrição genética, na morte celular, age como estabilizador 

de estruturas de membranas e componentes celulares, além de 

participar da função imune e desenvolvimento cognitivo. Sua 

deficiência pode causar alterações fisiológicas como, 

hipogonodismo, danos oxidativos, alterações do sistema imune, 

hipogeusia, danos neuropsicológicos e dermatites. 

 

CONCLUSÕES  

 

O Zn é reconhecido por possuir ação em diversos 

sistemas do organismo humano, portanto, sua deficiência 
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causa efeitos indesejáveis à saúde. Dentre estes, podemos 

observar prejuízos no sistema imune, alterações do paladar e 

apetite, diminuição da ingestão alimentar, disfunções como a 

diarreia, alopecia, entre outras alterações. 

A deficiência de Zn tem sido considerada um problema 

mundial em especial na população pediátrica com SD que tem 

maiores necessidades metabólicas desse micronutriente. Além 

disso, o estado nutricional das crianças com SD é uma condição 

de saúde que deve ser acompanhada desde o nascimento, 

visto as diversas alterações metabólicas a qual estão 

acometidas pela trissomia do cromossomo 21. Orientações 

nutricionais nesta população são necessárias desde a infância, 

pois há implicações negativas no crescimento e 

desenvolvimento quando inadequados.  

O estímulo precoce a uma alimentação saudável 

associada ao uso da suplementação de compostos 

antioxidantes como Zn é fundamental pois podem prevenir as 

várias alterações com o aumento do estresse oxidativo na SD. 

O consumo das principais fontes como: mariscos, fígado, 

ostras, miúdos, carnes vermelhas e ovos são essenciais.  
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RESUMO: A  partir da pandemia por Coronavírus, tornou-se 
necessário uma maior atenção sanitária para Unidades de 
Alimentação e Nutrição. Além dos cuidados e medidas que já 
eram tomadas, fez-se preciso o uso de máscaras, luvas e outros 
equipamentos de proteção individual, desde a seleção da 
matéria prima e preparo, até o serviço de entrega feita em maior 
quantidade nesse período de isolamento social. Por esse viés, 
este trabalho tem por objetivo apresentar estratégias e 
orientações operacionais voltadas à atenção sanitária para 
alimentos em tempos de COVID-19. Destarte, foram 
pesquisadas normas e artigos relacionados ao tema a partir das 
bases de dados nacionais e internacionais: SciELO, PubMed e 
no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Posteriormente, a partir da página Descritores em Ciências da 
Saúde, foram escolhidas palavras-chave da língua portuguesa: 
“Agência Nacional de Vigilância Sanitária”, “Higiene”, “Infecções 
por Coronavírus” e “Serviços de Alimentação”. Os tópicos 
analisados no presente trabalho são: saúde do trabalhador, 
higienização das mãos, uso de luvas, uso de máscaras, 
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estabelecimentos, higienização das superfícies, entrega e 
recebimento de insumos e produtos, formas de higienização e 
ainda, serviços de entrega (Delivery). Portanto, é importante 
ressaltar a intensificação e controle das práticas de higiene 
pessoal e ambiental para o enfrentamento da pandemia por 
COVID-19.  
Palavras-chave: Infecções por Coronavírus. Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária. Serviços de Alimentação. Higiene. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A doença ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19) 

é uma enfermidade infecciosa recentemente descoberta, que 

tem afetado todos em escala global. Dessa forma, nota-se que 

a maioria das pessoas infectadas com esse vírus poderá 

desenvolver problemas respiratórios de grau leve a moderado, 

no entanto, indivíduos idosos e/ou com comorbidades 

subjacentes, como doenças cardiovasculares, diabetes, 

doenças respiratórias crônicas e câncer, estão mais 

susceptíveis ao desenvolvimento de complicações patológicas 

graves (WHO, 2020b). 

A situação de surto da doença de COVID-19, em 11 de 

maio de 2020 pelos dados da World Health Organization 

(WHO), atingiu o patamar de mais de 4 milhões (4.088.848) de 

casos e quase 300 mil (283.153) mortes confirmados de 

COVID-19, envolvendo 215 países, áreas ou territórios com 

casos de Coronavírus. Atualmente, constou-se, em 6 de 

novembro de 2020, aproximadamente, 48 milhões (48.196.862) 

de casos confirmados, com mais de 1 milhão (1.226.813) de 

mortes (WHO, 2020a).  

Com relação ao Brasil, os casos têm crescido de forma 

acelerada. Dessa forma, o “Painel Coronavírus” do Ministério 
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da Saúde (MS), em 4 de novembro de 2020, apontou mais de 

5 mil casos (5.590.025) e mais de 100 mil mortes (161.106) 

confirmados, atingindo um percentual de 76,7% de 

mortalidade/100 mil habitantes (BRASIL, 2020d). 

À vista disso, os desafios apresentados pela COVID-19 

tem sido destaque no Brasil e no mundo nos diversos setores, 

inclusive na área de alimentos. Nesse sentido, a vigilância 

sanitária tem exercido um papel relevante no atual contexto 

pandêmico, mediante a publicação das Notas Técnicas (NT) nº 

47/2020 (Uso de máscaras e luvas nos estabelecimentos 

alimentícios), nº 48/2020 (Produção Segura de Alimentos) e nº 

49 (Orientações para os serviços de alimentação com 

atendimento direto ao cliente - delivery) (BRASIL, 2020a; 

BRASIL, 2020b; BRASIL, 2020c). 

Apesar disso, deve-ser compreender que as autoridades 

nacionais e estrangeiras relacionadas ao controle sanitário dos 

alimentos, relatam não existir evidências de contaminação por 

Coronavírus através dos alimentos. No entanto, a observância 

às Boas Práticas de Fabricação e Manipulação de Alimentos 

merecem atenção intensificada, a fim de minimizar os riscos de 

contaminação e de garantir o acesso de alimentos seguros pela 

população (BRASIL, 2020b). 

Ressalta-se, ainda, que, de acordo com o Art. 3º, inciso 

XII, do Decreto nº 10.329/2020, o setor de alimentos é 

considerado atividade essencial, incluindo a produção, 

distribuição, comercialização e entrega de alimentos, realizadas 

de forma presencial ou por meio eletrônico (BRASIL, 2020e). 

Além disso, diante do cenário atual de enfrentamento à 

pandemia de COVID-19, a prestação de serviços de 

alimentação, que era predominantemente presencial, passou a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10329.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10329.htm#art1
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ser fornecida ao consumidor por delivery, tornando-se relevante 

a adoção de procedimentos na área de alimentação coletiva, a 

fim de intensificar o controle sanitário e reduzir os riscos de 

contaminação (BRASIL, 2020c). 

Ademais, diversas pessoas estão envolvidas na cadeia 

de alimentos, antes de chegar ao consumidor final, através dos 

entregadores como: os fornecedores e os manipuladores de 

alimentos. Além do fator humano, a estrutura física dos 

estabelecimentos, insumos/produtos e os veículos de 

transporte que fazem parte desse fluxo, merecem atenção 

intensa para o alcance do objetivo proposto. Portanto, as ações 

devem ser amplas, visando intensificar o controle para o 

fornecimento de alimentos seguros (BRASIL, 2020c). 

Destarte, o presente trabalho tem por objetivo apresentar 

estratégias e orientações operacionais voltadas à atenção 

sanitária para alimentos em tempos de COVID-19. Dessa 

forma, as estratégias e orientações para o setor de alimentos 

apresentadas nesse, tem fundamento geral nas 

recomendações das Notas Técnicas nº 47/2020, nº 48/2020 e 

nº 49/2020 da ANVISA. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de caráter exploratório do tipo 

revisão bibliográfica, acerca da atenção sanitária para Unidades 

de Alimentação e Nutrição em tempos de COVID-19 e tem o 

objetivo de coletar notas técnicas que devem ser aplicadas com 

eficiência em quaisquer serviços de alimentação e sintetizar os 

resultados dessas. 
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A pesquisa de normas e artigos ocorreu durante o 

período de Maio a Outubro de 2020 e foi realizada a partir das 

bases de dados nacionais e internacionais: SciELO, PubMed e 

no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Posteriormente, a partir da página Descritores em Ciências da 

Saúde (DeSC), foram escolhidas as palavras-chave da língua 

portuguesa para o artigo: “Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária”, “Higiene”, “Infecções por Coronavírus” e “Serviços 

de Alimentação”.  

Foram eliminados do estudo, publicações que não 

atendiam ao objeto de estudo, que estavam fora do período 

temporal estabelecido, repetidos nas bases de dados e não 

disponíveis na íntegra. 

A partir dos resultados encontrados, foram selecionados 

os trabalhos mais atuais, que se encontravam no intervalo dos 

últimos 5 anos, que tinham mais especificidade com o tema e 

maior confiabilidade dos dados. Por esse viés, foi analisada a 

relevância dos trabalhos e normas selecionados como base 

para a pesquisa, além de constatar a veracidade desses.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Saúde do trabalhador 

  

Os manipuladores de alimentos, antes do início de suas 

atividades, devem realizar os exames médicos e laboratoriais 

que avaliem o seu estado de saúde, e periodicamente após o 

início das mesmas. Nos casos em que houver indicação clínica 

ou epidemiológica os exames deverão também ser realizados. 

(BRASIL, 2004). 
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Diante a situação de pandemia da COVID-19, os 

serviços de alimentação devem estabelecer estratégias para o 

controle de saúde dos trabalhadores, e identificação de casos 

suspeitos de contaminação pelo Coronavírus. Além disso, os 

colaboradores devem ser orientados a informar imediatamente 

quaisquer ocorrências de sintomas relacionados com a doença, 

em que nesse caso deverá ser afastado imediatamente de suas 

atividades, sendo orientado o encaminhamento para o centro 

de saúde (BRASIL, 2020b). 

Outra prática a ser adotada na unidade de alimentação é 

o distanciamento físico entre os trabalhadores de no mínimo de 

1 metro entre as pessoas, além da intensificação das práticas 

de higiene. Caso o layout da unidade não permita o maior 

espaçamento entre os indivíduos, deve-se adotar uma maior 

divisão dos turnos de trabalho, a fim de reduzir o número de 

trabalhadores em cada um (BRASIL, 2020b). 

Dentre os equipamentos de proteção individual (EPIs) 

incluem-se: máscaras, luvas, uniformes, aventais, toucas e 

sapatos antiderrapantes, de uso exclusivo na unidade de 

alimentação (BRASIL, 2020b). 

  

Higienização das mãos 

  

 No atual contexto pandêmico, é fácil de entender que, 

inevitavelmente, as mãos são uma das principais vias de 

contágio, tendo em vista o toque constante em superfícies e 

pessoas que podem estar contaminadas. Assim, essas devem 

ser higienizadas por meio de uma lavagem constante e de 

maneira correta, visando, dessa forma, evitar a disseminação 

do vírus (SEQUINEL et al., 2020). 
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Nesse sentido, o processo de higienização das mãos tem 

o intuito de fazer a remoção de substâncias e microrganismos 

que podem, caso não seja realizada ou quando executada de 

forma inadequada, comprometer a saúde dos indivíduos.  

Desse modo, a adesão a este procedimento consiste em uma 

maneira eficaz de promover a segurança à saúde, 

principalmente, em setores em que há a necessidade de 

cuidados específicos, como em hospitais, ou mesmo serviços 

de alimentação (PORTELA et al., 2020). 

         No que diz respeito aos procedimentos envolvidos na 

higiene das mãos, os manipuladores de alimentos devem 

realizá-la regularmente, confome estabelece a Tabela 1. 

Ademais, esses necessitam seguir as técnicas estabelecidas na 

Tabela 2, para que esse processo seja executado da maneira 

correta e conforme o estabelecido pela ANVISA (BRASIL, 

2020a; BRASIL, 2020b). 
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Tabela 1. Lavagem das mãos. 

Antes de: 

1. Iniciar quaisquer atividades ao assumir o posto de trabalho 

2. Fazer uso de luvas 

3. Manusear alimentos cozidos prontos para o consumo 

Antes de e após: 

1. Manusear as embalagens de alimentos 

2. Manipular ou preparar alimentos crus 

Após de: 

1. Levar as mãos ao rosto, tossir, espirrar ou assoar o nariz, 

coçar os olhos ou tocar na boca 

2. Manusear lixo, sobras e restos 

3. Beber ou comer 

4. Usar as instalações sanitárias 

5. Realizar tarefas de limpeza 

6. Retornar dos intervalos 

7. Manusear celular ou dinheiro, mesmo que fora da unidade 

Fonte: adaptado das Notas Técnicas nº 47/2020 (BRASIL, 2020a) e nº 

48/2020 (BRASIL, 2020b), da ANVISA. 
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Tabela 2. Técnica para higienização das mãos. 

Técnica para higienização das mãos 

1. Usar água e sabão neutro 

2. Esfregar as palmas das mãos 

3. Friccionar entre os dedos 

4. Friccionar os dedos polegares 

5. Esfregar o dorso das mãos 

6. Esfregar os punhos 

7. Proceder todo enxague das áreas higienizadas 

8. Realizar a secagem utilizando toalhas de papel não 

reciclado ou equipamentos automáticos 

Fonte: Adaptado das Notas Técnicas nº 47/2020 (BRASIL, 2020a) e nº 

48/2020 (BRASIL, 2020b), da ANVISA. 

  

Uso de luvas 

 

Os órgãos da vigilância sanitária recomendam o uso de 

luvas quando as atividades forem específicas para tal 

recomendação, ao se fazer o uso das mãos em substituição aos 

utensílios quando o alimento estiver pronto para o consumo. 

Quando a indicação for de adoção do uso de luvas na unidade 

de alimentação, deve-se ater à substituição das mesmas 

sempre que existir indicativo de pontos de controle, devido à 
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especificidade do procedimento anterior ou para a realização da 

atividade seguinte (BRASIL, 2020a). 

De acordo com a NT nº 47/2020 da ANVISA, o “uso de 

luvas descartáveis não é uma exigência e não isenta o 

manipulador da lavagem das mãos”. A assepsia das mãos é o 

modo mais seguro de evitar a propagação do vírus, e ela deve 

ser realizada com regularidade, em todas as etapas do 

processo (BRASIL, 2020a). 

Logo, é importante uma análise prévia das medidas mais 

eficazes e efetivas a serem aplicadas de acordo com as 

peculiaridades do processo produtivo, não sendo recomendado 

o uso indiscriminado de luvas. Portanto, a lavagem das mãos 

deve seguir orientações criteriosas, sendo uma medida 

universal efetiva, a fim de minimizar os riscos de contaminação 

pela Covid-19 (BRASIL, 2020a; BRASIL, 2020b). 

 

Uso de máscaras 

  

A adoção do uso das máscaras de proteção nos 

estabelecimentos da área de alimentos, deve observar 

criteriosamente as orientações em relação à fabricação, uso, 

troca e higienização das máscaras, quando for o caso. Neste 

sentido, o Ministério da Saúde prioriza o uso das máscaras 

cirúrgicas e N95/PFF2 para os profissionais da saúde e 

pacientes, visto os serviços de saúde são ambientes com 

maiores concentrações do Coronavírus (BRASIL, 2020a). 

O uso das máscaras é individual, obrigatoriamente, e 

devem cobrir totalmente o nariz e a boca, sem apresentar 

espaços nas laterais. Devido ao cenário de pandemia, 

excepcionalmente, admite-se o uso de máscaras reutilizáveis 
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(tecidos de algodão ou mistos, excluído TNT), seguindo 

orientações sanitárias sobre a higienização, que deve ser 

realizada diariamente, e inclui duas etapas, a saber: lavagem e 

desinfecção (BRASIL, 2020a). 

 

Tabela 3. Técnica para higienização das máscaras reutilizáveis 

Etapas Técnica 

1. Lavagem Proceder a lavagem com água e sabão. 

2. Desinfecção Preparar uma solução, diluindo duas 

colheres de sopa de água sanitária para 

cada litro de água ou conforme indicação do 

fabricante do saneante, e deixar em 

imersão por 20 minutos. 

Fonte: adaptado a partir da Norma Técnica nº 47/2020 (BRASIL, 2020a), da 

ANVISA. 

  

Como critérios para a troca da máscara deve-se levar em 

consideração a extensão da jornada de trabalho e o tipo de 

atividade desenvolvida pelo trabalhador (BRASIL, 2020a). 

O uso da máscara não reduz a obrigação de intensificar 

os hábitos de sanidade, como a higienização das mãos e o 

distanciamento de 1 metro entre as pessoas, sempre que a 

atividade permitir (BRASIL, 2020a). 

  

Estabelecimentos 

           

Os estabelecimentos da área de alimentação devem 

dispor de instalações adequadas para a lavagem das mãos com 

frequência, com água e sabonete líquido, bem como álcool em 
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gel como produto de higiene complementar e não como uma 

exigência. As orientações de uso apresentadas nas 

embalagens devem ser observadas, e os produtos 

regularizados pela ANVISA, observado o prazo de validade 

(BRASIL, 2020a). 

De acordo com a NT nº 47/2020, a exceção de 

regularização são os produtos liberados pela ANVISA, através 

da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n° 350/2020, 

motivada pela situação de emergência de saúde pública 

internacional provocada pelo novo Coronavírus. Ainda assim, 

os produtos contendo álcool 70%, incluindo  álcool etílico 70% 

como o álcool isopropílico 70%, e liberados de comunicação 

prévia à ANVISA, devem seguir todos os critérios sanitários de 

qualidade estabelecidos nas normas já existentes, como: as 

orientações constantes no rótulo do produto (diluição, método 

de aplicação, tempo de contato, etc) (BRASIL, 2020a). 

A secagem das mãos deve ser por meio de papel não 

reciclado, não sendo permitido o uso de toalhas de tecido, ou 

outros métodos higiênicos. Quando adotar equipamentos 

automáticos para secagem das mãos, a higienização destes 

dispositivos deve ser garantida. Além disso, é permitido apenas 

o uso de lixeiras que não necessitem de acionamento manual 

(BRASIL, 2020a; BRASIL, 2020b). 

   

Higienização das superfícies (ação de detergentes, sabões 

e desinfetantes) 

          

 A limpeza e desinfecção deve ser rigorosamente para 

todas as superfícies, equipamentos e utensílios que entram em 

contato com os alimentos. Ao término das atividades, 
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imediatamente, o piso deve ser limpo, incluindo o desague e as 

estruturas auxiliares e paredes das áreas de manipulação de 

alimentos (BRASIL, 2020a). 

Os produtos de higienização devem ser utilizados de 

acordo com as instruções do fabricante para todos os produtos 

de desinfecção (concentração, método de aplicação e tempo de 

contato e diluição recomendada) contidas no rótulo do produto. 

Recomenda-se a limpeza das superfícies com água e 

saneantes, e a desinfecção com álcool 70% (BRASIL, 2020a).  

Para a garantia da adequação dos procedimentos da 

cadeia produtiva é imprescindível a realização de treinamentos 

periódicos (BRASIL, 2020b). 

As recomendações importantes para os manipuladores 

de alimentos, são: tomar banho antes das atividades, realizar a 

lavagem dos uniformes diariamente, fazer uso de EPIs com 

treinamento prévio, evitar a circulação em áreas externas à 

produção durante o turno de trabalho, não usar adornos e 

manter as unhas aparadas e sem esmaltação e orientar sobre 

a higienização dos óculos a quem faz o uso (BRASIL, 2020b). 

  

Entrega e recebimento de insumos e produtos 

  

O transporte da matéria-prima e alimentos devem 

obedecer às Boas Práticas, sendo reforçada a limpeza dos 

veículos, carros auxiliares e lavagem das mãos de 

carregadores e motoristas. Após o recebimento as mercadorias, 

estas devem ser submetidas à higienização (BRASIL, 2020c). 

Em relação à entrega dos produtos acabados 

(alimentos/refeição) ao consumidor final, o transporte deve ser 

realizado de forma segura, através de entregadores 
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devidamente protegidos pelo uso de uniformes, máscaras e 

luvas, além da disponibilidade de álcool a 70% para a 

higienização de recipientes/box isotérmicos e maquinetas 

(BRASIL, 2020c). 

Ao receber o produto o consumidor deverá certificar-se 

das condições de integridade, higiene e lacre das embalagens. 

Orienta-se que as preparações sejam transferidas para 

recipientes próprios para que sejam levadas à mesa, e as 

embalagens imediatamente descartadas de forma segura 

(BRASIL, 2020c). 

 

Formas de higienização 

 

Além do descarte das embalagens, é importante a 

higienização dos alimentos para eliminação de quaisquer tipos 

de contaminações, mesmo ainda não existindo evidências 

científicas de que os alimentos transmitem o vírus. O risco de 

transmissão por alimentos pode ocorrer se ele tiver sido 

exposto a secreções nasais e, ao tocá-los, contaminar as mãos. 

Assim, os alimentos devem ser higienizados de acordo com a 

sua embalagem e apresentação. Além disso, recomenda-se a 

higienização das mãos antes de iniciar e após terminar de 

guardar os alimentos (NAC, 2020). 

Em relação às frutas, legumes e verduras, as mesmas 

ficam expostas em mercados e podem ser contaminadas pela 

manipulação constante e pelas pessoas falando em direção aos 

alimentos. Desta forma, ao chegar no estabelecimento devem 

ser retirado e descartado folhas, partes e unidades dos vegetais 

que estejam estragadas/danificadas. Depois devem ser lavados 

em água corrente um a um, e posteriormente serem deixados 
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em água clorada (solução clorada para alimentos de acordo 

com as instruções do fabricante). Em seguida, enxaguar bem 

em água corrente e potável, e secar para guardar em um saco 

plástico ou um recipiente fechado. É importante que os legumes 

que sejam para cozimento também sejam higienizados, para 

evitar contaminação cruzada. Além disso, é válido ressaltar que 

vinagre e limão, não são considerados eficientes na 

higienização dos alimentos (FORC, 2020). 

Em relação aos ovos, as embalagens devem ser 

higienizadas com álcool 70% ou solução clorada, e retirados e 

colocados sob refrigeração. Neste caso, os ovos não devem ser 

higienizados quando recebidos, apenas antes do uso (FORC, 

2020). 

Em relação aos alimentos perecíveis, os que possuírem 

embalagens pláticas que seja possível a lavagem, deve-se 

utilizar água e sabão. Já quando for embalagem de papelão, 

deve-se higienizar com o auxílio de um pano multiuso ou papel 

toalha com álcool 70% ou solução de hipoclorito de sódio. 

Quando os alimentos forem a granel, devem ser descartados as 

embalegens e os mesmos serem transferidos para um 

recipiente com tampa e armazenados adequadamente 

(BRASIL, 2020b). 

Além disso, o cuidado deve ser redobrado em caso de 

alimentos crus e frescos. Contudo, de forma geral, a segurança 

deve estar preservada se o estabelecimento seguir a RDC nº 

216/2004 da ANVISA, bem como outras regulamentações 

vigentes (BRASIL, 2004). 

Em relação a alimentos não perecíveis, os produtos que 

possuem estabilidade quando estocados a temperatura 

ambiente devem apresentar-se com embalagens íntegras 
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próprias para cada tipo, dentro do prazo de validade e com 

identificações corretas no rótulo. Esses alimentos quando em 

embalagens plásticas ou em alumínio e for permitido a lavagem, 

devem ser lavados com água e sabão. Todavia, se forem 

embalagens de papelão, devem ser higienizados com com o 

auxílio de um pano multiuso ou papel toalha com álcool 70% ou 

solução de hipoclorito de sódio (BRASIL, 2020b). 

Em relação a água, deve-se ter atenção a potabilidade 

da mesma para manipulação e higienização dos alimentos. 

Quando o estabelecimento utilizar solução alternativa de 

abastecimento de água, a potabilidade deve ser atestada 

semestralmente mediante laudos laboratoriais, sem prejuízo de 

outras exigências previstas em legislação específica (BRASIL, 

2004). 

 

Serviços de entrega (Delivery) 

 

Para fins de produção comercial de alimentos, é 

importante atenção às recomendações da ANVISA, vinculada 

ao Ministério da Saúde, que é o órgão regulador. Sobre os 

cuidados em meio à Covid-19, deve ser destacada a NT 

nº49/2020 publicada pela ANVISA, em que refere-se às normas 

e orientações para estabelecimento na área de alimentos com 

foco no atendimento ao cliente. Uma modalidade de 

atendimento que ganhou força durante a pandemia foi o serviço 

delivery, em que o consumidor faz o pedido remotamente por 

meio de aplicativos e apenas retira o produto no 

estabelecimento ou recebe em casa. A entrega de alimentos 

por meio do delivery permite uma comodidade para o cliente, 
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além de auxiliar no combate ao COVID-19, visto que o mesmo 

não permite aglomoração de pessoas (BRASIL, 2020c). 

Assim, através da NT nº 49/2020 foram enfatizadas 

algumas recomendações para esse tipo de serviço, como a 

boas práticas para manipulação de alimentos e cuidados 

básicos. Em relação aos entregadores, os mesmos devem lavar 

as mãos frequentemente e fazer uso de desinfectante para as 

mãos com pelo menos 70%. Já em relação ao estabelecimento, 

o mesmo deve aumentar a frequência de limpeza e desinfecção 

de superfícies que são tocadas frequentemente, limpando as 

superfícies usando um spray com saneante desinfetante 

apropriado para esse fim, de acordo com as instruções do 

rótulo. Além disso, as embalagens, bolsas e caixas utilizadas 

no transporte dos alimentos devem ser sempre higienizadas 

(BRASIL, 2020c). 

 Outras orientações enfatizadas, é manter o 

distanciamento físico de 1 metro nas zonas de retirada do 

produto no estabelecimento (take-away), além de oferecer ao 

cliente a opção de entrega “sem contato”, em que entregadores 

e clientes combinam pelo chat qual é a melhor forma de entrega 

do alimento (BRASIL, 2020c). 

 Ademais, se houver necessidade de tocar em dinheiro, 

máquina de pagamento e/ou cartão, é importante a 

higienização das mãos do cliente e do entregador. O entregador 

deve limpar a superfície da máquina com álcool a 70% antes da 

digitação da senha e, se possível, o próprio cliente inserir o 

cartão (BRASIL, 2020c). 
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CONCLUSÕES  

 

Assim, por mais que não haja evidência científica da 

contaminação pelo Coronavírus através dos alimentos, é 

fundamental intensificar as ações de Boas Práticas para a 

oferta de alimentos seguros. Portanto, algumas estratégias 

como a lavagem frequente das mãos de forma adequada, o uso 

de máscaras, conforme as recomendações sobre o tipo, uso, 

substituição e a higienização, e o afastamento dos 

colaboradores do estabelecimento em caso de sintomas 

compatíveis com os da COVID-19, tem se mostrado medidas 

eficazes para o combate ao vírus. Dessa forma, ainda que o 

distanciamento entre as pessoas evite a contaminação direta 

pelo COVID-19, as práticas de higiene de pessoal e ambiental 

contribuem de maneira efetiva para o enfrentamento da 

pandemia.  
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RESUMO: Está bem elucidado que o consumo excessivo de sal 
e açúcar, comum nos tempos hodiernos, relaciona-se com o 
desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, 
incluindo o diabetes mellitus, obesidade, doenças 
cardiovasculares, cânceres, hipertensão e alterações renais, 
responsáveis por altos índices de morbidade e custos intensos 
em saúde pública. Neste contexto, é imprescindível, no âmbito 
das Unidades de Alimentação e Nutrição, a oferta de refeições 
balanceadas, incluindo o controle no incremento de sal e 
açúcar. Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi 
averiguar o consumo desses itens, bem como suas 
adequações, nas preparações servidas a adolescentes, em 
âmbito escolar, por uma Unidade de Alimentação e Nutrição de 
Cuité, Paraíba, Brasil. Para tanto, foram realizadas pesagens 
das quantidades totais de sal e açúcar utilizadas por cinco dias 
consecutivos, sendo realizadas as aferições de peso 
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diariamente, antes de iniciar o preparo das refeições e após o 
fim. Os resultados alcançados foram analisados de forma 
descritiva e comparados com os valores preconizados pela 
Organização Mundial de Saúde. Constaram-se maiores 
inadequações nos per capitas diários de açúcar, estando 
superior em 60% das aferições. Quanto ao sal, o quantitativo 
por pessoa esteve excedido em 20% das determinações. 
Contudo, destaca-se a necessidade de Educação Alimentar e 
Nutricional direcionada aos manipuladores e aos usuários do 
restaurante e fiscalização contínua do consumo desses 
componentes nas preparações. 
Palavras-chave: Açúcar. Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis. Restaurantes. Sal. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Está bem elucidado que o Brasil sofreu uma transição 

epidemiológica, caracterizada pela diminuição das doenças 

carenciais e infecciosas em detrimento das doenças crônicas 

não transmissíveis, a exemplo das doenças cardiovasculares, 

renais, obesidade, cânceres, diabetes mellitus e hipertensão 

arterial, as quais são responsáveis por intensos gastos em 

saúde pública, principalmente por se configurarem como 

patologias de longo período de latência, com tempo de 

evolução elevado, causadoras de danos não reversíveis e, além 

disso, muitas vezes geram estágios variáveis de não 

funcionalidade ou até mesmo óbito, se comportando como as 

principais causas de morbidade (BONFIM et al., 2016; OPAS, 

2016). 

Tal ocorrência se relaciona com as modificações 

culturais, sociais e econômicas presentes nos últimos anos, 

culminando também em alterações nos hábitos alimentares, 
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sendo evidenciado o expressivo consumo de refeições fora dos 

lares e de alimentos ultraprocessados, ademais, as refeições 

principais estão sendo constantemente substituídas por 

lanches hipercalóricos, ricos em sódio, carboidrato simples e 

gorduras trans e saturada. Aliado a isso, também destaca-se a 

inatividade física, altamente presente diante da prosperidade 

tecnológica, como fator desencadeador (GOMES et al., 2015; 

MALTA et al., 2016; OPAS, 2016). 

A última Pesquisa de Orçamentos Familiares (2019), 

realizada entre os anos 2017 e 2018, tem evidenciado esse 

hábito alimentar já retratado. Quanto aos resultados, em 

comparação com as pesquisas anteriores, os brasileiros estão 

se alimentando mais fora do domicílio e recorrendo a maior 

quantidade de alimentos prontos para o consumo, evidenciado 

por diminuição do gasto com alimentos naturais, do tipo arroz e 

feijão, e elevação do gasto com alimentos “rápidos” (IBGE, 

2019).   

Aliado a isso, nos últimos anos, o consumo de açúcar e 

sal tem sido preocupante. De acordo com o Ministério da Saúde 

(2018), o consumo de açúcar pelo brasileiro varia de 80 a 88g 

por dia, ao passo que a utilização de sal equivale a 9 a 12g per 

capita por dia (OMS, 2012). Em contrapartida, a Organização 

Mundial da Saúde (2015) recomenda reduzir a ingestão diária 

de açúcar a menos de 10% do valor energético total, sendo 

condicional a recomendação inferior a 5%. Quanto ao sal, é 

recomendada uma ingestão inferior a 5g de sal ou 2g de sódio 

(OMS, 2012). 

Em acréscimo, é sabido que o sal e o açúcar são fatores 

de risco expressivos para o desenvolvimento de algumas 

doenças crônicas não transmissíveis, prevalentes no Brasil e no 
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mundo, como a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, a 

obesidade, o sobrepeso, a hipertrigliceridemia e a insuficiência 

renal (RUST; EKMEKCIOGLU, 2017). 

Neste contexto, é imprescindível, no âmbito das 

Unidades de Alimentação e Nutrição, a oferta de refeições 

balanceadas, incluindo o controle na adição de sal e açúcar, 

além de atividades de Educação Alimentar e Nutricional, 

visando à saúde dos estudantes (CAMOZZI et al., 2015). Com 

o intuito de garantir uma alimentação escolar adequada, 

desenvolver ações de Educação Alimentar e Nutricional para 

com os alunos e, subsequentemente, contribuir com o 

crescimento, desenvolvimento físico e intelectual, otimizar o 

processo de aprendizagem e de rendimento escolar, além de 

estimular o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis, 

insere-se o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

e o profissional nutricionista (BRASIL, 2018). 

Contudo, garantir uma alimentação saudável no 

ambiente escolar, assim como propiciar uma Educação 

Alimentar e Nutricional que se possa aplicar fora das escolas é 

um desafio constante, principalmente diante de pessoas com 

valores comportamentais formados, nesse caso os 

adolescentes, dadas as dificuldades inerentes à execução de 

um programa. Diante disso, e das suas inúmeras outras 

atribuições, o responsável técnico precisa estar bem preparado 

para as suas decisões, sendo essencial a tomada de decisões 

a partir de diagnósticos situacionais (SILVA et al., 2016).  

Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi 

averiguar o consumo de sal e açúcar, bem como suas 

adequações, nas preparações servidas a adolescentes, em 

âmbito escolar, por uma Unidade de Alimentação e Nutrição de 
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Cuité, Paraíba, Brasil. Esse estudo apresenta grande 

relevância, pois permite diagnosticar a merenda escolar da 

escola técnica de um município de pequeno porte e, assim, 

nortear ações de saúde necessárias para tal população, com 

vista a promover saúde, favorecer uma melhor qualidade de 

vida, além de atuar no distanciamento das doenças crônicas 

não transmissíveis e, subsequentemente, propiciar a redução 

dos gastos intensos com saúde pública. 

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo observacional, quantitativo e 

descritivo, realizado, durante novembro de 2018, em uma 

Unidade de Produção de Refeições de uma escola do município 

de Cuité, Paraíba.   

O município de Cuité (6028’53,94” S e 36008’58,87” W) 

está localizado na mesorregião do Agreste Paraibano e na 

microrregião do Curimataú Ocidental. O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) estima que no ano de 2017 a 

cidade possuía em torno de 20.348 habitantes, apresentava 

uma área territorial de 758 km² e uma densidade de 26,3 

habitantes/km². O município está localizado a 235 km da capital 

do estado, João Pessoa. Em acréscimo, Cuité encontra-se a 

667 m de altitude em relação ao nível do mar e faz divisa com 

as cidades de Barra de Santa Rosa, Cacimba de Dentro, 

Cubati, Nova Floresta, Pedra Lavrada, Picuí e Sossego (IBGE, 

2017). 

A Escola Estadual Cidadã Integral Técnica (ECIT) 

corresponde a um hodierno padrão de estabelecimento de 

ensino público implantado na Paraíba, o diferencial dessa 
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instituição está pautado na disposição de um currículo variado 

(curso técnico), com vista a formar os jovens para atuarem no 

mercado de trabalho, com organização flexível e estrutura 

diferenciada, consta salas temáticas, laboratórios de 

informática, de ciências e outros locais de vivências, bem como 

envolve maior tempo de permanência dos estudantes 

(9h30min) (BRASIL, 2018).   

São ofertadas cerca de 750 refeições por dia, divididas 

em lanche da manhã, almoço e lanche da tarde. Os cardápios 

do almoço são constituídos por prato principal, guarnição, 

salada, sobremesa (fruta ou suco da polpa de fruta), arroz e 

feijão. Ao passo que os lanches da manhã geralmente são 

compostos por pão com patê ou cuscuz com ovos ou pão com 

presunto e queijo, acompanhados de suco de polpa de fruta ou 

leite com achocolatado.  

No que se refere a refeição da tarde, geralmente é 

formada por biscoito salgado ou biscoito doce (sem recheio) ou 

pão doce, acrescido de suco de polpa de fruta ou bebida láctea. 

A salada de frutas também se faz presente, porém sem 

acompanhamento. O cardápio escolar do período da pesquisa 

consta na Tabela 1. 

O sistema de distribuição de refeições adotado é o self 

service, exceto para o prato principal e lanches, que são 

distribuídos por funcionários da unidade. Ademais, o público 

alvo é formado por estudantes. 

Para avaliação do consumo de sal e açúcar nas 

preparações do almoço e dos lanches, foram realizadas 

pesagens das quantidades totais de sal e açúcar utilizadas por 

cinco dias consecutivos, sendo realizada a aferição do peso 



CONSUMO DE SAL E AÇÚCAR EM UMA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE 
REFEIÇÕES DE CUITÉ, PARAÍBA, BRASIL 

335 
 

diariamente, antes de iniciar o preparo das refeições e após o 

fim.  

As determinações dos valores per capita de sal e açúcar 

foram baseadas nas quantidades utilizadas divididas pelo 

número de usuários que costumam consumir as refeições, 

posto que a partir da expectativa de pessoas é feito o 

planejamento dos insumos destinados ao preparo das 

refeições. Por fim, os resultados alcançados foram analisados 

de forma descritiva, sendo comparados com os valores per 

capita diários de sal e açúcar recomendados pela OMS (2012 e 

2015) e pelo PNAE (BRASIL, 2018).  

O fluxograma de desenvolvimento da pesquisa está 

disposto na Figura 1, ao passo que as recomendações 

nutricionais a serem atendidas e o quantitativo de refeições 

preconizados pelo PNAE, de acordo com a categoria 

educacional, encontram-se na Tabela 2. Por fim, a Tabela 3 traz 

as recomendações diárias de sódio e açúcar conforme as 

recomendações do PNAE (2018), OMS (2015) e OMS (2012). 
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Figura 1 - Fluxograma de desenvolvimento do estudo. 

 

Quantificação diária do 

açúcar e do sal antes e após 

o preparo do lanche da 

manhã, do almoço e do 

lanche da tarde por 5 dias 

consecutivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Os autores (2020). 
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Tabela 1. Cardápios da unidade de alimentação e nutrição escolar. 

Preparações 

Lanche da Manhã Almoço Lanche da Tarde 

Suco de Uva 

Pão com Patê de 

Frango  

Salada de Repolho 

 Carne Cozida  

Feijão Carioca 

Arroz Simples 

Farofa 

Suco de Goiaba 

Suco de Manga 

Bolo de Ovos  

 

Suco de Maracujá 

Pão com Queijo e 

Presunto 

 

Salada Cozida 

Creme de Galinha 

Feijão Carioca 

Arroz Refogado 

Farofa 

Abacaxi ao Natural  

 

 

Salada de Frutas 

Cuscuz com Ovos 

Leite com 

Achocolatado 

 

Salada Crua  

Frango Cozido 

 Feijão Preto 

 Arroz Simples 

Farofa 

Suco de Acerola  

Suco de Goiaba 

Biscoito Salgado ou Doce 

Suco de Graviola 

Pão com Patê de 

Frango  

 

Salada Cozida 

Carne de Sol Acebolada 

Feijão Carioca 

Macarrão 

Farofa 

Suco de Abacaxi 

  

Biscoito Salgado ou Doce 

Bebida Láctea 

Suco de Uva 

Pão com Queijo e 

Presunto 

Salada Crua 

Frango Assado  

Feijão Carioca 

Arroz Simples  

 Purê de Batata 

Suco de Acerola 

Suco de Manga 

Pão Doce  

Fonte: Os autores (2020). 
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Tabela 2. Percentuais de atendimento as recomendações 

nutricionais e quantitativo de refeições preconizados pelo 

PNAE. 

Variáveis 

Atendimento às 

necessidades 

nutricionais (%) 

Número de refeições 

Creches período 

parcial 
30% 2 refeições 

Creches período 

integral 
70% 3 refeições 

Indígenas e 

quilombolas 
30% por refeição ofertada 

Educação básica 20% 1 refeição 

Educação básica 30% 2 ou mais refeições 

Mais 

educação/Escolas em 

tempo integral 

70% 3 refeições 

Fonte: Brasil (2018). 

 

Tabela 3. Recomendações diárias de sódio e açúcar.  

Componente Quantidade 

diária 

recomendada 

Quantidade por 

permanência escolar 

(70% das necessidades 

nutricionais) 

Sódio 2000 miligramas 1400 miligramas 

Açúcar* 50 gramas 35 gramas 

* Recomendação em conformidade com a Organização Mundial de Saúde, 

considerando uma oferta calórica de 2000 kcal/dia. Fontes: OMS (2015); 

Brasil (2018) e OMS (2012). 

 



CONSUMO DE SAL E AÇÚCAR EM UMA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE 
REFEIÇÕES DE CUITÉ, PARAÍBA, BRASIL 

339 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quanto aos valores per capita de açúcar, dispostos na 

Tabela 4, os valores variaram de 20 a 52 gramas por dia. Os 

números mais altos estão relacionados a uma maior distribuição 

de bebidas açucaradas, do tipo suco, ao longo do dia. Cabe 

afirmar que as quantidades de açúcar de adição diversificavam 

de acordo com o suco ofertado, considerando que utilizava-se 

menos açúcar em uma polpa de graviola, em relação à polpa 

de acerola, por exemplo. 

 

Tabela 4. Consumo total e per capita diário de açúcar destinado 

ao preparo das refeições da merenda escolar. 

DIA  

Consumo 

diário de 

açúcar (g) 

Número de 

usuários 

Per capita 

diário de 

açúcar (g) 

1 13.000 250 52,00 

2 5.000 250 20,00 

3 10.000 250 40,00 

4 7.000 250 28,00 

5 11.000 250 44,00 

Fonte: Os autores (2020). 

  

Perante a observação dos percentuais de adequação em 

relação à recomendação da Organização Mundial de Saúde 

(2015) pareada com a do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (Tabela 5), pode-se inferir que o quantitativo de açúcar 

utilizado no preparo das refeições de três dos cinco dias 

avaliados corresponderam a 114,29%, 125,7% e 148,57%,  ou 

seja, ultrapassaram a quantidade máxima recomendada para 

três refeições, que, de acordo com o PNAE, deve atender 70% 
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das necessidades diárias, assim, a oferta deveria corresponder 

até cerca de 35 gramas de açúcar por dia (10% do valor 

energético total), considerando uma dieta de 2000 kcal diárias 

(BRASIL, 2018). 

 

Tabela 5. Adequação do per capita diário de açúcar. 

DIA  

Per capita 

diário de 

açúcar (g) 

Adequação* Classificação 

1 52,00 148,57% Inadequado 

2 20,00 57,14% Adequado 

3 40,00 114,29% Inadequado 

4 28,00 80,00% Adequado 

5 44,00 125,71% Inadequado 

Fonte: Os autores (2020). * Adequações conforme recomendações da 

OMS (2015) e PNAE (2018). 

 

Foram observados valores de açúcar excedidos em 60% 

das aferições realizadas, tal ocorrência afirma a necessidade 

de supervisão e habilitação dos manipuladores. Entretanto, vale 

ressaltar que nessa unidade não eram disponibilizadas as 

Fichas Técnicas de Preparo aos funcionários, um instrumento 

que dispõe informações de extrema importância para a 

padronização das refeições, incluindo as quantidades utilizadas 

e o modo de preparo.  

Assim, constatou-se que as cozinheiras tinham liberdade 

para adicionar as quantidades de açúcar em concordância com 

a sua própria experiência, culminando no uso de quantidades 

acima do preconizado. Logo, destaca-se a extrema 

necessidade do desenvolvimento desses instrumentos.  
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Aliado a isso, embora exista acompanhamento técnico, 

os profissionais nutricionistas encontram-se muitas vezes 

sobrecarregados pela necessidade de acompanhar diversas 

instituições escolares, o que acaba interferindo na qualidade do 

serviço prestado. 

Em acréscimo, sabe-se que a alimentação da população 

brasileira é rica em açúcar e que a formação dos hábitos 

alimentares ocorre primordialmente na primeira infância. 

Alimentos açucarados estão sendo inseridos cada vez mais 

cedo, embora não seja recomendado pela OMS aos menores 

de 2 anos. Ainda, é preconizada pelo Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, e tida como legislação, a proibição da 

oferta de açúcar, mel e adoçante nas preparações culinárias e 

bebidas para os infantes de até três anos, devendo ser 

controlado para os maiores (BRASIL, 2018). 

Inclusive, esses elementos são os principais causadores 

de cáries dentárias, sobrepeso e obesidade, culminando em 

impactos sociais, diante da ausência de dentes, dor, ansiedade 

e limitações funcionais, interferindo principalmente no 

desempenho escolar (BRASIL, 2018; OMS, 2015).  

O tratamento dentário, por sua vez, é considerado caro 

e excede o orçamento de saúde dos países de baixa renda, 

comprometendo a atenção à saúde da criança e do 

adolescente. Diante disso, destaca-se a extrema necessidade 

de investir em educação em saúde para todas as faixas etárias, 

principalmente no que tange à alimentação das crianças 

menores de 2 anos, período crítico para à formação de hábitos 

alimentares, devendo o guia alimentar para essa população ser 

o norteador das ações de educação alimentar e nutricional, 
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visto que se configura como um instrumento de educação, com 

linguagem clara e objetiva (BRASIL, 2019; OMS, 2015).   

 

 

Tabela 6. Consumo total e per capita diário de sal destinado ao 

preparo das refeições da merenda escolar. 

DIA  

Consumo 

diário de sal 

(g) 

Número de 

usuários 

Per capita 

diário de sal 

(g) 

1 920,00 250 3,68 

2 510,00 250 2,04 

3 615,00 250 2,46 

4 570,00 250 2,28 

5 635,00 250 2,54 

Fonte: Os autores (2020). 

 

 No que tange aos valores per capita de sal, dispostos na 

Tabela 6, variaram de 2,04-3,68 gramas por dia. Deve-se 

considerar que era utilizado “menos sal” no cardápio do dia que 

contemplava uma carne já salgada (de sol), em relação a outros 

dias, por exemplo. Cabe afirmar que não foi determinada a 

adição de sal que por ventura cada usuário possa ter realizado 

nas preparações, nem a quantidade destinada à salga de 

carnes. Ou seja, a análise se deu a partir do que é servido pela 

unidade. 
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Tabela 7. Per capita diário de sódio destinado ao preparo das 

refeições da merenda escolar e adequação. 

DIA  

Per capita 

diário de 

sódio (mg) 

Adequação* Classificação 

1 1.472,00 105,14% Inadequado 

2 816,00 58,29% Adequado 

3 984,00 70,29% Adequado 

4 912,00 65,14% Adequado 

5 1.016,00 72,57% Adequado 

Fonte: Os autores (2020). * Adequação conforme recomendações da OMS 

(2012) e PNAE (2018). 

 

Frente à análise dos valores de adequação em relação à 

recomendação da Organização Mundial de Saúde (2012) 

pareada com a do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(Tabela 7), pode-se afirmar que a quantidade de sódio/sal 

utilizada no preparo das refeições de um dos cinco dias 

avaliados correspondeu a 105,14%, ou seja, ultrapassou a 

quantidade máxima recomendada para três refeições, que, de 

acordo com o PNAE, deve atender 70% das necessidades 

diárias, assim, a oferta deveria corresponder até cerca de 1.400 

mg de sódio por dia (BRASIL, 2018). Vale aferir que foi 

necessário converter o quantitativo de sal em sódio, para tanto, 

considerou-se que 5 gramas de sal equivalem a 2 gramas de 

sódio. 

Em acréscimo, detectou-se o per capita de sódio 

excedido em 20% das aferições realizadas. Um fator que 

contribui para o exacerbado consumo de sal é o 

desenvolvimento do costume alimentar desde a alimentação do 

bebê, em que alguns genitores, por má instrução, recorrem a 
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temperos industrializados ricos em sódio no preparo das 

refeições da criança, a exemplo de preparado para caldo, 

ademais, ofertam cada vez mais cedo os embutidos e as carnes 

salgadas, a exemplo de mortadela, salsicha, calabresa, carme 

de sol e outros (MELLO; BARROS; MORAIS, 2016).  

Entretanto, o Guia Alimentar para Crianças Menores de 

2 Anos (2019) recomenda apenas o uso de sal em quantidade 

mínima. Ainda, é preconizada pelo Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, e tida como legislação, a proibição da 

oferta de alimentos ultraprocessados para as crianças de até 

três anos, devendo ser evitado para os maiores (BRASIL, 

2018). 

Um aparato a ser utilizado no consumo racional desse 

componente durante o fábrico das preparações foi produzido 

por Frantz et al. (2013), este foi fundamentado nos conceitos da 

Análise de Perigos e Pontos Criticos de Controle. Esse método 

é composto por nove pontos, sendo esses: Levantamento do 

teor de sódio dos produtos adquiridos; Análise do planejamento 

e teor de sódio do cardápio; Acompanhamento do fluxo 

produtivo; Estimativa da quantidade de sal utilizada nas 

preparações; Seleção e acompanhamento das preparações 

com médio e/ou alto teor de sódio; Definição de pontos críticos 

e ações corretivas para o uso do sal e sódio; e elaboração de 

recomendações para o uso de sal e sódio. 

Ademais, destaca-se a necessidade de capacitar a 

equipe de manipuladores de alimentos a temperar as refeições 

de modo adequado e consciente, evitando a maximização do 

uso de sal, principalmente por intermédio do uso de temperos 

naturais, para tanto, também é de suma importância o uso de 

fichas técnicas de preparo. Dentre as especiarias, as mais 
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comumente utilizadas como substitutas do sal são o alecrim, 

alho, alho-poró, cebola, cebolinha verde, coentro, gengibre, 

hortelã, louro, manjericão, noz-moscada, orégano, salsão, 

salsinha e tomilho (MIGUEL; CARVALHO; FREIRE, 2018; 

SOUSA et al., 2018).  

Outro ponto crítico e importante para o aumento do 

consumo de sódio é a utilização de alimentos industrializados e 

embutidos, assim, também deve-se direcionar atenção ao 

planejamento dos cardápios destinados aos alunos (MIGUEL; 

CARVALHO; FREIRE, 2018; PADILHA, 2018; RUST; 

EKMEKCIOGLU, 2017). 

Contrapondo o presente estudo, Sousa et al. (2018) 

avaliaram o consumo de sal nas preparações servidas no 

almoço de um restaurante universitário de Belo Horizonte, 

constatou-se que o consumo per capita foi superior ao 

recomendado pela Organização Mundial de Saúde (2012) em 

60% das aferições realizadas. Diferente da unidade de 

alimentação dessa pesquisa, o restaurante universitário 

disponibilizava as fichas técnicas, porém não eram utilizadas 

pela equipe, sendo evidenciado outro tipo de problema. 

Salas et al. (2009) aferiram o per capita de sal, por seis 

dias seguidos, de todas as preparações que compõem a 

refeição almoço de um restaurante industrial. O valor médio per 

capita encontrado no referido estudo foi 5,8 gramas de sal por 

dia. Valor esse também superior ao recomendado pela 

Organização Mundial de Saúde (2012) em apenas uma refeição 

do dia. 
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CONCLUSÕES  

 

 Foi constatada, a partir da realização desse estudo, 

inadequação mais forte com relação ao consumo de açúcar, 

quando comparado à utilização de sal. Tal situação pode 

predispor a ocorrência de futuras doenças crônicas não 

transmissíveis nessa população. 

 Destaca-se a necessidade de ações frente a essa 

problemática, a exemplo de atividades de Educação Alimentar 

e Nutricional direcionadas aos manipuladores e aos usuários do 

restaurante, de modo a nortear também a alimentação fora do 

ambiente escolar, e fiscalização contínua do consumo desses 

componentes potencialmente utilizados nas preparações, além 

de alimentos que contém sódio e açúcar em sua composição, a 

exemplo de carne de sol, calabresa, salsicha, caldos 

industrializados, molho shoyu, inglês, achocolatado em pó, 

bolos, dentre outros. 

Ademais, também sugerem-se análises abarcando 

outros constituintes extremamente importantes, a exemplo das 

gorduras saturadas e trans, além de um maior período de 

pesquisa, com o intuito de obter um perfil global de boas 

práticas nutricionais na merenda escolar. 
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RESUMO: O desperdício de alimentos em Unidades  de  
Alimentação  e  Nutrição é um fato que merece atenção 
especial, visto que gera um impacto negativo socioeconômico 
e ambiental, razão pela qual, torna-se indispensável conhecer 
os percentuais de resto-ingesta, pois a partir da obtenção 
desses dados, é possível reduzir custos e resíduos orgânicos. 
As sobras e o resto-ingesta são medidas que podem ser 
utilizadas no controle da UAN, indicando falhas no 
planejamento ou no porcionamento das refeições. O objetivo 
desse estudo consiste em realizar um levantamento 
bibliográfico de estudos que avaliaram o resto-ingesta e/ou 
identificaram as causas de desperdícios nas UANs, a fim de 
mensurar a atual proporção de desperdícios em Unidades de 
Alimentação e Nutrição. Trata-se de uma revisão de literatura 
integrativa, orientada pela seguinte questão norteadora: ‘Qual a 
atual proporção de desperdícios em Unidades de Alimentação 
e Nutrição?’’. Os dados foram obtidos em plataformas de busca 
sendo incluídos 8 artigos que corresponderam aos critérios de 
inclusão. Com base nos resultados encontrados nos estudos, 



DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E 

NUTRIÇÃO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. 

350 
 

nota-se que o desperdício de alimentos nas UANs ainda 
permanece elevado, comprovando a necessidade de 
frequentes avaliações do percentual de resto-ingesta nas 
UANs, a implementação de campanhas de conscientização, a 
realização de treinamento com os funcionários e o 
desenvolvimento de estudos sobre os impactos decorrentes do 
desperdício, para que haja uma redução no desperdício de 
alimentos. 
Palavras-chave: Desperdício de alimentos. Alimentação 
coletiva. Nutrição. Serviços de alimentação. Sobras de 
alimentos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A alimentação adequada e saudável é considerada um 

direito humano básico, devendo ser fundamentada em práticas 

produtivas que sejam adequadas e sustentáveis (BRASIL, 

2014).  

No Brasil, embora a realização de refeições dentro de 

casa ainda responder pela maior parcela da alimentação, o 

consumo de alimentos fora do lar tem aumentado. A crescente 

demanda por refeições prontas para o consumo, por sua vez, 

favoreceu o aumento do número de estabelecimentos do setor 

de alimentação fora do lar, bem como diversificou seus 

serviços, com destaque para o crescimento no número de 

restaurantes, lojas de conveniência, redes de fast food, 

padarias, entre outros. Ressalta-se que a alimentação fornecida 

por esses estabelecimentos, possibilita que o cliente tenha 

autonomia nas suas escolhas alimentares, oferecendo uma 

diversidade de alimentos e proporcionando a sensação de 

novidade, sendo também uma opção quando há ocasiões 

especiais (BEZERRA et al., 2017).  
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As Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs) tem por 

objetivo fornecer uma alimentação segura dentro dos padrões 

dietéticos e higiênicos, garantindo os principais nutrientes 

necessários para manter ou recuperar a saúde de todos 

aqueles que usufruem do seu serviço (ABREU; SPINELLI; 

ZANARDI, 2019).  

A ocorrência do desperdício em Unidades de  

Alimentação  e  Nutrição é  um  fator  de  grande  relevância, 

haja vista que, o desperdício de alimentos tem causas 

econômicas, políticas, culturais e  tecnológicas,  que  abrangem  

as  principais  etapas  da cadeia de movimentação: produção, 

transporte, comercialização, sistema de embalagem e 

armazenamento (SILVA; TRINDADE; MOLINA, 2020). No 

entanto, principalmente nos últimos estágios da cadeia, 

sucedidos na  distribuição e no consumidor final, verifica-se o 

descarte intencional de alimentos apropriados para o consumo 

(MELO et al., 2018). 

De acordo com a FAO (2018), estima-se que um terço  

de toda a produção alimentar mundial é desperdiçada 

diariamente, e o Brasil é caracterizado como um país que 

apresenta altos índices de desperdício.  

Os estudos acerca do desperdício de alimentos, com 

enfoque no consumidor, ganharam força e destaque por volta 

de 2012, em virtude do apelo da Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), para que 

houvesse uma maior conscientização sobre este problema 

global (PORPINO, 2018). 

Assim, a fim de mensurar a aceitabilidade da refeição 

oferecida nas unidades de alimentação, são utilizados 

diferentes indicadores de qualidade, sendo o resto-ingesta um 
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dos mais eficientes, visto que estes estabelecem uma relação 

entre o alimento rejeitado pelo comensal, bem como a 

quantidade e a qualidade das preparações alimentares 

oferecidas, expressa em percentual (RABELO; ALVES, 2016).  

O planejamento adequado do volume de refeições a 

serem produzidos nas UANs, é uma circunstância fundamental 

para controlar ou reduzir o desperdício de alimentos (GALIAN; 

SANTOS; MADRONA, 2016). As sobras são o excedente de 

alimento produzido  e  não  consumido, estando diretamente 

relacionado com o planejamento e com a produção (BUSATO; 

FERIGOLLO,  2018). O resto-ingesta, por sua vez, corresponde 

à quantidade de alimentos devolvida no prato ou bandeja pelo 

cliente, permitindo avaliar o desperdício da UAN, pois o 

alimento foi servido, mas não foi consumido (VAZ, 2006). 

Diante do exposto, é notório que o desperdício gera um 

grande impacto negativo no gerenciamento das UANs, 

tornando-se indispensável conhecer os percentuais de resto-

ingesta, pois a partir da obtenção desses dados, é possível 

reduzir custos e resíduos orgânicos. 

Sabe-se que o atual quadro de desperdício resulta em 

impactos econômicos significativos, que poderiam ser 

minimizados por meio da adoção de iniciativas por parte dos 

governos, das empresas e famílias (BELIK, 2018).  

Ao compreendermos de maneira mais clara e mais 

profundamente quais os fatores contribuem com o desperdício 

de alimentos, surgem oportunidades para o desenvolvimento de 

ideias que gerem impacto positivo no comportamento do 

consumidor (PORPINO, 2018). Sendo assim, após a 

identificação dos fatores que levam ao desperdício, torna-se 

importante a implementação de ações voltadas para a sua 



DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E 

NUTRIÇÃO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. 

353 
 

redução. Esse objetivo pode ser alcançado através de 

campanhas de conscientização e mobilização de voluntários 

em disseminar boas práticas e estabelecer novo nível de 

compreensão entre os consumidores (BELIK, 2018). 

Destarte, o presente trabalho tem por objetivo realizar 

uma revisão integrativa da literatura sobre  o controle do resto-

ingesta e identificar as causas de desperdícios nas Unidades 

de Alimentação e Nutrição. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão de literatura integrativa. O 

método de revisão integrativa permite a combinação de dados, 

contribuindo para a definição de conceitos, identificação de 

lacunas nas áreas de estudos, revisão de teorias e análise 

metodológica dos estudos sobre um determinado tópico. 

Através da revisão integrativa é possível construir uma análise 

ampla da literatura e contribuir para discussões sobre métodos 

e resultados de pesquisas, assim como reflexões sobre a 

realização de futuros estudos (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2008).  

A coleta de dados foi orientada pela seguinte questão 

norteadora: “Qual a atual proporção de desperdícios em 

Unidades de Alimentação e Nutrição?’’. A seleção do material 

para estudo foi realizada nas plataformas de busca Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), Literatura  Latino Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS) e Google Acadêmico, através da utilização dos 

Descritores em Ciências da Saúde (DECS): “Desperdício de 

alimentos”, “Alimentação coletiva” e “Serviços de Alimentação”. 
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 A filtragem utilizada para seleção dos estudos foram: 

ano de publicação de 2015 a 2020, idioma português e assunto 

principal desperdício de alimentos em Unidades de Alimentação 

e Nutrição.  

Os critérios de inclusão utilizados para a seleção da 

amostra foram trabalhos cujo o objetivo geral buscava avaliar o 

índice do resto-ingesta e/ou identificar as causas de 

desperdícios de alimentos em Unidades de Alimentação e 

Nutrição. Os critérios de exclusão foram artigos cujo os 

objetivos não correspondessem aos de critérios de inclusão, 

artigos duplicados e artigos que não obtiveram resultados 

claros. 

Foram encontrados aproximadamente 300 artigos e 

escolhidos 25 artigos com base nos títulos. Após uma breve 

leitura do resumo dos 25 artigos anteriormente escolhidos, 17 

foram excluídos por não corresponderem aos critérios de 

inclusão ou se enquadrarem nos critérios de exclusão.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na busca de  artigos  para  a revisão, foram  selecionados  

8  artigos  relacionados ao  assunto  proposto e que avaliaram 

o índice do resto-ingesta e/ou identificaram as causas de 

desperdícios de alimentos em unidades de alimentação e 

Nutrição. Os dados obtidos nos artigos estão apresentados no 

Quadro 1. 
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Quadro 1. Síntese das principais informações dos artigos 

incluídos na revisão integrativa sobre índice do resto-ingesta 

e/ou as causas de desperdícios de alimentos em Unidades de 

Alimentação e Nutrição. 

Autor/ano Título Objetivos Resultados 

BATTISTI; 

ADAMI; 

FASSINA, 2015. 

Avaliação do 

desperdício 

em uma 

unidade de 

alimentação 

e nutrição. 

Analisar o resto-

ingesta e o 

excedente de 

produção em 

uma UAN 

localizada na 

cidade de 

Lajeado, interior 

do Rio Grande 

do Sul. 

O resto-ingesta 

mostrou-se 

dentro da 

recomendação, 

e  apresentou 

redução 

significativa ao 

longo do tempo, 

mesmo sem 

fazer o uso de 

intervenções. 

RABELO; 

ALVES, 2016 

Avaliação do 

percentual 

de resto-

ingestão e 

sobra 

alimentar 

em uma 

unidade de 

alimentação 

e nutrição 

institucional. 

Avaliar o resto-

ingesta e as 

sobras de 

alimentos de 

uma UAN 

institucional de 

autogestão em 

Campo Novo do 

Parecis-MT. 

Observou-se 

que os 

resultados de 

resto-ingesta e 

de sobras sujas 

se encontram 

acima do 

recomendado 

pela literatura. 
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ANJOS et al., 

2017 

Avaliação do 

índice de 

resto-

ingesta em 

uma 

unidade de 

alimentação 

e nutrição. 

Analisar o índice 

de resto-ingesta 

em uma UAN 

antes, durante e 

depois de uma 

intervenção 

nutricional. 

Antes da 

intervenção, 

apesar do 

percentual de 

resto-ingesta se 

encontrar 

dentro do 

recomendado 

pela literatura, o 

per capita do RI  

estava acima da 

média 

estipulada pela 

literatura. 

Ambos os 

valores foram 

diminuídos ao 

decorrer da 

intervenção 

nutricional 

comprovando a 

eficácia de 

intervenções de 

conscientização 

na diminuição 

do 

desperdício 

alimentar. 
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SILVA et al., 

2019 

Avaliação de 

resto-

ingesta em 

unidade de 

alimentação 

e nutrição. 

Avaliar o índice 

de sobras e 

resto-ingesta 

(RI) do almoço 

da Unidade de 

Alimentação e 

Nutrição do 

Grupo de Apoio 

a Pacientes 

Oncológicos. 

O índice de 

resto-ingesta se 

encontrou 

dentro do 

aceitável, 

porém a 

quantidade de 

alimentos 

desprezados e 

o gasto com 

matéria-prima, 

ainda são 

excessivos, 

levando ao 

desperdício de 

alimentos. 

VIANA; 

FERREIRA, 

2020 

Avaliação do 

desperdício 

de alimentos 

em unidade 

de 

alimentação 

e nutrição 

cidade de 

Januária, 

MG. 

Avaliar o 

desperdício de 

alimentos em 

uma UAN da 

cidade de 

Januária, MG, 

dando enfoque 

ao resto-ingesta. 

Apesar do 

resto-ingesta se 

encontrar 

dentro dos 

padrões 

regulares, 

houve uma 

grande 

quantidade de 

alimentos 

desprezados, 

contribuindo 

para o aumento 

do desperdício 

de alimentos. 
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SOUZA et al., 

2020 

Avaliação de 

desperdício 

em 

restaurantes 

comerciais 

do tipo self-

service total 

na 

Universidad

e do Estado 

do Rio de 

Janeiro 

(UERJ). 

Avaliar o 

desperdício de 

refeições em 

restaurantes 

comerciais do 

tipo self-service 

na Universidade 

do Estado do Rio 

de Janeiro, 

comparar os 

dados obtidos  

na pesquisa com 

os de outros 

estudos 

presentes na 

literatura e 

apresentar 

estratégias para 

minimizar o  

desperdício e 

reaproveitar os 

resíduos. 

O valor de 

resto-ingesta se 

mostrou 

adequado ao 

estabelecido 

pela literatura, 

todavia, todos 

apresentaram 

valor de sobra 

descartada 

superior ao que 

é preconizado. 

MAFFASSIOLLI

; KOGLIN, 2020. 

Desperdício 

de 

Alimentos 

no Refeitório 

de um 

Hospital 

Privado no 

Sul do 

Brasil. 

Identificar os 

motivos 

que contribuem 

para o 

desperdício de 

alimentos 

no refeitório de 

um hospital. 

Problemas no 

cardápio, modo 

de preparo, 

temperos 

utilizados, fluxo 

e temperatura 

dos alimentos 

foram 

apontados 

pelos clientes, 

como as 
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principais 

causas de 

desperdício. 

OLIVEIRA et al., 

2020 

Aplicação do 

diagrama de 

causa e 

efeito na 

análise do 

resto-

ingesta per 

capita para 

avaliação e 

controle do 

desperdício 

em uma 

UAN escolar 

no município 

de Santana 

do Acaraú-

CE. 

Avaliar esse 

desperdício 

através do resto-

ingesta per 

capita de uma 

Unidade de 

Alimentação e 

Nutrição escolar, 

assim como 

levantar 

hipóteses sobre 

as causas 

fundamentais 

deste 

desperdício, 

além de sugerir 

ações que 

auxiliem 

na redução 

dessas perdas 

de alimentos na 

unidade 

estudada. 

A média dos 

resultados do 

resto-ingesta 

per capita foi de 

30g. Além 

disso, a 

ausência de 

padronização 

nos processos, 

como per 

capitas, controle 

de registros de 

produção e 

planejamento 

de cardápios, 

foram 

identificados 

como geradores 

de desperdício. 

Fonte: Autoria Própria, 2020. 
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Battisti, Adami e Fassina (2015) coletaram 113 amostras 

para realizar a análise do resto-ingesta e 107 para analisar o 

excedente de produção, considerando as duas refeições 

(almoço e jantar) diárias de segunda-feira a sexta-feira, durante 

3 meses. No que se refere ao resto-ingesta per capita entre os 

meses de estudo, observou-se que houve uma redução 

significativa ao longo do tempo, onde a média do per capita de 

resto-ingesta caiu de 23,43g para 21,33g. Já no excedente de 

produção, observou-se uma média significativamente maior no 

mês de julho e menor no mês de agosto. Os resultados obtidos 

nesse estudo foram comparados com os valores de referência 

citados por Vaz (2006), onde os parâmetros aceitáveis são de 

até 15 a 45 gramas por pessoa. Tal comparação torna possível, 

a percepção de que o resto-ingesta esteve de acordo com a 

recomendação e o excedente de produção esteve 

significativamente abaixo do valor mínimo do intervalo de 

referência. 

Devido os indicadores de desperdício apresentarem 

conformidade com os valores recomendados, concluiu-se que 

a referida UAN possui bons indicadores de baixo desperdício 

de alimentos. 

No estudo de Rabelo e Alves (2016), verificou-se uma 

média de resto-ingesta de 9,45%, o equivalente a 77,82g de 

restos de alimentos por pessoa e uma média de 6,87% da sobra 

suja de alimento, onde a quantidade de sobra por pessoa foi de 

57,35g. Para o autor, torna-se imprescindível a tomada de 

medidas imediatas para a minimização dos percentuais de 

resto-ingesta. Exemplos dessas medidas são: as campanhas 

educativas direcionadas aos comensais para que controlem 

seus restos, a conscientização de que eles fazem parte do 



DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E 

NUTRIÇÃO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. 

361 
 

processo de redução do desperdício, pesquisas de satisfação 

em relação ao cardápio e a melhora na apresentação das 

preparações servidas. De acordo com esses resultados, por 

meio da  divisão do total de desperdício pela quantidade em 

gramas de alimentos consumidos por refeição pelos comensais, 

estimou-se que 72 pessoas poderiam ser alimentadas 

diariamente. 

Ainda no estudo de Rabelo e Alves (2016), foi aplicada 

uma pesquisa de satisfação que gerou os seguintes resultados: 

45% dos comensais classificaram o sabor da refeição como 

boa. No tocante a aparência, 38% dos comensais responderam 

que estava boa, mas 33% classificaram que estava ruim. As 

variedades das preparações obtiveram um percentual de 42% 

para bom, valor aproximado do ruim com 38%. Diante dos 

percentuais obtidos, é notório que o sabor, a aparência e a 

variedade dos alimentos justificam os valores de resto-ingesta 

encontrados na pesquisa. 

Anjos et al. (2017) não só buscaram verificar o percentual 

de resto-ingesta, como também, avaliaram o impacto de uma 

intervenção por meio de cartazes e adesivos sobre o 

desperdício alimentar, a fim de conscientizar os comensais.  

Na primeira etapa, antes da realização da intervenção, o 

percentual de resto-ingesta variou entre 4,77 e 5,15%, sendo a 

média de 4,96%, apresentando-se próximo a recomendação de 

5%, citado por Vaz (2006). Na segunda etapa, observou-se uma 

redução no percentual do resto-ingesta. Inicialmente caindo de 

4,77% para 4,41% e depois de 4,41% para 3,23%. 

Após a intervenção nutricional, notou-se que não houve 

permanência da média do índice resto-ingesta, uma vez que o 

mesmo atingiu a média de 5,88%, sendo esta maior do que a 
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encontrada antes da intervenção nutricional, além do percentual 

de resto-ingesta ter aumentado de 3,23% para 7,08% e 4,68% 

nos respectivos dias após a realização da intervenção. De 

acordo com Anjos et al. (2017), esses dados possivelmente são 

justificados pelo desencorajamento dos clientes, pois não havia 

mais distribuição de cupons para a realização de sorteios. 

Segundo a nutricionista da UAN avaliada, frequentemente os 

estagiários de nutrição realizam ações que objetivam a redução 

do resto-ingesta, mas que os comensais só se sentem 

estimulados quando a campanha visa algum benefício pessoal 

No estudo desenvolvido por Silva et al. (2019), foram 

avaliadas 2.264 refeições, sendo constatado que o peso médio 

das mesmas servidas aos comensais estimou-se em 676,81 

gramas, e o índice de sobras de 24,4%, com uma quantidade 

média de sobra por cliente de 0,164 gramas, o que se encontra 

acima do recomendado pela literatura. No que tange aos restos, 

a média para pacientes por dia foi de 2,776 kg e 3,527 kg para 

acompanhantes e colaboradores, gerando os dados médio do 

índice de resto-ingesta de 6,75% em pacientes e de 8,29% 

entre acompanhantes/colaboradores, estando dentro das 

recomendações. 

Evidenciou-se que apesar do índice de resto-ingesta se 

encontrar dentro do aceitável, conforme a literatura, há um alto 

nível de desperdício de alimentos na UAN, onde cerca de 846 

pessoas poderiam ser alimentadas com os restos e sobras 

acumuladas durante a coleta de dados. 

No estudo de Viana e Ferreira (2020) foram avaliadas 5 

amostragens de restos alimentares, em que a primeira e a 

quarta amostragem tiveram um percentual de sobras acima do 

recomendado, correspondendo a 27,44% e 20,63%, 
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respectivamente. Tanto na primeira amostragem onde o 

percentual de resto-ingesta foi de 8,6%, como na segunda, 

terceira e quarta amostragens onde os percentuais 

correspondem a 13,7%, 14,4% e 13,49% respectivamente, os 

valores encontraram-se dentro das recomendações de acordo 

com Castro (2003), que estipula entre 10% e 15% valores 

regulares para coletividade sadia. A quinta amostragem por sua 

vez, apresentou o percentual de resto-ingesta bastante elevado 

(18,5%), estando fora das recomendações. 

Apesar de que a maioria das amostragens e a média 

dessas estarem regular de acordo com a literatura, foi 

observado uma grande quantidade de alimentos desperdiçados 

nessa UAN, em média 79 gramas por pessoa. 

Souza et al. (2020) realizaram um estudo de caso, 

transversal e descritivo em três restaurantes comerciais com 

sistema de distribuição do tipo self-service, localizados no 

campus da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

Observou-se que nos três restaurantes estudados, todos 

apresentaram valor de sobra descartada per capita superior ao 

que é preconizado por Vaz (2006), que é de 7 a 25 g por 

pessoa. Segundo Borges e seus colaboradores (2016), esse 

valor elevado pode ser decorrente de erros no planejamento do 

número de refeições, do tipo de preparação, do número de 

comensais, do treinamento dos funcionários na produção, no 

porcionamento, e ainda pela baixa aceitação ou pela monotonia 

alimentar das preparações. 

Para identificar quais os motivos que contribuem para o 

desperdício de alimentos no refeitório de um hospital, 

Maffassiolli e Koglin (2020) aplicaram um questionário acerca 

das características dos alimentos e do ambiente físico da UAN. 
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No que se refere as características dos alimentos, foram 

levantadas questões acerca de quais alimentos eram 

desperdiçados, a temperatura e a variedade das refeições.  

Quando questionados se deixam restos de alimentos no 

prato, 59 respondentes (21,6%) afirmaram que sim, sendo que 

33 (55,9%) relataram deixar a carne e 24 (40,7%) costumam 

deixar a guarnição, seguidos da salada, arroz, feijão e sopa. 

Esses resultados apresentaram relação direta com a pesquisa 

escrita, onde a carne foi avaliada negativamente por ter poucas 

opções no cardápio, ser pouco cozida, pelo tipo de preparo 

utilizado e pelo tempero. 

Ainda no estudo de Maffassiolli e Koglin (2020), 

observou-se que 150 funcionários (54,9%) apontaram a 

temperatura do alimento como fator de desperdício, visto que 

uso de ventiladores e ar condicionados no refeitório somados 

ao tempo de exposição dos alimentos no bufê interfere na 

temperatura. Acerca do fluxo do bufê, 170  funcionários (62,3%) 

responderam que este é um fator que interfere no desperdício 

de alimentos por não permitir servir-se mais de uma vez, 

levando dessa forma, os funcionários se servirem mais do que 

efetivamente consomem. Já em relação à questão da variedade 

dos cardápios, 159 funcionários (58,2%) afirmaram que este 

fator não é considerado um fator de desperdício.  

Através do estudo, concluiu-se que a falta de 

conscientização dos comensais também é um dos fatores que 

contribuem para o desperdício de alimentos. 

O estudo realizado por Oliveira e seus colaboradores 

(2020), teve por objetivo avaliar o desperdício através do resto-

ingesta per capita de uma Unidade de Alimentação e Nutrição 

escolar, levantando hipóteses sobre as causas deste 
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desperdício e sugerindo ações que auxiliem na redução dessas 

perdas de alimentos. O estudo foi realizado durante quatro 

semanas, sendo constatada uma variação média de restos 

entre 23g a 35g por aluno.  

Na segunda semana, registrou-se a média mais baixa de 

todo o período e uma redução em comparação com a primeira 

semana, onde a média caiu de 34g para 23g. Esse fato pode 

ser justificado pela intervenção através de ações como uma 

campanha contra o desperdício realizada pela escola somadas 

a uma melhor apresentação do cardápio.  

No levantamento de hipóteses das causas fundamentais 

do desperdício foram incluídos fatores, a saber: o pessoal, a 

qualidade da matéria-prima, o ambiente e sua interferência nas 

refeições e os equipamentos.  

No estudo realizado por Oliveira et al. (2020), observou-

se que a temperatura de alguns alimentos servidos se 

encontrava abaixo do preconizado pelas normas sanitárias, 

bem como a ausência de padronização nos processos, como 

per capitas, controle de registros de produção e planejamento 

de cardápios. Esses foram identificados como geradores de 

desperdício, visto que as carnes servidas nem sempre 

atendiam ao per capita estimado pela empresa contratante, 

além do cardápio planejado nem sempre ser seguido, o que 

pode contribuir para a insatisfação dos clientes e descontrole 

da produção. 
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CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados dessa revisão, é notório que a 

proporção de perdas e do desperdício nas Unidades de 

Alimentação e Nutrição ainda permanecem elevadas. Embora 

tenha aumentado o número de estudos que avaliem o índice e 

a proporção do desperdício de alimentos nesses 

estabelecimentos, nota-se que falta o conhecimento acerca dos 

impactos negativos e a conscientização dos consumidores, 

bem como um melhor planejamento e distribuição das 

refeições.  

Sendo assim, torna-se evidente a necessidade da 

realização de treinamentos periódicos com os funcionários, o 

desenvolvimento de estudos sobre os impactos decorrentes do 

desperdício de alimentos e a implementação de campanhas e 

ações que levem tais informações à população, 

conscientizando os consumidores e gerando resultados 

satisfatórios na redução do desperdício de alimentos. 
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RESUMO: Um dos esportes que vem crescendo em 
popularidade no mundo é o ciclismo, com essa grande 
visibilidade, pesquisas se concentram em encontrar 
substâncias que possam exercer efeito ergogênico melhorando 
resultados de esportitas, entre estas substâncias está a beta-
alanina que aumenta a concentração de carnosina intracelular 
agindo como tampão fisiológico e retardando o tempo de 
surgimento de fadiga. O objetivo do atual trabalho é analisar os 
efeitos ergogênicos da suplementação crônica de beta-alanina 
sobre parâmetros fisiológicos de ocorrência comum no ciclismo, 
e a capacidade de otimizar o rendimento. Para realização da 
pesquisa foi realizado uma revisão bibliográfica em periódicos 
indexados nas bases de dados do Portal Periódico Capes, 
Scielo, Pubmed, Medline e Lilacs. Foram selecionados artigos 
nos idiomas português, inglês e espanhol, publicados entre os 
anos de 2016 a 2020. De acordo com os resultado podemos 
observar que o uso de beta-alanina eleva as concentrações de 
carnosina muscular, melhorando parâmetros de estresse 



IMPACTO DA SUPLEMENTAÇÃO CRÔNICA DE ? -ALANINA SOBRE 
PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E EFEITOS NO RENDIMENTO DE 

CICLISTAS 

371 
 

oxidativo e dano muscular decorrentes de exercícios 
extenuantes como o ciclismo; já no rendimento de ciclistas, 
protocolos que utilizam dosagens entre 4,5-6,4 g/dia em 
atividades que compreendem uma margem de tempo entre 1 e 
4 minutos apresentam efeitos positivos. A suplementação de 
beta-alanina é um ótimo agente ergogênico, contribuindo com 
o aumento rendimento quando levado em consideração a 
dodagem e tempo de exercício. 
Palavras-chave: Carnosina. Esportes. Desempenho. Recursos 
ergogênicos. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O exercício físico é um dos grandes pilares na 

construção de um estado estável de saúde, esse se apresenta 

de suma importância, uma vez que sua realização regular atua 

de forma protetora, auxiliando na prevenção das principais 

doenças crônicas não transmissíveis (SCATIGNA; 

D’EUGENIO; CESARINI, 2019). Por indução relativamente 

óbvia e na contramão da prática regular de exercícios físicos, a 

inatividade física contribui para o surgimento das doenças 

crônicas, ocasionando aumento dos gastos em saúde e 

consequentemente da mortalidade (GONZÁLEZ; FUENTES; 

MÁRQUEZ, 2017). 

De forma conceitual o exercício físico pode ser 

compreendido como a mobilidade corporal produzida pelo 

movimento do músculo esquelético, quando este é realizado de 

forma constante e estruturada contribui com a melhora da 

saúde e aptidão física do individuo (FLETCHER et al., 2018). A 

constância de tais práticas leva a modificações prospectivas 

que guiam para um seguimento de envelhecimento saudável, 
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sendo estabelecido pelo desenvolvimento e manutenção da 

aptidão de realizar atividades básicas do cotidiano, 

possibilitando dessa forma um bem-estar na terceira idade 

(LEYLAND et al., 2019).  

A nutrição destaca-se como potente aliado do exercício, 

tanto no que tange à saúde quanto ao melhoramento do 

desempenho de um esportista. O exercício induz um aumento 

das necessidades energéticas do organismo a fim de manter a 

atividade muscular satisfatória (WESTERTERP, 2016). As 

respostas adaptativas ao treinamento são determinadas por 

uma série de fatores, como duração, intensidade e tipo de 

treino, mas também perpassa pela alimentação que se 

caracteriza como um fator imprescindível, essas adaptações 

podem ser amplificadas ou atenuadas pela nutrição 

(JEUKENDRUP, 2017). 

Nos últimos anos, o ciclismo vem se tornando um dos 

esportes mais requisitados no meio esportivo, falando 

especificamente de atletas, as características fisiológicas, 

morfológicas, habilidades cognitivas, nacionalidade, aptidão 

para o risco e atratividade física estão entre os principais fatores 

determinantes para aumento de performance em competições 

de elite nas diferentes modalidades do ciclismo (PHILLIPS; 

HOPKINS, 2020). 

O ciclismo recreativo geralmente é praticado em níveis 

moderados de intensidade por períodos prolongados de tempo, 

sendo majoritariamente exercido pela via aeróbia, onde esta é 

definida como qualquer atividade física que produza aumento 

da frequência cardíaca e do volume respiratório para assim 

atender a demanda de oxigênio do músculo ativo (WANG; XU, 
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2017). Já no ciclismo profissional, há uma alta intensidade e 

estresse metabólico anaeróbio em alguns momentos, quando 

essa intensidade é empregada, excede-se a potência crítica e 

a partir disso a oxidação de carboidratos e gordura não 

consegue acompanhar o turnover de ATP, além disso, a 

produção excessiva de piruvato decorrente da glicólise excede 

a capacidade de atuação do ciclo de Krebs, resultando em 

aumento contínuo nas concentrações de lactato e hidrogênio 

(H+) intramuscular, sendo estes e outros componentes, 

importantes limitadores da tolerância ao exercício, diminuindo o 

tempo de surgimento de fadiga durante a corrida (BLACK et al., 

2017). 

Como importante estratégia para retardar a fadiga, está 

à suplementação crônica de beta-alanina, o efeito ergogênico 

apresentado pela sua utilização está na capacidade de 

aumentar os níveis de carnosina intramuscular, tendo uma 

significativa influência no exercício (SAUNDERS et al., 2016). A 

carnosina é um dipeptídeo citoplasmático de ocorrência natural, 

tendo diversas funções fisiológicas de grande relevância sendo 

formada pela combinação de seus aminoácidos constituintes, 

L-histidina e beta-alanina, através da ação da enzima carnosina 

sintetase (PERIM et al., 2019). A elevação das concentrações 

de carnosina proveniente da suplementação de beta-alanina 

atua no aumento e tamponamento intramuscular de íons de 

hidrogênio, atrasando o surgimento da acidose ocasionada pelo 

exercício de alta intensidade (SAUNDERS et al., 2016).  

Portanto, de acordo com os achado científicos, o atual 

trabalho tem como objetivo descrever os efeitos ergogênicos da 

suplementação crônica de beta-alanina sobre parâmetros 
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fisiológicos de ocorrência comum no ciclismo, bem como sua  

capacidade de otimizar o rendimento. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica  realizado 

por meio de pesquisa em periódicos indexados nas bases de 

dados do Portal Periódico Capes, Scielo, Pubmed, Medline e 

Lilacs. Foram selecionados artigos nos idiomas português, 

inglês e espanhol, utilizando os seguintes indexadores: beta-

alanina, carnosina, ciclismo, estresse oxidativo, dano muscular 

e desempenho. 

Como critérios de inclusão foi levado em consideração 

artigos originais e artigos completos que compreendessem a 

temática de averiguação. Já como fatores exclusão teve-se: 

resumo de anais e eventos, bem como estudos que não 

apresentavam significativa colaboração para construção desse 

trabalho. 

Durante a pesquisa bibiográfica realizou-se ainda a 

utilização de filtro para que os artigos pesquisados datassem 

entre os anos de 2016 a 2020, como forma de manter o trabalho 

o mais atual possível. A partir da variável de interesse, para 

elaboração desta revisão foram utilizados 35 artigos que 

apresentavam maior relevância e atendiam aos critérios pré-

definidos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

RECURSOS ERGOGÊNICOS 

 

Os recursos ergogênicos abrangem uma ampla 

categoria de tópicos, e de acordo com Porrini e Boʼ (2016), pode 

ser definido como qualquer método de treinamento, dispositivo 

mecânico, prática nutricional, abordagem de caráter 

farmacológico ou técnica psicológica que apresente a ação de 

aprimorar a capacidade de desempenho e/ou ser possível 

auxiliar nas adaptações realizadas durante o exercício. A 

utilização de auxiliares ergogênicos sempre foi uma realidade 

no esporte, onde esses são usados para preparar o indivíduo 

para ações durante o exercício, melhorar a recuperação após o 

exercício ou auxiliar o treinamento intenso (KERKSICK et al., 

2018). 

Entre os agentes ergogênicos que aperfeiçoam a 

performance estão os suplementos alimentares. Nas palavras 

de Moriones e Santos (2017), suplemento nutricional é um 

produto utilizado por via oral onde em sua composição existe 

um “ingrediente dietético” para complementar a dieta e/ou 

melhorar a aptidão esportiva. Os suplementos englobam uma 

grande diversidade de produtos de origem não farmacológica, 

como vitaminas, minerais, proteínas, aminoácidos, ácidos 

graxos e entre outros. 

No meio esportivo a suplementação de Beta-alanina tem 

se tornado febre, e vários estudos tratam sobre os efeitos 

benéficos de sua utilização. A beta-alanina é um aminoácido 

não proteogênico e não essencial, sendo produzido 
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endogenamente pelo fígado, porém, esse aminoácido pode ser 

obtido pelos seres humanos através do consumo de alimentos 

como aves e carnes (ARTIOLI; SALE; JONES, 2018). Por si só, 

as propriedades ergogênicas da beta-alanina são 

limitadas; porém, esse aminoácido revela-se como precursor 

limitante da síntese de carnosina, dipeptídeo que tem sua 

síntese realizada em vários tecidos, dentres estes, no músculo 

esquelético a partir dos aminoácidos L-histidina e β-alanina 

(ARTIOLI; SALE; JONES, 2018).  

A fadiga muscular é um dos grandes empecilhos no 

tocante ao desempenho humano em exercícios extenuantes, 

ela ocorre durante tarefas motoras de esforço máximo e 

submáximo que impõe alta demanda energética e forte 

dependência do metabolismo anaeróbico, sendo geralmente 

mensurada por uma redução na força de contração voluntária 

máxima dos músculos em trabalho (WESTERBLAD, 2016; 

HUNTER, 2017). Toda essa característica favorece a ação da 

carnosina. 

A molécula de carnosina demanda uma atenção especial 

devido a sua função, e essa importância parte de sua 

composição, a mesma apresenta em seu grupo imidazol um 

pKa quase neutro (POGOSTIN et al., 2019), dando a 

possibilidade desse dipeptídeo exercer seu papel vital de 

tampão fisiológico, pois pode aceitar facilmente prótons durante 

a acidose muscular, que representa um fator limitante durante 

as tarefas físicas.  
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INFLUÊNCIA DA CARNOSINA NO PROCESSO OXIDATIVO 

 

A formação excessiva de radicais altamente reativos, 

pode compreender um prejuízo ao exercício, a produção de 

radicais livres caracteriza-se por um processo contínuo e 

fisiológico, executando funções biológicas relevantes, esses 

são conceituados como átomos ou moléculas que demonstram 

uma alta reatividade com um ou mais elétrons 

desemparelhados em sua camada mais externa e podem ser 

formados quando o oxigênio interage com certas moléculas 

(CHANDRASEKARAN; IDELCHIK; MELENDEZ, 2017). O 

estresse oxidativo é instalado quando há um desequilíbrio entre 

a produção de radicais livres e a insuficiente degradação 

desses compostos por meio de sistemas antioxidantes que 

atuam como mecanismo de defesa interna (DAENEN et al., 

2018). 

Os radicais livres são divididos em dois grupos principais, 

onde estão presentes as espécies reativas de oxigênio (ROS) 

e espécies reativas de nitrogênio (RNS), dependendo de sua 

contração as espécies reativas de oxigênio desempenham 

papéis fisiológicos ou fisiopatológicos no corpo, quando essas 

substâncias apresentam-se em níveis adequados e localizados 

subcelularmente, tem a capacidade de participar da sinalização 

celular e na regulação do fenótipo (LARSEN; MATCHKOV, 

2016). Fontes de calor, estresse, irradiação, inflamação e 

qualquer aumento no metabolismo, incluindo exercícios, levam 

ao aumento da produção de espécies reativas de oxigênio 

(NIELSEN, 2018). 
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A prática de exercícios regulares é uma ótima estratégia 

para melhorar as defesas antioxidantes do corpo, mantendo a 

saúde e resultando em qualidade de vida, entretanto, exercícios 

não habituais ou exaustivos podem corroborar efeitos 

prejudiciais à saúde, como danos musculares, inflamação e 

estresse oxidativo (HE et al., 2016). Os músculos esqueléticos 

consomem uma alta quantidade de oxigênio, para ser usado na 

respiração celular, gerando uma grande quantidade de 

espécies reativas de oxigênio como subproduto desse 

processo, cujo acúmulo desses radicais livres é um 

determinante habitual para promover perda tanto na quantidade 

quanto na qualidade muscular (GOMES et al., 2017). Segundo 

Baumann et al. (2016), o declínio da qualidade muscular pode 

ser explicado pelo fato de que o aumento das concentrações de 

espécies reativas de oxigênio e espécies reativas de nitrogênio 

ocasionam mudanças funcionais intracelulares, prejudicando a 

ativação da fibra na junção neuromuscular, acoplamento 

excitação-contração e na ciclagem de ponte cruzada dentro do 

conteúdo miofibrilar, diminuindo assim a eficiência muscular   

A suplementação crônica de beta-alanina leva ao 

aparecimento de efeitos ergogênicos já supracitados a partir da 

carnosina, esta, parece desempenhar também função 

imunológica no combate as espécies reativas de oxigênio, além 

de exercer uma importante função de desintoxicação de aldeído 

reativo, no músculo esquelético, sendo o aldeído um produto da 

peroxidação lipídica, que se acumula após o exercício intenso, 

podendo amplificar e prolongar o dano aos tecidos quando em 

condições de estresse oxidativo, toda essa ação protetora da 

carnosina pode vista durante a suplementação de beta-alanina 
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(MATTHEWS et al., 2019). A figura 1 mostra os fatores que 

influenciam o aumento do conteúdo de carnosina muscular. 

 

Figura 1. Fatores que podem modificar os aumentos no 

conteúdo de carnosina muscular com suplementação de beta-

alanina. 

 
Fonte: Perim et al. (2019) 

 

DANO MUSCULAR INDUZIDO PELO EXERCÍCIO 

 

Desde o surgimento até os dias atuais o esporte evoluiu 

de jogos disputados na forma de entretenimento e lazer para 

uma indústria profissionalizada, que se utilizando de recursos 

físicos, químicos e tecnológicos buscam alavancar resultados 
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nunca antes visto. Entre um dos grandes vilões por essa busca 

de resultados está o processo de dano muscular induzido pelo 

exercício, que é um fenômeno transitório causado por 

exercícios não habituais e prejudiciais (HARTY et al., 2019), 

que comumente se instala devido ao excesso de treinamento 

ou de carga.  

O dano muscular induzido pelo exercício consiste na 

ruptura estrutural dos sarcômeros, acoplamento excitação-

contração e sinalização de cálcio comprometidos, gerando uma 

resposta inflamatória e ativação de várias vias de degradação 

da proteína estrutural, tendo como consequência perda 

prolongada de força muscular, dor e níveis circulantes de 

proteína específica do músculo elevada, sendo o grau e a 

duração dessas injúrias variáveis após o exercício 

(BAUMERT et al., 2016). 

Não demora muito tempo para que sinais e sintomas do 

dano causado pelo exercício apareçam, e comumente 

persistem por vários dias após a interrupção do exercício, 

quase sempre incluem dor muscular, limiar de dor por pressão 

reduzida, edema localizado devido a grande mobilização de 

agentes inflamatórios, decréscimos temporários na capacidade 

máxima de geração de força e níveis elevados de enzimas 

intramusculares, como a creatina quinase (CK), lactato 

desidrogenase (LDH) e mioglobina (HARTY et al., 2019). 

Durante este processo outras proteínas também estão em 

níveis aumentados, como é o caso da proteína C reativa (PCR) 

e várias interleucinas, que se apresentam como marcadores de 

inflamação no dano muscular (PEAKE et al., 2017). 
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Durante e após o exercício, o aumento da captação de 

oxigênio por diferentes vias metabólicas e consequente 

acúmulo de espécies reativas de oxigênio pode induzir o 

surgimento de dano muscular diminuindo a capacidade de 

realizar trabalho (BAUMERT et al., 2016). Sendo a molécula de 

carnosina mais uma vez ponto chave para melhorar esse 

parâmetro e otimizar o rendimento.  

 

β-ALANINA E DESEMPENHO NO CICLISMO 

 

Quando por meio de substâncias e/ou produtos 

consegue-se minimizar os efeitos deletérios oriundos do 

exercício, é possível perceber uma melhora do desempenho do 

atleta. A suplementação de beta-alanina já é bem documentada 

no meio científico em diversos esportes com diferentes níveis 

de esportistas; protocolos que usam de 4,5-6,4 g/dia desse 

suplemento estão associados à diminuição de fadiga muscular 

e seus efeitos são mais proeminentes em não atletas 

(ZANELLA; ALVES; SOUZA, 2017). Através dos resultados da 

tabela 1 é possível perceber os resultados decorrentes da 

suplementação de beta-alanina. 
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Tabela 1. Efeitos da suplementação de beta-alanina no 

rendimento. 

ESTUDO OBJETIVO PROTOCOLOS RESULTADOS 

Bellinger 

e 

Minahan 

(2016)a 

Investigar 

os efeitos 

da 

suplementa

ção de β-

alanina no 

rendimento 

de ciclistas 

treinados 

em 

resistência 

durante o 

ciclismo de 

intensidade 

supramáxim

a exaustivo 

e um 

contra-

relógio de 4 

e 10 km. 

BA = 6,4 g/dia  

PLA = dextrose 

monohidratada. 

Suplementação 

ingerida em 4 

doses iguais 

durante 28 dias 

para 

carreamento. 

Após isso, 

passaram a 

ingerir 1,2 g/dia 

de BA ou PLA 

durante 5 

semanas.  

Na pós-carga 

(28 dias) BA 

melhorou 

significativamen

te o tempo de 

desempenho no 

contra-relógio 

de 4 km em 

comparação ao 

PLA.  

Porém, depois 

das 5 semanas 

de 

suplementação 

o tempo de 

desempenho foi 

o mesmo para 

ambos os 

grupos. 

Já no contra-

relógio de 10 

km não foi 

possível 

observar 

diferenças entre 

os grupos nem 
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na pós-carga 

(28 dias), nem 

nas 5 semanas 

após 

suplementação. 

Glenn et 

al. (2016) 

Avaliar os 

efeitos da 

suplementa

ção de BA 

por 28 dias 

no 

desempenh

o 

isocinético, 

força 

isométrica 

em 

mulheres 

másters. 

PLA = 8 g de 

dextrose; BA = 

800 mg + 8 g de 

dextrose). 

Ingeridos 4 

vezes por dia 

durante a 

intervenção de 

28 dias 

(totalizando 3,2 

g de BA por dia 

para os 

indivíduos no 

grupo de 

intervenção) 

O grupo 

suplementado 

com BA 

apresentou 

aumentos 

isocinéticos 

significativos da 

parte inferior do 

corpo após a 

intervenção 

durante 28 dias. 

Já no que diz 

respeito a força 

isocinética, a 

suplementação 

de BA não foi 

capaz de afetar 

significativamen

te esse quesito. 

Silva et 

al. (2018) 

Examinar os 

efeitos da 

suplementa

ção de BA 

sozinha ou 

BA (β-alanina= 

6,4 g/dia + 

placebo); BS 

(bicarbonato de 

sódio= 0,3 g/dia 

Os grupos BA e 

BS sozinhos 

não 

promoveram 

aumentos 
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em 

combinação 

com BS, em 

um contra-

relógio de 

ciclismo 

baseado em 

trabalho 

projetado 

para simular 

o ciclismo 

de 1 km. 

+ placebo ); 

BABS (β-

alanina= 6,4 

g/dia + 

bicarbonato de 

sódio= 0,3 

g/dia) ou PLA 

(placebo + 

placebo) 

durante 28 dias. 

significativos no 

desempenho 

em um contra-

relógio de 

ciclismo de 

curta duração 

em detrimento 

do PLA.  

Além disso, no 

grupo BABS 

houve uma 

redução de 

desempenho no 

mesmo contra-

relógio. 

Bellinger 

e 

Minahan 

(2016)b 

Avaliar a 

eficácia da 

suplementa

ção de BA 

em ciclistas 

treinados 

submetidos 

a contra-

relógios de 

ciclismo 

com de 

diferentes 

compriment

os (1,4 e 10 

BA = 6,4 g/dia  

PLA = dextrose 

monohidratada. 

Suplementação 

ingerida em 4 

doses iguais 

durante 28 dias. 

Após os 28 dias 

o grupo BA não 

foi possível 

detectar 

benefício nos 

contra-relógios 

de 1 e 10 km 

quando 

comparado com 

PLA. 

Apesar de 

estatisticamente 

o grupo BA não 

ter sido 
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km)  e 

analisar a 

ingestão de 

BA em um 

tempo de 

supramáxim

o até a 

fadiga.  

 

diferente de 

PLA, é possível 

exercer um 

certo benefício, 

uma vez que 

chegou muito 

próximo do 

limiar 

signifcativo 

(94% IC). 

Duante o teste 

supramáximo, o 

tempo de 

exautão foi 

significativamne

te melhorado 

para o grupo BA 

em confronto 

com PLA. 
BA= beta-alanina; PLA= placebo; BS= bicarbonato de sódio; IC= índice de 

confiança. 

 

Em estudos que utilizaram métodos de treinamentos 

para verificar desempenho através do tempo, houve resultados 

variantes devido à duração/comprimento do exercício. As 

pesquisas de Bellinger e Minahan (2016)b e Silva et al. (2018) 

que utilizaram distâncias de 1 km, não foi possível verificar 

diferença no grupo beta-alanina; no primeiro trabalho foi 

avaliado ainda distâncias de 4 e 10 km, e obteve como desfecho 

significativo para a suplementação apenas na distância de 4 
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km. Para deixar ainda mais claro isso, o próprio Bellinger e 

Minahan (2016)a em outro estudo, que analisou distâncias de 4 

e 10 km em duas oportunidades, depois de 28 dias e após 5 

semanas de suplementação com beta-alanina, constatou 

novamente no 28º dia que apenas em 4 km o resultado da 

suplementação foi positivo, sendo que após 5 semanas não 

pôde observar o mesmo fim para nenhuma das distâncias. 

Todos os resultados corroboram com a literatura, que 

demonstra que o efeito ergogênico da beta-alanina é visto mais 

fortemente em exercícios com duração entre 1 e 4 minutos, já 

em exercícios com durações inferiores ou superiores, a 

suplementação parece não imprimir efeito significativo 

(BRISOLA; ZAGATTO, 2019). 

Em um trabalho Glenn et al. (2016), avaliou a 

suplementação de beta-alanina durante 28 dias, agora visando 

parâmetros de força em mulheres ciclistas másters,  e os 

resultados demonstraram que o grupo suplementado com beta-

alanina foi capaz de aumentar a força isocinética da parte 

inferior do corpo. 

 

CONCLUSÕES  

 

Em virtude dos fatos mencionados é possível dizer que 

o uso da suplementação de beta-alanina pode ser uma boa 

estratégia para melhorar parâmetros relacionados com o 

aparecimento precoce de fadiga ou a capacidade diminuída de 

realizar trabalho, no estresse oxidativo e dano muscular 

induzido pelo exercício, respectivamente. Além disso, no 

tocante ao desempenho mais expressivo, o uso de beta-alanina 
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é bem sustentado na literatura quando utilizada por protocolos 

de dosagem entre 4,5-6,4 g/dia e em exercícios com duração 

entre 1 e 4 minutos, não sendo capaz de expressar melhora em 

treinamentos inferiores ou superiores a essa margem de tempo. 
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RESUMO: As Políticas Públicas de Alimentação e Nutrição no 
Brasil foram desenvolvidas a partir das discussões levantadas 
sobre a fome, dessa forma este artigo tem como objetivo 
analisar, de acordo com a literatura e acontecimentos recentes, 
a evolução e o desdobramento das políticas de promoção de 
SAN no Brasil até a pandemia da Covid-19. Trata-se de uma 
revisão de literatura que utilizou como bases de pesquisa as 
plataformas virtuais: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 
PubMed e Scientific Eletronic Library Online (SciELO); que por 
meio de triagem resultaram em 15 artigos finais. Através das 
publicações é possível obeservar de maneira clara e didática o 
caminho pecorrido pelas políticas públicas de segurança 
alimentar e nutricional no cenário brasileiro, sua importância e 
como o investimento do governo federal é imprescindível para 
sua implantação e manutenção. No entanto, estas políticas que 
tanto avançaram desde sua implementação, vêm enfrentando 
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um desmonte público nos últimos anos que ameaçam todo o 
seu progresso. Assim, o cenário pandêmico em 2020 abre 
espaço para uma nova visão sobre o investimento e importância 
dessas políticas para a promoção da dignidade humana e 
garantia de direitos a todos e todas, principalmente no que 
concerne ao direito à alimentação e nutrição adequadas. 
Palavras-chave: Política Pública. Segurança Alimentar e 
Nutricional. Infecções por Coronavirus. 
 
INTRODUÇÃO 

 

As políticas públicas desenvolvidas no Brasil voltadas 

para a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) foram 

elaboradas a partir das transformações ocorridas na sociedade, 

principalmente no que diz respeito ao cenário encontrado pela 

classe trabalhadora, que no momento passava, por dentre 

outros, problemas alimentares e nutricionais (SIPIONE et al., 

2020). 

A temática da fome começou a ser discutida como 

questão política a partir da década de 1940, por intermédio das 

discussões realizadas por Josué de Castro, em seu livro 

Geografia da Fome (1946), no qual aborda discussões sobre a 

fome como sendo um problema social da população brasileira, 

que vivia em condições precárias e que precisavam ser 

repensadas para que assim esse tema viesse definir mudanças 

nesse contexto (AMORIM, 2017). 

Diante disso, as políticas públicas de alimentação e 

nutrição foram debatidas e houve a criação em 1940 do Serviço 

de Alimentação da Previdência Social (SAPS), a partir dessa 

política o Estado passa a repensar o que os estudiosos 

questionaram sobre a fome e buscam programar alternativas 
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para resolver esse problema, em essencial para a classe 

trabalhadora. Dessa forma esse cenário passa a ter uma visão 

não só de questionamentos, mas de políticas públicas voltadas 

ao apoio à sociedade civil (AMORIM, 2017). 

No decorrer da história, estratégias e planejamentos 

foram redefinidos para que a gestão e a execução dessas 

políticas viessem a ser prioridade, assim a SAN passa a 

assumir um papel de intersetorialidade entre a participação da 

nutrição e o Sistema Único de Saúde (SUS), com isso em 1986 

foi a realizado a primeira Conferência Nacional de Alimentação 

e Nutrição em que se discutiu ideias e propostas para essa área 

(RIGON; SCHIMIDT; BÓGUS, 2016).  

A partir de 2003 programas direcionados para a 

alimentação e nutrição foram desenvolvidos e houve o 

fortalecimento de políticas voltadas nesse âmbito, entre eles 

está o Programa Bolsa Família (PBF) como sendo o maior 

programa de transferência de renda para a população de 

extrema pobreza (VASCONCELOS et al., 2019).  

Outros programas também ganharam notoriedade na 

continuação de suas ações, tais como: o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar– PNAE (RECINE, 2017) e o Programa de 

Aquisição de Alimentos–PAA (ASSIS; PRIORI; 

FRANCESCHINE, 2017). O Programa de Restaurantes 

Populares e o próprio Sistema de Segurança Alimentar e 

Nutricional – SISAN (VASCOCELLOS & MOURA, 2018) se 

destacam por apresentarem como objetivo a garantia para toda 

população  do Direito Humano à Alimentação Adequada 

(DHAA) (PADRÃO & AGUIAR, 2018).  
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Já em 2019, o Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional – CONSEA, órgão de assessoramento 

à Presidência da República que foi criado em 1993, foi extinto 

mediante a Medida Provisória nº 870 (MP 870), deliberada pelo 

presidente Jair Bolsonaro, tornando o Sistema e as políticas de 

Segurança Alimentar e Nutricional fragilizadas, acarretando 

comprometimento na promoção do DHAA (CASTRO, 2019; 

JAIME, 2019). O que representa uma violação ao que foi 

acordado na Constituição Federal, restringindo medidas que 

foram asseguradas à sociedade civil a partir da instituição do 

Conselho (CASTRO, 2019). 

Em virtude da pandemia de COVID-19 vivenciada em 

2020, foi necessária a adoção do isolamento social para a 

redução da repercussão do vírus SARS-CoV-2, com isso, o 

Brasil atravessa uma situação preocupante no âmbito social e 

econômico, trazendo à tona a apreensão da continuidade de 

dos direitos populares, principalemente em relação à 

insegurança alimentar da população, que já era observada 

antes da pandemia com o enfraquecimento das políticas de 

SAN (SIPIONI et al., 2020). 

Dessa forma, o objetivo do artigo é analisar, de acordo 

com a literatura e acontecimentos recentes, a evolução e o 

desdobramento das políticas de promoção de SAN no Brasil até 

a pandemia da Covid-19. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva e 

exploratória, realizada por meio de uma revisão da literatura. O 
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levantamento bibliográfico, ocorreu nas bases de dados: 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed e Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO). A pesquisa ocorreu no 

período de agosto a setembro de 2020, norteada pela questão 

“como as políticas nacionais de alimentação e nutrição têm 

contribuído para a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)?”. 

A busca dos registros publicados nas bases de dados se 

deu por meio dos seguintes descritores, cadastrados na 

plataforma DeCS (Descritores em Ciências da Saúde): em 

português “Brasil” e “Segurança Alimentar e Nutricional”; em 

espanhol “Brasil” e “Seguridad Alimentaria y Nutricional”; e no 

idioma inglês “Brazil” e “Food and Nutrition Security”. Os 

operadores booleanos AND e OR foram utilizados nos campos 

de busca para combinar os descritores da pesquisa. 

Foram definidos os seguintes critérios de inclusão: 

estudos originais publicados como artigos no período de 2016 

a 2020. O recorte temporal foi escolhido para avaliar os 

aspectos mais recentes das políticas de alimentação e nutrição 

no Brasil, uma vez que, ultimamente tem se observado o 

retrocesso das ações de SAN e fragilidades descortinadas no 

ano de 2020.  Definiu-se como critérios de exclusão estudos 

que não estivessem disponíveis em texto completo nas bases 

de dados e revisões da literatura. Artigos repetidos foram 

eliminados dos cômputo total, sendo contabilizados apenas 

uma vez. 

Inicialmente, realizou-se a leitura dos títulos das 

publicações resultantes da pesquisa nas bases de dados, 

eliminando os trabalhos repetidos. Em seguida, foi realizada a 

leitura dos resumos dos artigos e, quando a leitura do resumo 
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era suficiente para avaliar se o artigo seria incluído, a versão 

completa do artigo era obtida e lido para a análise criteriosa e 

comprovação da sua elegibilidade e inclusão na revisão.  

Os artigos elegíveis em cada etapa da revisão foram 

tabulados em uma planilha no software Microsoft Excel 2013 

para a organização das principais informações, sendo as 

seguintes: título do artigo, autores, ano de publicação, tipo de 

estudo, designando artigo incluído ou excluído e motivo de 

exclusão. 

Por fim, os artigos incluídos foram organizados com a 

seguinte caracterização: autores, ano de publicação, tipo e 

objetivo do estudo, e resultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As pesquisas nas bases de dados resultaram em um 

total de 269 publicações, das quais 106 títulos foram excluídos 

por estarem repetidos. A partir da leitura dos resumos, excluiu-

se 132 estudos, sendo selecionados 31 para a leitura na 

íntegra. Destes, apenas 15 foram incluídos na revisão. A Figura 

1 mostra as etapas da busca e número de estudos encontrados 

e elegíveis, e em seguida a Quadro 1 apresenta os artigos 

finais selecionados: 

 

Figura 1 - Etapas de busca e seleção dos estudos incluídos 

na revisão. 
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    Fonte: Autoria própria. 

 

Quadro 1. Artigos selecionados 

Autores e ano 

de publicação 

Tipo e Objetivo do 

estudo 

Resultados 

 

NOGUEIRA et al., 

2016. 

 

 

Modelo de análise 

documental; 

 

Analisar a evolução da 

alimentação escolar 

como uma das políticas 

públicas mais 

duradouras do Brasil. 

O PNAE é objeto de ação 

em vários aspectos da 

alimentação escolar, e 

colabora com a oferta de 

alimentação adequada, 

EAN e dando apoio e 

continuidade à agricultura 

familiar, dentre outros 

pontos. Embora ainda 
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precise de ajustes, 

avançou muito desde sua 

implementação, e 

continua sendo um 

modelo mundial de 

alimentação escolar. 

 

SCHWARTZMAN

et al., 2017. 

Descrição histórica 

 

Analisar o processo de 

construção da legislação 

do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar 

do Brasil (PNAE), 

mediante 

contextualização 

histórica. 

Iniciativas de compras 

institucionais da 

agricultura familiar, 

configuram-se como 

importante estratégia de 

segurança alimentar e 

nutricional, de 

cumprimento do direito 

humano à alimentação 

adequada (DHAA) e de 

promoção do 

desenvolvimento 

sustentável a longo prazo. 

 

ANJOS & 

CALDAS, 2017. 

Modelo de análise 

documental; 

 

Discutir os principais 

instrumentos utilizados 

pelo Estado Brasileiro 

com ênfase na questão 

dos mercados 

institucionais, assim 

como os desafios que se 

apresentam na 

atualidade. 

 

O Brasil apresentou 

muitos avanços na última 

década, em termos de 

uma redução drástica da 

fome e da pobreza. 

 

TEO, 2017 

Estudo transversal, 

descritivo. 

 

 

A implantação da Lei 

11.947/2009 teve 

resultados positivos na 
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Avaliar o perfil de 

aquisição de alimentos 

pelo Programa Nacional 

de Alimentação Escolar 

de acordo com os níveis 

de processamento dos 

alimentos em três 

municípios do Sul do 

Brasil, durante o período 

de implantação da Lei 

11.947/2009. 

região do estudo, 

possibilitando o 

desenvolvimento de 

hábitos saudáveis e uma 

relação entre a agricultura 

familiar e o programa de 

alimentação escolar. 

 

PADRÃO & 

AGUIAR, 2018 

Ensaio 

 

Avaliar o programa 

social dos restaurantes 

populares no Estado do 

Rio de Janeiro, no 

âmbito da política de 

Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN). 

Apesar dos obstáculos, o 

programa dos 

restaurantes populares 

reúne relevantes aspectos 

que o credencia como 

uma política social efetiva, 

ao se inserir em uma 

realidade concreta que 

busca atender uma 

necessidade humana, 

social e imediata. 

 

ALMEIDA et al., 

2018 

Pesquisa de campo 

Quantitativa-Descritiva 

 

Discutir o efeito do PAA 

na segurança alimentar 

de agricultores 

familiares assentados. 

Apesar do avanço 

conquistado pelas 

políticas públicas para 

segurança alimentar e 

nutricional, a insegurança 

alimentar ainda está 

presente mesmo em uma 

região que se destaca 

economicamente, 

principalmente entre 

agricultores familiares, 

ainda que o predomínio da 
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sua movimentação esteja 

no agronegócio. 

 

ROCHA et al., 

2018. 

Estudo transversal  

 

Analisar a execução do 

Programa Nacional de 

Alimentação Escolar 

como política de 

segurança alimentar e 

nutricional em escolas 

públicas. 

O Programa Nacional de 

Alimentação Escolar 

apresentou muitas 

irregularidades em 

Viçosa. 

 

MACHADO et al., 

2018. 

Pesquisa descritiva e 

documental  

 

Analisar a adequação 

dos PlanSAN às normas 

estabelecidas pela 

PNSAN. 

O processo de elaboração 

dos PlanSAN não é 

uniforme nos estados, 

refletindo as distintas 

trajetórias em relação à 

PNSAN. 

 

VASCONCELOS 

et al., 2019. 

Análise histórico-

documental  

 

Realizar análise da 

política pública de 

alimentação e nutrição 

no Brasil, com ênfase 

nos últimos quinze anos 

(2003-2018). 

O período analisado 

apresenta uma expansão 

e qualificação das 

políticas públicas em 

alimentação e nutrição, 

principalmente nos 

governos Lula e Dilma, 

com retrocessos no 

governo Temer, em que 

cortes orçamentários 

contínuos fragilizam as 

políticas sociais. 

 

BOCCHI et al., 

2019. 

Modelo de análise 

documental; 

 

Descrever como a 

experiência brasileira na 

O PAA e PNAE são 

exemplos bem-sucedidos 

de políticas públicas 

intersetoriais que 

contribuem para a 
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estruturação de uma 

agenda pública nacional 

de segurança alimentar 

e nutricional nas duas 

últimas décadas dialoga 

e converge com a 

concepção de nutrição e 

sistemas alimentares 

abordada nos 

documentos que 

instituem a Década. 

ampliação do acesso, o 

fortalecimento da 

agricultura familiar e a 

promoção da alimentação 

saudável. 

 

 

CASTRO et al., 

2019. 

Descrever a trajetória de 

convergência do  

Análise histórico-

documental  

 

Programa Nacional de 

Alimentação Escolar 

(PNAE) com o Programa 

Nacional do Livro e do 

Material Didático (PNLD) 

no Brasil, com destaque 

para o projeto de 

inclusão dos temas de 

alimentação e nutrição 

nas capas de livros 

didáticos distribuídos de 

forma universal e 

gratuita a todas as 

escolas públicas 

brasileiras. 

No Brasil, os avanços do 

PNAE ao longo das seis 

décadas foram resultados 

de decisões políticas 

amparadas pela 

sociedade civil que 

alçaram o programa ao 

patamar de uma política 

de Estado, de 

consolidação do direito à 

alimentação adequada e 

saudável e de concepções 

estruturantes na 

perspectiva da segurança 

alimentar e nutricional. Do 

mesmo modo, o PNLD é 

uma ferramenta à 

disposição do gestor para 

promover hábitos 

alimentares saudáveis 

nas escolas. 

 

CORRÊA et al., 

2019. 

Estudo transversal  

 

A maioria dos municípios 

atendeu à exigência de 

destinar pelo menos 30% 
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Analisar o perfil da 

aquisição de produtos da 

agricultura familiar, pelo 

PNAE, em municípios do 

Rio Grande do Sul (RS), 

em 2014. 

dos recursos provenientes 

do FNDE para 

alimentação escolar para 

alimentos da agricultura 

familiar. No entanto, um 

número considerável de 

municípios não atende a 

esses requisitos. 

 

AMORIM; 

RIBEIRO 

JUNIOR; 

BANDONI, 2020. 

Ensaio  

 

Analisar a contribuição 

do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar 

(PNAE) para o 

enfrentamento da fome e 

da insegurança 

alimentar (IA). 

A necessidade de 

isolamento social 

evidenciou a importância 

do Programa e que a sua 

ampliação do acesso à 

alimentação para além 

dos dias letivos, apesar de 

elevar os gastos do PNAE, 

tem alto potencial de 

efetividade na promoção 

da segurança alimentar e 

nutricional entre crianças 

e adolescentes em todo o 

país. 

 

SMABUICHI et 

al., 2020. 

Análise quanti-

qualitativa  

 

Analisar o Programa de 

Aquisição de Alimentos 

(PAA) como ferramenta 

para mitigar os impactos 

econômicos e sociais da 

COVID-19 no Brasil. 

O PAA pode minimizar as 

crises sanitária e 

econômica, 

principalmente para a 

população mais 

vulnerável, apresentando 

ações que vão ao 

encontro das demandas 

da sociedade civil 

organizada e de 

recomendações de 

organismos nacionais e 

internacionais 
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especializados, visando à 

redução dos impactos 

econômicos e sociais da 

pandemia causada pelo 

novo coronavírus. 

 

ALPINO et al., 

2020. 

Modelo de análise 

documental; 

 

Analisar as primeiras 

ações, em âmbito 

federal, do governo 

brasileiro para a 

mitigação dos efeitos da 

pandemia que podem 

repercutir na segurança 

alimentar e nutricional, 

considerando as 

recentes mudanças 

institucionais das 

políticas e programas. 

As ações do Governo 

Federal para a mitigação 

dos efeitos da COVID-19 

até então propostas 

residem em medidas 

emergenciais que focam 

principalmente no acesso 

à renda e aos alimentos. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Até 1930, as condições de miséria e fome no Brasil eram 

ignoradas pelo Estado Brasileiro, até que as pesquisas e 

publicações de Josué de Castro sobre o assunto começaram a 

chegar ao conhecimento popular e mundial. Seu livro 

“Geografia da Fome”, publicado em 1946, ficou conhecido 

mundialmente e iniciou um movimento ativo contra a fome e a 

miséria que tanto assolavam nosso país e eram vistas por 

Josué como “uma verdadeira conspiração do silêncio em torno 

da fome” (AMORIM, 2017). 

Além de iniciar as publicações sobre o tema e incentivar 

a visão sobre a realidade, Josué de Castro também agiu 
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enquanto político em busca de melhorias para a população 

brasileira, apresentando enquanto deputado federal a proposta 

de um fundo internacional de combate à fome; e propostas de 

desapropriação de terras por interesses sociais e da criação de 

um plano nacional de alimentação e de merenda escolar 

(AMORIM, 2017).  

Assim, políticas de segurança alimentar e nutricional no 

Brasil surgiram com o objetivo de  “respeitar, proteger, 

promover e prover os direitos humanos à saúde e à 

alimentação”, como traz o documento da Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição (BRASIL, 2013, p.6). Dessa maneira, 

visa a melhoria na saúde, do bem estar e garantia da dignidade 

humana para a população brasileira.  

Vasconcelos et al. (2019) nos traz um histórico das 

políticas brasileiras relacionadas à alimentação e nutrição de 

2003 a 2018, no qual é possível enxergar de maneira bastante 

direta a diferença no desenvolvimento dessas políticas e 

melhorias para a SAN da população a partir da posição 

assumida pelos maiores cargos de governo em relação à 

temática.  

De fato, mesmo que algumas políticas de segurança 

alimentar tenham surgido antes do período avaliado por esse 

estudo, o grande desenvolvimento da segurança alimentar e 

nutricional aconteceu a partir do investimento do governo Lula, 

em 2003, que com seu objetivo de acabar com a fome no Brasil, 

conseguiu melhorar vários aspectos de saúde na população, 

com a reformulação das políticas de SAN e a agregação da 

participação popular em pontos estratégicos, como o Conselho 
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Nacional de Segurança Alimentar – CONSEA (AMORIM,  

2017). 

Amorim e colaboradores (2020) em seu trabalho trazem 

alguns dados importantes sobre esse desenvolver de políticas 

no Brasil, e um primeiro ponto citado é que são poucas as 

políticas de Alimentação e Nutrição que são continuadas após 

a saída do governo que as criou e que seguem amparadas pela 

constituição. E embora tenham se desenvolvido bastante a 

partir de 2003, em 2013 a segurança alimentar da população 

brasileira carecia de atenção e não a teve, devido a fatores 

como a crise econômica e política vivida no país, o que fez com 

que infelizmente o cenário piorasse nos anos que se seguiram, 

aumentando o número de brasileiros que se encontravam 

abaixo da linha da miséria e consequentemente, em níveis de 

Insegurança Alimentar (IA). 

No presente momento, com a obtenção dos dados da 

Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF, realizada nos anos 

de 2017 e 2018, observa-se uma provável confirmação de que 

nosso país voltou a fazer parte do temido “Mapa da Fome”; com 

36,7% da população em situação de IA, nos quais apenas a 

porcentagem de IA grave (4,6%) atingia 3,1 milhões de 

domicílios em todo o país, que se viram privados de alimentos; 

privação esta que atinge adultos e crianças (IBGE, 2020). 

Tais dados caracterizam de maneira drástica a falta de 

manutenção das ações políticas que anteriormente 

conseguiram nos tirar desse mesmo mapa, em 2014, depois de 

alta mobilização popular e investimento governamental com 

programas de foco na segurança alimentar e redistribuição de 
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renda, como o PBF que foi um aliado forte para a diminuição da 

miséria e da fome no país (VASCONCELOS et al., 2019). 

No cenário mais recente, a partir de 2019, observa-se um 

desmonte político ainda maior no campo da SAN, e isso inclui 

medidas como: desarticulação do Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), com a extinção do 

CONSEA; a não realização da Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional, que já estava programada 

para acontecer em 2019, e os cortes de orçamentos no PBF 

que causou também diminuição no número de beneficiários, 

além dos cortes em outros programas importantes  para o 

sistema de segurança alimentar do país, como o Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA), conforme afirmam Amorim e 

colaboradores (2020).  

Almeida e colaboradores (2018) afirmam que o PAA é 

um programa forte e que auxilia de maneira importante a muitos 

pequenos produtores, mesmo aqueles que já possuem outros 

meios de comercialização, permitindo a eles que consigam 

manter sua produção e alcancem o mercado de vendas, hoje 

tão dominado pelo agronegócio. No entanto, este programa 

ainda possui algumas falhas e não é suficiente para garantir a 

Segurança Alimentar (SA) de todas as famílias do programa, 

indicando uma necessidade de investimento e criação de ações 

conjuntas para sua melhoria; a suspensão do programa 

significaria maior IA e uma redução da produção de 54,5% dos 

agricultores beneficiários. 

Sendo um programa amparado pela esfera Federal, o 

PAA tem como objetivo promover a inclusão produtiva dos 

agricultores mais pobres e garantir à população o acesso à 
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alimentação saudável; com seu desenvolvimento ao longo dos 

anos, tem alcançado uma boa cobertura e estimulado a 

produção agrícola familiar e como consequência a manutenção 

da cultura alimentar e a facilitação do acesso de gêneros 

alimentícios pelas populações menos favorecidas; sendo 

também parte da Política Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE (SAMBUICHI et al., 2020).  

Uma das primeiras políticas de segurança alimentar no 

Brasil, a PNAE, nascida em 1955 como o programa de merenda 

escolar, avançou bastante até os dias atuais. Financiado pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

este programa se desenvolveu rapidamente ao longo dos anos, 

contando hoje com ações de Educação Alimentar e Nutricional 

(EAN) dentro de sua atuação, levando aos alunos, famílias e 

profissionais da educação conhecimento sobre uma 

alimentação adequada (NOGUEIRA et al., 2016). 

Além da presença de EAN como parte fundamental 

dessa política, outros mecanismos encontram-se ativos na 

formação da rede de funcionamento do PNAE, como por 

exemplo o PAA, que encontra-se ligado, e a partir dele são 

incentivados a produção agrícola local e a compra e distribuição 

de alimentos regionais e nutricionalmente adequadas para a 

comunidade acadêmica de toda a rede pública, desde o ensino 

básico (creches e ensino fundamental) até o Ensino de Jovens 

e adultos (EJA), o que contribui de maneira direta para a 

aplicação da Política Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional - PNSAN (ROCHA et al., 2018). 

Rocha e colaboradores (2018) realizaram seu estudo em 

escolas no município de Viçosa, em Minas Gerais, e 



A CONTRIBUIÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ALIMENTAÇÃO E 
NUTRIÇÃO PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO 

BRASIL 

408 
 

observaram que a maior parte dos alunos que consumiam a 

alimentação escolar (79,4%) proveniente do PNAE a 

considerava “boa” ou “muito boa”; no entanto 79,5% do total de 

alunos da pesquisa não a consumiam com frequência, optando 

por vezes em consumir alimentos de outras cantinas 

particulares ou mesmo lanches levados de casa. 

No entanto, embora apresentem baixa adesão ao 

consumo, a alimentação proveniente do PNAE é para muitos 

alunos da rede pública a mais completa, ou até mesmo a única 

refeição realizada no dia, dessa forma obtendo um valor 

imprescindível e devendo ser melhor divulgada e apresentada 

à comunidade escolar (dos alunos às famílias), com o objetivo 

de disseminar informações corretas sobre a relevância das 

refeições servidas e seu valor aos alunos, incentivando a 

melhor adesão (ROCHA et al., 2018). 

Nesse sentido, ao analisar o cenário enfrentado no ano 

de 2020 percebe-se uma grande dificuldade encontrada: como 

manter a garantia de alimentação para aqueles que dependem 

do PNAE, dentro das normas higiênico-sanitárias requeridas ao 

momento? Neste ano, o PNAE atende a aproximadamente 40 

milhões de escolares em todo o país, e por ser um programa 

tão abrangente e importante para vários deles, se torna uma 

peça fundamental na diminuição da IA da população no 

presente período de pandemia (AMORIM; RIBEIRO JÚNIOR; 

BANDONI, 2020). 

O enfraquecimento das políticas de proteção social nos 

últimos anos trazem dificuldades para a população brasileira 

que já se mostrava frágil, e com a chegada da pandemia do 

Covid-19, são procuradas soluções práticas para a manutenção 
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da saúde e segurança da população, em todos os sentidos. Um 

dos primeiros pontos escancarados à sociedade foi a condição 

de fome vivenciada por milhões de brasileiros, e então a busca 

por meios de amenizá-la nesse instante de calamidade tornou-

se prioridade aos olhos da sociedade.  

Alguns documentos produzidos pela Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e Agricultura - FAO foram 

lançados aos governos mundiais, com instruções de como 

amenizar o cenário da pandemia para as populações e 

maneiras de como garantir o mínimo de segurança alimentar 

para as nações. Estão dentre as instruções: o incentivo ao 

consumo da produção agrícola local, evitando os grandes 

tráfegos dos gêneros; a manutenção de preços e alimentos 

nacionais, de maneira a possibilitar o acesso seguro aos 

alimentos por todos; criar estratégias de distribuição de 

refeições para aqueles em IA (SAMBUICHI et al., 2020).   

Considerando essas recomendações, salienta-se que o 

PAA tem em sua estrutura, objetivos que concordam com o 

orientado, se mostrando um instrumento de ação rápida em 

resposta à crise vivenciada em 2020, uma vez que já é um 

programa criado e consolidado no país, tendo a oportunidade 

de manter a produção local, distribuição de gêneros a custos 

acessíveis e a consequente manutenção de preços nacionais e 

garantia da SA da população (SAMBUICHI et al., 2020).  

A própria Companhia Nacional de Abastecimento –

CONAB, tem como um de seus objetivos o controle de preços 

dos gêneros alimentícios essenciais à população brasileira, 

estando ligada de maneira direta com o PAA, objetiva evitar que 

gêneros básicos deixem de estar presentes na mesa dos 
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brasileiros por falta de recursos para comprá-los. No entanto, a 

falta de manutenção dessas políticas é tanta que em meio à 

uma pandemia viral a população brasileira é contrariada ainda 

com os valores de um dos alimentos mais básicos de sua 

cultura: o arroz (PERES e MATIOLI, 2020). E esse se torna 

apenas um exemplo prático de toda o descuido pelo qual o 

Brasil está passando.  

De maneira simplificada, as políticas sociais surgem 

como um mecanismo de ação, desenvolvido pela relação 

governo-população, para a resolução de necessidades da 

sociedade ou de um grupo em específico (NOGUEIRA et al., 

2016). As políticas de SAN requerem atenção prioritária do 

Estado, e participação ativa da comunidade, desde seu 

planejamento até a manutenção; quando perdem força por falta 

de incentivo ou investimento público seu objetivo de ação é 

corrompido; causando impactos para toda a sociedade 

alcançada por elas e ao próprio governo vigente (RIGON; 

SCHMIDT; BÓGUS, 2016). 

Além dos programas citados, o Brasil conta com outras 

estratégias políticas para alcançar a SAN para sua população, 

como: Restaurantes Populares e cozinhas comunitárias; 

Programa de Alimentação dos Trabalhadores – PAT; os Planos 

Nacional e estaduais de SAN, dentre outras medidas. Todas 

estas, por mais que ainda não tenham alcançado sua 

funcionalidade plena, se mostraram capazes de melhorar as 

condições de vida da população e sua Segurança alimentar. 

Em entrevista à CNN Brasil, o diretor-executivo da ONG 

Ação da Cidadania, Kiko Afonso falou de maneira clara que o 

desmonte das políticas de SAN vem ocorrendo de maneira mais 
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rápida a partir de 2016, devido as crises econômicas e políticas 

que se instalaram no país; porém, o que se mostra ainda mais 

preocupante nesse cenário é o vigor da PEC 241/2016, 

denominada de Teto dos gastos, que interfere diretamente no 

investimento em novas políticas de SAN, e até na manutenção 

necessária para as implementadas (CNN, 2020). 

Diante dos dados publicados nos últimos cinco anos, é 

possível observar o desenvolver das políticas de SAN no Brasil 

de maneira gradativa; o impulso tomado a partir de 2003 

mostrou que é possível gerir de maneira adequada as políticas 

públicas de alimentação e nutrição e que elas são uma 

ferramenta eficaz para a melhoria da saúde e SAN da 

população brasileira. 

No entanto, as crises vivenciadas pelo país desde 2016, 

e o posicionamento dos governos vigentes desde então não 

permitiram a continuidade das ações que vinham sendo 

tomadas, causando forte impacto para a população amparada 

por elas, principalmente com a chegada da pandemia do novo 

coronavírus (Sars-CoV-2). 

Com a Covid-19 se espalhando rapidamente pelo país, 

medidas de isolamento foram criadas e dificuldades na 

produção, acesso e distribuição de alimentos se tornaram 

maiores; assim, as políticas de SAN tiveram de se reorganizar, 

de maneira a garantir o acesso à população beneficiada, 

mantendo os devidos cuidados higiênico-sanitários. No entanto, 

os desdobramentos para a ocasião não foram como o 

esperado, e mesmo que tenham sido propostas ações a serem 

contempladas por cada programa ou mesmo as orientações 

disseminadas entre as esferas políticas não foram suficientes 
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para garantir a SAN das famílias, como em tempos normais 

(ALPINO et al., 2020) 

Para o melhor acompanhamento das ações das políticas 

de SAN e suas influências para a população alvo se faz 

interessante um levantamento quantitativo e qualitativo, a partir 

de um estudo de campo, assim que se tornar possível fazê-lo 

com segurança. A considerar as necessidades sociais 

brasileiras do pré pandemia e o número de mortos que 

acometeu principalmente aqueles com menor renda, 

infelizmente é impossível não pensar que o cenário pós 

pandemia não vai se mostrar muito diferente; e pesquisas 

nesse campo podem servir como um incentivo válido para a 

movimentação popular e política em razão de uma nova 

organização e investimento nas políticas de SAN no Brasil. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os artigos avaliados para essa revisão expõem a 

atuação das políticas públicas de SAN no Brasil como 

necessárias ao desenvolvimento social do país; mesmo que 

ainda não tenham sido integralmente implantadas demonstram 

resultados satisfatórios aos seus objetivos.  

No entanto, não basta a presença nos planos, mas 

também se faz necessário o apoio e investimento político para 

que o desdobramento seja adequado e possam ser realizadas 

avaliações e melhorias no plano de ação de cada uma, 

acarretando à população melhores condições de vida. 

O cenário pandêmico em 2020 abre espaço para uma 

nova visão sobre o investimento e importância dessas políticas 
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para a promoção da dignidade humana e garantia de direitos a 

todos e todas, principalmente no que concerne ao direito à 

alimentação e nutrição adequadas. 
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RESUMO: O ácido fólico é uma das vitaminas que constitui o 
complexo B, presente na forma natural através de algumas 
fontes animais, vegetais, e na forma sintética através da 
suplementação. No período pré-gestacional a necessidade 
desse nutriente aumenta devido à divisão celular e o aumento 
da síntese do DNA e do RNA, sendo necessária a 
suplementação precoce para suprir as necessidades materna e 
fetal. O objetivo do presente estudo foi descrever sobre a 
importância da fortificação e suplementação de acido fólico na 
prevenção dos DTN. A pesquisa trata-se de uma revisão 
bibliográfica, considerando pesquisas transversais, artigos 
originais, e artigos de revisão, através das bases de dados: 
Google acadêmico, Sciello, e PubMed, Medline, Periodicos 
Capes, BVS, e Lilacs, no período de 2010 a 2020. Diante da 
pesquisa realizada, pode-se observar uma redução significativa 
na prevalência dos defeitos no tubo neural, através da 
suplementação do ácido fólico e fortificação dos farináceos, 
porém, ainda é constante a inadequação da ingestão desse 
nutriente através das fontes naturais e sintética. Conclui-se que 
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o ácido fólico é indispensável na formação e no 
desenvolvimento fetal, pois atua como uma coenzima em 
diversas reações metabólicas, porém, faz-se necessário a 
implementação de campanhas, e a conscientização da 
população, voltada principalmente a mulheres em idade fértil e 
gestantes. 
Palavras-chaves: Ácido fólico, Gestação, Fontes alimentares, 
Suplementação e Defeitos do tubo neural. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O ácido fólico é uma vitamina do complexo B, 

hidrossolúvel, presente em alguns alimentos de origem vegetal 

e animal, principalmente em vegetais folhosos verde-escuros 

frescos, vísceras, cereais enriquecidos, grãos integrais e 

também na forma sintética. Possui um importante papel na 

síntese do DNA, RNA, e da proteína, como também, na 

formação de glóbulos vermelhos e brancos, e na multiplicação 

celular. É um requisito indispensável para o desenvolvimento e 

crescimento normal do feto, células nervosas, formação de 

anticorpos e na prevenção de defeitos congênitos no tubo 

neural. Sua estrutura química constitui-se através três partes: 

um anel de pteridina, ácido p-aminobenzóico e uma molécula 

de ácido L-glutâmico2,3. Na dieta é ingerido na forma de 

poliglutamatos reduzidos, que se encontram ligados a proteínas 

(LINHARES, CESAR., 2017). 

No período pré-gestacional os requisitos de ácido fólico 

aumentam, de modo a não satisfazer as necessidades 

metabólicas maternas e fetais devidas o aumento da síntese de 

DNA e rápida divisão celular durante o desenvolvimento fetal 

(MCSTAY et al., 2017). Segundo Oliveira  et al. (2016),  o ácido 

fólico é um nutriente de extrema importância para a formação e 
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o desenvolvimento fetal, principalmente por ser um fator de 

prevenção com relação às malformações, tornando-se 

fundamental que as gestantes e mulheres em idade fértil 

tenham conhecimento da ação nesse nutriente para o feto, 

como também para sua saúde durante o período gestacional. 

O sucesso de uma gestação está associado a uma dieta 

equilibrada e balanceada, que contenha todos os nutrientes 

necessários para o bem estar materno-fetal, o que possibilitará 

a nutrição e proteção do feto, evitando possíveis deficiências de 

micronutrientes. (OMS, 2013). 

Portanto, o presente estudo tem por intuito ressaltar a 

importância da fortificação e suplementação do ácido fólico no 

período pré-gestacional e gestacional, destacando sua 

importância na formação e no desenvolvimento do feto, 

principalmente por ser um fator de prevenção com relação às 

malformações congênitas, tornando-se fundamental que as 

gestantes e mulheres em idade fértil tenham conhecimento da 

ação nesse nutriente para o feto, como também para sua saúde 

durante o período gestacional.  A problemática a estudada 

nesse artigo é identificar quais são as consequências causadas 

no feto devido à deficiência de ácido fólico durante o período 

pré-gestacional, e como a nutrição pode contribuir para 

intervenção dessa deficiência, evitando má formação congênita 

e outras patologias. 

Diante do exposto, o objetivo geral dessa pesquisa é 

descrever sobre a importância da fortificação e suplementação 

do ácido fólico na prevenção dos DTN, tendo como objetivos 

específicos destacar as alterações fisiológicas na gestação, 

abordar sobre a função do ácido fólico no período gestacional e 

especificar sobre a importância da intervenção nutricional 
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precoce para prevenir a carência de ácido fólico no período pré-

gestacional. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

ÁCIDO FÓLICO: FUNÇÃO E ASSOCIAÇÃO COM 

ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS NA GESTAÇÃO 

 

  O ácido fólico é uma das vitaminas que constitui o 

complexo B, possui características de extrema importância que 

são indispensáveis na promoção e manutenção da saúde, atua 

na síntese de purinas e timidalato, sendo essencial na síntese 

dos ácidos desoxirribonucleico (DNA) e ribonucleico (RNA), que 

são indispensáveis na eritropoiese. Sua forma ativa é o 

tetrahidrofólico (THF), a qual atua como uma coenzima nas 

diversas reações metabólicas e está presente em vários 

alimentos, porém, sua deficiência prevalece, pois 80% de sua 

biodisponibilidade é na forma de poliglutamato que é a forma 

inativa do ácido fólico. No período gestacional essa 

necessidade aumenta, sendo necessária a suplementação 

desse nutriente 3 meses antes da concepção, para assim evitar 

defeitos, e anomalias congênitas no feto (LINHARES, CESAR., 

2017). 

 

Mecanismo de Ação  

 

O ácido fólico atua como uma coenzima em diversas 

reações metabólicas, entre elas na multiplicação celular, na 

formação de eritrócitos e anticorpos, na biossíntese de ácidos 

nucleicos: purinas e pirimidinas que carreiam a informação 
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genética nas células, além de atuar na síntese proteica, no 

desenvolvimento normal das células nervosas, na prevenção de 

defeitos cognitivos no tubo neural, e na medula óssea através 

da formação de glóbulos vermelhos e brancos, evitando assim, 

deficiências e anomalias congênitas, os quais são fatores de 

risco no período gestacional, ocasionado pelo aumento da 

necessidade materna para o desenvolvimento e crescimento 

normal do feto evitando defeitos congênitos. No período 

gestacional o ácido fólico está diretamente relacionado ao 

aumento do volume das células do miométrio gravídico, do 

crescimento do feto e da placenta (LINHARES, CESAR., 2017). 

 

Deficiência de Ácido Fólico e Anomalias congênitas  

 

  A deficiência de ácido fólico é caracterizada pela 

biossíntese prejudicada do DNA e RNA, ocorre principalmente 

porque o corpo não é capaz de sintetizar esse nutriente, sendo 

necessária a sua ingestão através da alimentação, porém, 80% 

do fólato encontra-se na forma inativa, que são os 

poliglutamatos. Devido à baixa ingestão e baixa disponibilidade 

na dieta acarreta ao indivíduo carência nutricional, causada 

pela deficiência do fólato na biossíntese do DNA e do RNA. 

Cerca de 10% da população, principalmente mulheres no 

período gestacional possuem deficiência de ácido fólico devido 

à baixa ingestão, gestação, lactação, má absorção, leucemia, 

hemólises, anemia perniciosa, anemia megaloblástica, que 

podem ocasionar defeitos no tubo neural, abortos espontâneos, 

encéfalia, e outras anomalias (COZZOLINO, 2016).  

Os principais defeitos causados devido à deficiência de 

ácido fólico no período pré-gestacional são os defeitos do tubo 
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neural, que ocorrem na fase inicial do desenvolvimento fetal, 

entre a terceira e a quinta semana de gestação, o qual envolve 

a estrutura que dará origem ao cérebro e à medula espinhal. 

Nos casos de anencefalia, que ocorre em 90% dos casos de 

defeito do tubo neural, acontece quando a extremidade superior 

do tubo neural não se fecha, resultando na ausência parcial ou 

total do cérebro. Estas gestações em geral resultam em aborto 

espontâneo e os que nascem vivos morrem em poucas horas, 

ou dias, após o parto (FUJIMORI et al., 2013). 

A espinha bífida ocorre quando a extremidade inferior do 

tubo neural não se fecha, causando danos medulares, sendo 

possível a correção cirúrgica, porém a lesão nervosa é 

permanente e resultam em níveis diversos de paralisia dos 

membros inferiores, bexiga e intestino. Além do 

comprometimento físico, a maior parte dos indivíduos afetados 

apresenta dificuldade de aprendizado. Podem ocorre também, 

casos de espinha bífida oculta, na qual o defeito é recoberto por 

pele, apresentando características aparentemente normais, ou 

ter associação com uma protusão cística, que pode conter 

meninges anormais e liquido cefalorraquidiano, chamado, 

mielomeningocele. A encefalocele ocorre em 10% dos casos de 

defeitos do tubo neural, no qual cérebro e as meninges 

apresentam hérnias, causadas por um defeito na calota 

craniana (SANTOS, 2015).  

A carência do ácido fólico no período gestacional 

também pode resultar em anemia megaloblástica, a qual ocorre 

geralmente no segundo e terceiro trimestre, sendo 

caracterizada pela diminuição dos eritrócitos e da capacidade 

intracelular da hemoglobina, ocasionando menor capacidade 

de oxigenação dos tecidos, e alteração na síntese do DNA, 
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podendo então, restringir o crescimento do feto no útero 

(SILVA, 2016). 

 

RECOMENDAÇÃO E INTERVENÇÃO NUTRICIONAL 

PRECOCE NA CARÊNCIA DE ÁCIDO FÓLICO NO PERÍODO 

PRÉ-GESTACIONAL  

 

  A biodisponibilidade do folato é controlada 

principalmente através da absorção intestinal e a síntese 

realizada através das bactérias intestinais que auxiliam para o 

estoque no organismo. Sua biodisponibilidade através da 

ingestão alimentar para a absorção intestinal é em torno de 

60%, e através da suplementação é 98%. A deficiência 

nutricional de folato ocorre frequentemente e está associada a 

sua grande sensibilidade ao cozimento, calor, luz e oxigênio. 

Suas Principais fontes são os vegetais verde-escuros, miúdos 

de animais, frutas cítricas, cereais integrais, e leguminosas 

(TEIXEIRA, 2015).  

Para a prevenção primária, preconiza-se a ingestão 

diária de 0,4 mg para mulheres em idade fértil, a qual deve ser 

iniciada três meses antes da concepção, e durante toda a 

gestação, pois, atua na prevenção de defeitos do tubo neural e 

outras patologias, quando iniciada após o primeiro mês da 

gestação ocasionalmente não impedirá que ocorra defeitos no 

tubo neural, mas, irá contribuir de forma ativa na saúde do feto 

e da mãe (OMS, 2013).  No entanto, para as mulheres com alto 

risco, o Ministério da Saúde recomenda uma dose de 5 mg 

diariamente, iniciando também  no período pré-gestacional. 

(LINHARES, CESAR, 2017). 
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  Com o objetivo de minimizar a deficiência do acido fólico 

durante o período pré-gestacional e gestacional, os órgãos de 

Saúde Publica Nacionais e Internacionais, aderiram como 

medida preventiva, os programas de fortificação de grãos e 

farináceos com fólato, os quais a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) tornou obrigatório, em junho de 

2004, o regulamento do Ministério da Saúde de 2002, que 

visava 0,15 mg de ácido fólico por um acréscimo de 100 g de 

grão nas farinhas de milho e trigo comercializadas no país, na 

tentativa de suprir as necessidade do fólato. Sendo 

caracterizada como uma estratégia confiável e segura com 

relação à redução dos defeitos do tubo neural (FUJIMORI et al., 

2013). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa realizada trata-se de uma revisão 

bibliográfica, que considerando a relevância do tema, buscou 

conhecer sob a concepção de diversos autores, a importância 

da fortificação suplementação de ácido fólico no período pré-

gestacional em mulheres na idade fértil.  

Para o desenvolvimento do estudo e melhor 

compreensão do tema, este foi realizado a partir de uma 

pesquisa que teve como base, artigos científicos originais e 

artigos de revisão, publicações periódicas, e materiais 

publicados em livros, através das seguintes bases de dados: 

Google acadêmico, Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO), Literatura Internacional e Ciência da Saúde 

(MEDLINE), Motor de busca de livre acesso à base de dados 

MEDLINE de citações e resumos de artigos de investigação em 

Biomedicina (PUBMED), Periódicos eletrônicos oferecidos pela 
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(PERIODICOS CAPES), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e 

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS).  

Teve como critério de inclusão, artigos relacionados ao 

tema, utilizando a língua portuguesa e inglesa. Através dos 

unitermos: Ácido fólico, gestação, fontes alimentares, 

suplementação e defeitos do tudo neural, no período de 2010 a 

2020, excluindo da pesquisa: artigos de revisão, artigos de 

relacionados à atuação do acido fólico em outras fases da vida 

e ao período de pesquisa diferente dos selecionados.  Dessa 

forma, foram selecionados 36 artigos, dos quais 27 foram 

excluídos, e 9 foram incluídos, sendo, os dados obtidos na 

pesquisa apresentados em forma de quadro. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

  Diante dos riscos de defeitos do tubo neural (DTN), 

ocasionados por fatores genéticos, ambientais e principalmente 

pela deficiência do ácido fólico no período pré-gestacional e 

gestacional, diretamente ligado ao metabolismo materno da 

homocisteina, no Brasil, em junho de 2004, tornou-se 

obrigatória a fortificação das farinhas de trigo e milho com ácido 

fólico, a qual foi regulamentada pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) com base nas recomendações da 

OMS e da OPAS (Organização Pan-americana de Saúde), com 

o intuito que ocorra uma diminuição significativa na prevalência 

dos DTN, embora não possa ser suficiente diante da realidade 

e dos hábitos alimentares nas diversas regiões. 
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Quadro 1. Impacto da fortificação dos farináceos com ácido 

fólico na prevalência dos defeitos do tubo neural. 
 

AUTOR 

 

OBJETIVO 

 

METODOLOGIA 

 

RESULTADOS 

SANTOS et 

al., 2016. 

Determinar 

se a 

fortificação 

de farinhas 

de trigo e 

milho com 

ferro e ácido 

fólico que se 

tornou 

obrigatório 

no Brasil a 

partir de 

junho 2004 - 

é eficaz na 

prevenção 

de defeitos 

do tubo 

neural. 

Foram usados dados de 

sistemas de informação 

nacionais sobre 

nascimentos no centro-

oeste, sudeste e sul do 

Brasil, para determinar a 

prevalência de defeitos do 

tubo neural em nascidos 

vivos e natimortos, no 

período pré-fortificação 

(2001-2004), e pós-

fortificação (2005-2014). 

Dando enfoque nos casos 

de anencefalia, 

encefalocele, meningocele, 

mielomeningocele e outras 

formas de espinha bífida. 

A prevalência geral de 

defeitos do tubo neural 

caiu de 0,79 a cada mil 

casos, no período  pré-

fortificações para 0,55 a 

cada 1000 casos no 

periodo pós-fortificação. 

E a prevalência dos 

natimortos caiu de 

17,74 para até 11.70 a 

cada 1000, no período 

pós-fortificações. 

 

BIDONDO et 

al.,  2015. 

Descrever a 

prevalência 

de DTNs na 

Argentina, e 

estimar os 

casos 

evitados no 

período pós-

fortificação 

de AF. 

Foi realizada na Argentina, 

no período de 2005 a 2013, 

a partir do registo 

Anormalidades Nacionais 

Congênitas (RENAC) e do 

Estudo Colaborativo 

Malformações latino-

americanos Congénita 

(ECLAMC). 

Apartir do RENAC foi 

identificada uma 

prevalência de  de  DTN 

7,4 a  1000 recem  

nascidos.  Em 

comparação com dados 

do ECLAMC no período 

pré-fortificação com AF 

apresentou prevalência 

de 17,2.  no qual houve 

uma diminuição 9,8 em 

1000 recém nascidos . 

SANTOS, 

2015. 

Avaliar o 

impacto da 

fortificação 

de farinhas 

com AF, com 

Foi realizado um estudo de 

prevalência no Hospital das 

Clinicas da Universidade 

Federal de Uberlândia (HC-

UFU) e na Macro Região de 

Foram avaliados 147 

casos de DTN, sendo 

81 no período pré e 66 

no período pós-

fortificação. Tanto na 
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enfoque no 

subtipo 

mielomening

ocele. 

Saúde Triangulo do Norte 

(MRSTN), onde foram 

avaliados todos os casos 

de DTN, através da analise 

dos prontuários de oito 

anos antes e oito após a 

fortificação de farinhas com 

AF. Foram calculadas as 

prevalências dos DTN e do 

subtipo de 

mielomeningocele em 

particular. 

Unidade Neonatal  do 

HC-UFU quanto na 

MRSTN, pode-se 

identificar uma 

diminuição na 

prevalência de DTN no 

grupo pós-fortificação, 

porém, sem estatísticas  

significante, quando 

comparada ao subtipo 

mielomeningocele, que 

foi  estatisticamente 

significante. 

FUJIMORI et 

al., 2013. 

O objetivo foi 

avaliar a 

prevalência e 

a distribuição 

espacial de 

defeitos do 

tubo neural 

antes e após 

a fortificação 

das farinhas 

de trigo e 

milho com 

ácido fólico.  

Foi realizado um estudo 

transversal no estado de 

São Paulo, delineado 

para estimar a 

prevalência de DTN em 

dois momentos: antes e 

após a fortificação 

obrigatória das farinhas 

de trigo e milho com AF, 

avaliação incluiu três 

anos antes e três depois, 

com intervalo de 18 

meses, os dados foram 

obtidos pelo Sistema de 

Informações Sobre 

Nascidos Vivos 

(SINASC), da secretaria 

de estado da saúde. 

 

O estudo compreendeu 

1.069 casos de defeitos 

do tubo neural entre 

1.866.340 nascidos 

vivos no período 2001-

2003 e 672 casos entre 

1.800.571 nascidos 

vivos no período 2006-

2008. A prevalência 

total passou de 0,57 

para 0,37 por mil 

nascidos vivos após a 

fortificação, 

representando redução 

significativa de 35%. 

Espinha bífida e 

anencefalia foram 

menos prevalentes, 

com reduções de 48% e 

22%, respectivamente, 

porém não se observou 

redução significativa na 

prevalência de 

encefalocele. 

MARCHIONI

, et al., 2013. 

Investigar a 

ingestão de 

folato nos 

Estudo transversal de base 

populacional residentes na 

área urbana do Município 

Foram entrevistados 

2.298 indivíduos, sendo 

803 adolescentes, 713 
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períodos pré 

e pós-

fortificação, e 

verificar a 

contribuição 

de grupos de 

alimentos 

para a 

ingestão total 

de folato nos 

dois 

períodos 

estudados. 

de São Paulo, Brasil, Os 

dados dietéticos foram 

coletados por recordatório 

de 24 horas (R24h) no 

Inquérito de Saúde de São 

Paulo (ISA Capital) em 

2003 e 2007/2008, 

estratificando-se a 

população segundo fase da 

vida e sexo. Utilizaram-se 

os valores de 

recomendação: 

necessidade média 

estimada (EAR) e nível 

máximo de ingestão 

tolerada (UL) e o método 

“EAR como ponto de corte” 

para estimar a inadequação 

da ingestão. 

adultos e 782 idosos, de 

ambos os sexos.  

Entre os adolescentes, 

a redução da 

inadequação nas 

mulheres foi de 90% e 

cerca de 100% nos 

homens. Em adultos, a 

redução para os 

homens foi de 92% e 

60% para as mulheres. 

Porém as mulheres 

ainda permanecem com 

elevada inadequação 

da ingestão (38%). 

Entre os idosos, a 

redução foi de 77% 

para os homens e 75% 

para as mulheres.  

  

A partir dos estudos descritos no quadro 1, observa-

se que a fortificação das farinhas de trigo e milho com 

ácido fólico apresentou resultados positivos.  

Segundo o estudo transversal realizado por Fujimori 

et al. (2013), no estado de São Paulo, o qual incluiu os 

dados obtidos pelo SINAC (Sistema de Informações Sobre 

Nascidos Vivos) da secretaria, foi possível concluir que  a 

partir da fortificação obrigatória das farinhas de trigo e 

milho, obteve-se uma redução significativa na prevalência 

total dos DTN, principalmente com relação aos casos de 

espinha bífida e anencefalia, já com relação aos casos de 

encefalocele não foi observada redução significativa. 

Na Argentina no período de 2005 a 2013, foi realizado 

um estudo a partir do RENAC (Registro Nacional de 

Anomalias Congenitas) e do ECLAMC (Estudo Colaborativo 
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Latino Americano de Mal-formações Congênitas), onde 

podê-se obter resultados semelhantes aos estudos citados 

anteriormente, os quais afirmaram que, após a fortificação 

dos farináceos foi possível observar uma redução 

significativa na prevalência dos DTN (BIBONDO et al., 

2015). 

De acordo estudo realizado por Santos et al. (2016),  

no período pré-fortificação (2001-2004) e pós-fortificação 

(2005-2014), com uma metodologia semelhante confirma os 

resultados obtidos nos estudo anteriormente citado 

realizado por Bibondo et al. (2015), e Fujimori et al. (2013), 

concluindo assim,  que a introdução da fortificação 

obrigatória do ácido fólico e ferro nas farinhas de trigo e 

milho no Brasil foi seguida de uma diminuição significativa 

na prevalência dos defeitos do tubo neural. 

Outro estudo transversal realizado por Santos (2015), 

avaliou  o impacto da fortificação na prevalência dos DTN, 

realizado no Hospital das Clinicas da Universidade Federal 

de Uberlândia (HC-UFU) e na Macro Região de Saúde de 

Uberlândia (MRSTN), tendo como enfoque principal o 

subtipo mielomengoncele. No qual foi  possível observar 

uma redução significativa dos  DTN, porém sem 

estatísticas significantes quando comparada ao subtipo 

mielomeningocele, que foi o enfoque principal da pesquisa. 

Marchioni et al. (2013),  realizam um estudo de base 

populacional na área urbana do município de São Paulo, 

em 2003 e 2007/2008, com o intuito de investigar a ingestão 

de ácido fólico pela população no período pré o pós-

fortificação dos farináceos, no qual foi possível concluir 

que houve uma redução na inadequação da ingestão do 
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mesmo, porém essa redução não foi capaz de suprir as 

necessidades desse nutriente, o que permanece 

apresentando carência do mesmo, sendo considerado um 

fator preocupante. Diante do consumo dos alimentos 

fortificados com o ácido fólico, o pão foi considerado um 

dos alimentos mais consumidos pela população. 

As necessidades do ácido fólico aumentam no 

período pré-gestacional e gestacional, torna-se essencial à 

suplementação precoce desse nutriente para a formação e 

desenvolvimento normal do feto, tendo em vista que, a 

intervenção precoce através da fortificação obrigatória das 

farinhas de trigo e milho não é capaz de suprir essa 

necessidade, é necessário que ocorra a suplementação 

três meses antes da concepção e durante toda a gestação, 

para assim evitar possíveis deficiências, ou ate mesmo 

abortos espontâneos e óbito dos recém-nascidos.  
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Quadro 2. Suplementação de ácido fólico realizada nas 

mulheres em idade fértil e no período gestacional 
 

AUTOR 

 

OBJETIVO 

 

METODOLOGIA 

 

RESULTADOS 

LINHARES

, CESAR, 

2017. 

Identificar a 

prevalência e os 

fatores as-

sociados ao uso 

do suplemento 

de ácido fólico 

na gestação.  

Trata-se de um 

estudo transversal, 

de base populacional 

realizado em Rio 

Grande, RS. 

Investigaram-se 

características 

demográficas, so-

cioeconômicas, vida 

reprodutiva e 

assistência ao pré-

natal. Realizou-se 

análise multivariada 

na qual foram en-

trevistadas 2.685 

puérperas. 

A prevalência de uso de 

ácido fólico foi de 54,2%. 

Os fatores associados ao 

uso de ácido fólico foram: 

cor da pele branca, viver 

com companheiro, maior 

escolaridade e renda 

familiar, ser primípara, ter 

planejado a gravidez, ter 

seis ou mais consultas de 

pré-natal e ter iniciado o 

pré-natal no primeiro 

trimestre de gestação. 

AMARAL 

et al, 2016. 

 

Avaliar a 

prevalência do 

uso de 

suplementação 

com ácido 

fólico em 

gestantes e 

identificar 

fatores 

associados à 

não realização 

dessa prática.  

 

 Estudo transversal 

com 316 puérperas, 

cujas informações 

foram obtidas 

através de 

entrevista e acesso 

aos prontuários. 

Para avaliar a 

influência de fatores 

sociodemográficos 

no uso de folato na 

gestação, 

construímos 

modelos de 

regressão logística 

multinomial.  

A conclusão do ensino 

superior aumentou em 

3,5 vezes a 

probabilidade de 

suplementação com 

folato (OR 3,5 (IC 95%, 

1,1-11,1)). O 

planejamento da 

gravidez e o início do 

pré-natal anterior à 11ª 

semana também 

aumentaram as 

chances de consumo 

de ácido fólico, O 

conhecimento sobre 

ácido fólico foi o maior 

preditor de 

suplementação, 

aumentando-a em 10 
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vezes. Dentre as 

mulheres que usaram 

folato, somente 22 

(19,6%) iniciaram antes 

da gravidez. 

TAVARES 

et al., 2015. 

Identificar o uso 

do ácido fólico 

durante a 

gestação e o 

conhecimento 

de puérperas 

sobre o ácido 

fólico.  

Tratou-se de um 

estudo quantitativo, 

descritivo e 

exploratório. 

Realizado no 

ambulatório da 

pediatria do Hospital 

de Base, que é um 

hospital escola, no 

município de São 

José do Rio Preto, no 

Estado de São Paulo, 

Brasil. No qual foram 

entrevistadas 198 

puérperas.  

As mães entrevistadas 

tiveram uma média de 25 

anos, nenhuma iniciou o 

uso de ácido fólico antes 

da gestação.  96,5% 

realizaram cuidados pré-

natais; 18,2% iniciaram o 

pré-natal tardio, (entre o 

segundo e o terceiro 

trimestre da gravidez). 

81,3% consumiram ácido 

fólico na gestação, quatro 

a cada cinco nos 

primeiros três meses de 

gravidez, e 4.55% tiveram 

filho com má formação. 

Quando perguntado 

sobre a importância do 

ácido fólico e sua ação, a 

maioria das mulheres não 

sabia responder. 

Espolador 

et al. 

(2015)  

 

Identificar os 

fatores 

associados ao 

uso da 

suplementação 

do ácido fólico 

na gestação.  

 

Tratou-se de um 

estudo quantitativo, 

descritivo 

exploratório, 

prospectivo. 

A amostra da 

população foi 

composta por 120 

gestantes do pré-

natal da cidade de 

São José do Rio 

Preto, SP. No 

Ao analisar o uso de 

ácido fólico, constatou-

se que 86,7% das 

gestantes que tiveram a 

prescrição do AF o 

consumiram. 

Verificou-se que 60,2% 

das gestantes iniciaram 

a ingestão de ácido 

fólico antes da 11a 

semana gestacional, e 

39,8% das gestantes 

tiveram a 

suplementação com a 
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período de 

setembro a 

dezembro de 2013  

idade gestacional de 12 

semanas ou mais. 

Entre as que tinham a 

prescrição, 10,6% não 

tomaram o suplemento; 

destas, 21,4% não 

receberam orientação 

da necessidade do uso; 

17,9% esqueceram e as 

demais não 

especificaram o 

motivo. 

SANTOS 

et al., 2013. 

Avaliar a 

distribuição da 

ingestão de 

ácido fólico e a 

segurança de 

diferentes 

doses de 

suplementos 

em mulheres 

em idade 

reprodutiva. 

Foram utilizados dados 

de consumo a partir de 

dois dias não 

consecutivos de 

registro alimentar de 

6.837 mulheres em 

idade reprodutiva (19 a 

40 anos) participantes 

do Inquérito Nacional 

de Alimentação, no 

período de 2008-2009. 

Foram simuladas cinco 

doses, somando as 

diferentes doses diárias 

de fortificação (400 

mcg, 500 mcg, 600 

mcg, 700 mcg e 800 

mcg) ao ácido fólico 

oriundo dos alimentos, 

com o nível máximo de 

ingestão tolerável (UL = 

1.000 mcg) para definir 

a dose segura de 

suplementação. 

A prevalência de 

inadequação de ingestão 

de folato foi de 40% 

(cerca de 2.735 mulheres 

não conseguiram atingir a 

recomendação do EAR). 

Cerca de (7,0%) das 

mulheres tiveram 

ingestão habitual de 

ácido fólico acima do 

nível máximo tolerável, 

que foram observadas 

para doses de 800 mcg. 

Abaixo desse valor, 

qualquer dose de 

suplementação mostrou-

se segura. 

 

Diante dos estudos descritos no quadro 2, identifica-

se resultados positivos, que podem ser observados através do 



A IMPORTÂNCIA DA FORTIFICAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO DE ÁCIDO 
FÓLICO NA PREVENÇÃO DOS DEFEITOS DO TUBO NEURAL 

433 
 

impacto da suplementação do ácido fólico na prevalência do 

seu uso por mulheres no período pré-gestacional e gestacional 

e os fatores associados. 

Na Maternidade Darcy Vargas, localizada em Joinville 

(SC), foi realizado um estudo de corte transversal por Amaral et 

al (2016),  no qual avaliou a prevalência do consumo do ácido 

fólico e os fatores associados ao seu consumo, concluído então 

que, mais da metade das gestantes, resultando em uma 

porcentagem de 64,6% não fizeram uso do suplemento, sendo 

assim, apenas 35,4% fizeram uso da suplementação, sendo 

que, apenas 19,6% iniciaram a suplementação antes da 

concepção. Os principais fatores da baixa adesão foram: baixa 

escolaridade, falta de informação sobre a importância do ácido 

fólico na formação do feto, e entre as que planejaram a 

gestação, foi possível observar menores chances de consumo 

nas gestantes que iniciaram o pré-natal após a 11ª semana.  

Resultados semelhantes também foram obtidos no 

estudo realizado por Espolador et al (2015),  no Município de 

São José do Rio Preto (SP), no qual foi possível que ter mais 

idade, possuir prescrição da suplementação do ácido fólico e a 

idade gestacional menor que 12 semanas foram fatores que 

influenciaram a ingestão do ácido fólico, e características 

socioeconômicas foram favoráveis para a adesão ao pré-natal 

já no primeiro trimestre e ao uso do ácido fólico. 

Corroborando com esses resultados, outro estudo 

transversal de base populacional realizado em duas 

maternidades no município do Rio Grande, RS, Linhares e 

Cesar (2017), evidenciou que houve uma diminuição na 

prevalência quando comparado ao estudo realizado por Amaral 

et al (2016), pois nesse estudo apenas 45,8% não fez uso da 
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suplementação, chama atenção o fato que nesse estudo 

apenas 8,3% fizeram  uso da suplementação antes da 

concepção, o que é considerado um fator de grande 

importância na prevenção dos defeitos do tubo neural, os 

fatores positivos da adesão ao uso da suplementação foram 

associado as mulheres com melhores níveis socioeconômicos, 

o que evidencia preocupação com relação as mulheres com 

baixos níveis socioeconômicos, nas quais se encontram o maior 

potencial de complicações durante a gravidez. 

Tavares et al. (2015), em seu estudo com metodologia 

semelhante aos citados anteriormente, concluiram que 81% das 

mães fizeram uso da suplementação do ácido fólico, porém 

nenhuma fez uso no período pré-gestacional, e algumas não 

fizeram uso em nenhum momento da gravidez. Já com relação 

ao conhecimento das mulheres sobre a importância desse 

nutriente no período pré-gestacional, gestacional, e do tempo 

adequado, a maioria delas não souberam responder. 

Santos et al. (2013),  realizaram  um estudo com  6.837 

mulheres em idade fértil com  o objetivo de avaliar o impacto 

gerado através de diferentes doses da suplementação de ácido 

fólico, e assim evidenciar quais seriam as doses consideradas 

seguras, ou seja que não iria causar efeito adversos, concluindo 

então que mostrou-se seguras as doses diárias de até 700 

mcg/dia, juntamente com a ingestão desse nutriente através de 

fontes naturais.  

 

CONCLUSÃO 

 

A partir da pesquisa realizada, conclui-se que o ácido 

fólico é um requisito indispensável no período pré-gestacional 
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nas mulheres em idade fértil, pois está diretamente relacionado 

à formação e ao desenvolvimento normal do feto. Considerando 

os riscos dos defeitos do tubo neural e outras anomalias 

causadas por essa deficiência, os órgãos de saúde pública 

nacional e internacional implantaram o programa de fortificação 

obrigatória de grãos e farináceos com ácido fólico, no qual 

pôde-se observar uma redução significativa na prevalência dos 

defeitos do tubo neural.  Embora sua adequação tenha sido 

rara, é necessário que ocorra a suplementação no período pré-

gestacional iniciando três meses antes da concepção, 

finalizando no final da gestação.  

Diante do exposto, pôde-se observar efeitos positivos 

obtidos através do uso da suplementação, porém ainda é 

constante a inadequação de sua ingestão através das fontes 

naturais e da suplementação. Tendo em vista esse agravante, 

ocasionado inicialmente pela falta de conhecimento, sobre a 

importância desse nutriente na formação e no desenvolvimento 

do feto, como também sobre as doses e o período adequado 

para iniciar a suplementação, é necessário que ocorra 

implementação de campanhas, e conscientização da 

população, voltadas principalmente a mulheres em idade fértil 

e gestantes.  
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RESUMO: A família é essencial na formação dos hábitos 
alimentares de crianças e adolescentes. Por isso é importante 
que os pais ou responsáveis pelas crianças tenham acesso a 
informação de qualidade sobre as diversas transformações que 
as crianças passam ao longo da infância. O acesso a 
alimentação adequada e saudável é primordial para o pleno 
crescimento e desenvolvimento infantil, além de ser essencial 
para a prevenção da obesidade que é uma condição que pode 
acarretar outras comorbidades como doenças cardíacas, 
diabetes e hipertensão arterial. Diversos estudos comprovam a 
influência da família na formação dos hábitos alimentares tanto 
de forma positiva quanto negativa. Nessa perspectiva objetiva-
se por meio deste trabalho relatar a experiência de uma palestra 
desenvolvida em uma das atividades do trabalho voluntário 
realizado em uma escola  de ensino infantil e fundamental  da 
região metropolitana do Recife em agosto de 2018 que teve o 
intuito de esclarecer a transformações que as crianças passam 
ao longo da infância e como essa mudanças podem influenciar 
no comportamento, no hábito alimentar e no apetite  e como os 
pais podem contribuir para que seus filhos tenham uma 
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alimentação mais saudável prevenindo a  obesidade  e 
carências nutricionais para que desta maneira as crianças 
tenham melhor desempenho escolar. 
 
Palavras-chave: alimentação infantil, hábitos alimentares, 
alimentação saudável 
 

INTRODUÇÃO 

 A infância e a adolescência são  fases da vida 

caracterizadas por inúmeras transformações de cunho físico, 

cognitivo, social e emocional e a alimentação se desenvolve de 

diferentes formas ao logo dessas fases (ALVARENGA, 2015). 

 A relevância dos pais na alimentação infantil se inicia 

desde que o feto está no útero da mãe, isso porque o aroma de 

alguns alimentos pode ser transmitido via líquido amniótico 

(VITOLO, 2015; ALVARENGA et. al., 2015).  

A formação dos hábitos alimentares tem tanto influência 

ambiental como genética, desta forma existem presdisposições 

genéticas a gostar de sabores de acordo com características 

herdadas pelos pais (VITOLO, 2015; PEREIRA, LANG, 2014). 

 De  acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 

2001), no processo de introdução alimentar a partir do 6º mês 

de vida, os bebês começam a se deparar com novos sabores e 

texturas aprendendo a se alimentar e definindo os seus hábitos 

alimentares. É de responsabilidade dos pais, cuidadores  e  o 

estado prover uma alimentação saudável e segura garantindo 

assim o Direito Humano a Alimentação. 

 Segundo o Guia Alimentar (2019) para crianças 

menores de dois anos, o ambiente familiar deve fortalecer 

vínculos entre a criança e os demais membros da família pois 

as relações de afeto, a segurança e a nutrição são 
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fundamentais para o desenvolvimento integral da criança, 

diminuindo risco de deficiências nutricionais e obesidade 

infantil. 

Segundo dados do Sistema Único de Saúde no ano de 

2019 entre as crianças acompanhadas na atenção primária 

14,8% dos menores de 5 anos e 28,1% das crianças entre 5 e 

9 anos tinham excesso de peso. E 5% das crianças entre 5 e 

10 anos foram classificadas com obesidade grave (BRASIL, 

2020). 

A obesidade está associada a má alimentação, consumo 

de alimentos ultra processados e sedentarismo e pode 

acarretar comorbidades como alteração da pressão arterial, 

diabetes e doenças cardiovasculares. 

Uma alimentação deficiente com baixa variedade de 

alimentos naturais que não forneçam boa quantidade de 

vitaminas e minerais vai influenciar diretamente no 

desenvolvimento  infantil e na aprendizagem. 

 Com base nesta perspectiva foi realizada a palestra com 

o tema “ A importância dos pais na alimentação infantil” para 

mães e pais em uma escola filantrópica da região metropolitana 

de Recife no intuito de que a família pudesse inserir novos 

alimentos nas refeições das crianças, influenciando assim  

melhores hábitos alimentares, diminuindo o risco de 

deficiências nutricionais e obesidade infantil.  

Portanto o objetivo desse trabalho é descrever um relato 

de experiência dessa palestra realizada no segundo semestre 

de 2018, sobre a importância dos pais na alimentação infantil. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 O presente trabalho constitui um relato de experiência 

tendo como a realização da introdução de um trabalho 

voluntário em uma escola filantrópica na região metropolitana 

de Recife. 

A palestra foi realizada em dois dias, um dia com os pais 

dos alunos da educação infantil desde o maternal até o 1º ano, 

e no segundo dia com os pais da educação infantil do 2º ao 5º 

ano. Foi feita a elaboração de um Power point para exposição, 

apesar de não ter conseguido expor o material por problemas 

técnicos a palestra foi realizada abordando tópicos sobre as 

fases do desenvolvimento infantil, formação de hábitos na 

infância, obesidade infantil, neofobia alimentar e deficiências 

nutricionais. Foi utilizada linguagem de fácil entendimento. 

A literatura utilizada para elaboração do material foi 

Vitolo (2015)   e Alvarenga et al., (2015). Cada ciclo de palestra 

teve duração média de 40 minutos, e depois com roda de 

conversa em que os pais puderam tirar dúvidas sobre os temas 

abordados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

          O acesso a informação e a alimentos adequados e 

saudáveis vai colaborar no fortalecimento da autonomia das 

famílias para que desse modo elas possam fazer escolhas 

saudáveis para seus filhos (BRASIL, 2019). 

Por isso a palestra intitulada “A importância dos pais na 

alimentação infantil” foi relevante para os pais das crianças, 

esclarecendo as características da infância, ensinado a forma 

correta de apresentar novos alimentos as crianças, tratamos 
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também sobre a obesidade infantil e como proceder nesses 

casos. 

 Cada fase da infância tem as suas particularidades quanto 

ao aumento e diminuição do apetite,crescimento,velocidade do 

ganho de peso e aumento das necessidades energéticas. 

A partir do 6º mês de vida é dado início a introdução 

alimentar e a criança começa a receber frutas e leite materno 

no lanche da manhã e da tarde, além do almoço. O que vai 

evoluindo o aumento do número de refeições ao longo dos 

meses. 

Embora isso aconteça da forma correta em muitas 

famílias, muitas outras não mantêm o aleitamento materno 

exclusivo até o 6º mês de vida do bebê dando início a 

introdução alimentar de forma precoce. 

De acordo com dados do Ministério da Saúde, 45,7% das 

crianças menores de 6 meses são amamentadas 

exclusivamente até o sexto mês, já nas menores de 4 meses 

esse percentual chega a 60% dos casos (BRASIL, 2020). Estes 

números têm aumentado se comparados com os últimos 34 

anos. 

A introdução de novos alimentos antes dos 6 meses de 

vida pode influenciar na má absorção de nutrientes como ferro 

e zinco (BRASIL, 2015). 

Na fase pré-escolar que compreende dos 2 aos 6 anos 

há um aumento da independência e diminuição da velocidade 

de ganho de peso e crescimento em estatura, podendo haver 

diminuição do interesse do consumo alimentar (ALVARENGA, 

2015). 

De acordo com Vitolo (2015), a falta de apetite deve ser 

avaliada pois existe a inapetência orgânica quando há 
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deficiência de algum micronutriente como ferro ou uma 

inapetência comportamental quando a criança deixa de comer 

para chamar atenção. Outra situação que pode ocorrer é os 

pais acharem que a criança está consumindo menos do que 

precisa, neste caso é necessário levar em consideração que o 

sistema digestivo de uma criança é menor em comparação ao 

de um adulto. 

         A fase escolar compreende o período dos 6 aos 10 anos 

há um aumento importante do desenvolvimento tanto em 

âmbito cognitivo como emocional e social, onde as crianças têm 

maior desejo de autonomia (ALVARENGA, 2015). 

           Na adolescência as necessidades nutricionais estão 

aumentadas devido ao estirão do crescimento que é o período 

de transição entre infância e a vida adulta. Nessa fase além da 

influência do consumo da família, há a influência da mídia e dos 

amigos. 

Independente da fase que a criança se encontre o 

consumo alimentar da família é de grande influência. Um estudo 

realizado por Melo et al., (2017) que avaliaram crianças de 12 

a 59 meses em que o papel da família foi determinante durante 

o papel de aprendizagem da alimentação das crianças e com o 

excesso de peso. Visto que a maioria das crianças realizavam 

as principais refeições com a família e os pais faziam consumo 

de guloseimas no contexto das principais refeições. 

           Corroborando com Silva et al., (2017) que trazem sobre 

a influência do estilo de vida da família e dos pais que 

contribuem para hábitos alimentares infantis com a presença de 

alimentos industrializados independente da classe social. 

Segundo Coelho e  Pires (2014), o comportamento 

alimentar dos filhos também é influenciado pelas relações 
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familiares, o que de acordo com os resultados do estudo foi 

possível verificar que crianças que tinham famílias mais 

disfuncionais tinham crianças com maior atração pela comida. 

O que demonstra que a influência da família vai além da 

qualidade da alimentação que é oferecida mais também ao 

comportamento frente a alimentação. 

A obesidade é uma condição multifatorial que envolve 

fatores genéticos, sedentarismo, sofre influência dos ambientes 

modernos, disruptores endócrinos, má alimentação e entre 

outros (ABESO, 2016). 

A alimentação escolar  também é um fator relacionado  a 

obesidade infantil, em um estudo realizado por Rossi et al., 

(2019) em Santa Catarina com 3.930 escolares de 7 a 10 anos 

avaliou o consumo alimentar das crianças através do QUADA 

(questionário alimentar do dia anterior) um tipo de recordatório 

de 24 horas ilustrado, onde verificaram que o sobrepeso e 

obesidade esteve relacionado ao consumo de lanches de baixo 

valor nutricional principalmente em escolas públicas. 

Algumas crianças da escola apresentavam obesidade ou 

excesso de peso e sabemos que a obesidade pode ser uma 

condição de saúde que pode acarretar dificuldade de 

locomoção e cansaço para algumas brincadeiras, problemas 

respiratórios, risco de gordura no fígado, diminuição da auto 

estima e problemas cardíacos. Em uma revisão sistemática 

realizada por Wang et al., (2017), encontraram resultados em 

diversos países da associação da obesidade dos pais e dos 

filhos tendo como limitação a heterogeneidade dos estudos. 

Os pais tem influência tanto a nível genético  onde a 

obesidade e o histórico familiar estão diretamente ligados ao 

aparecimento de diabetes tipo 2 em adultos quanto no controle 
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sobre os comportamentos de equilíbrio energético das crianças, 

incluindo dieta, atividade física, uso da mídia e sono, portanto 

as intervenções familiares são uma estratégia-chave nesse 

esforço (ABESO, 2016). 

Em um trabalho de revisão realizado por Camargo et al., 

(2014) verificou- se que a importância significativa do papel da 

família, no caso de pai ou mãe na obesidade das crianças tanto 

no que diz respeito a associação obesidade materna e 

obesidade infantil quanto na baixa percepção da obesidade dos 

filhos. O que é muito importante para que haja a correta 

intervenção para o tratamento adequado. O tratamento da 

obesidade infantil consiste na  redução das calorias, aumento 

do gasto energético, mas também envolve mudança de 

comportamento e envolvimento familiar nesse processo 

(ABESO, 2016). 

O livro nutrição comportamental traz algumas algumas 

orientações sobre como os pais podem proceder quando  o filho 

tem obesidade. 

 

Quadro 1. O que falar e o que não falar sobre o corpo  

 

Aceitar a forma e o peso corporal do seu filho, pois os filhos 

conseguem lidar melhor com seu tamanho e forma se os pais 

os aceitam mesmo que estejam acima do peso. 

Ajudar os filhos a entender que a beleza pode vir de diversos 

tamanhos e formas. 

Estimular os filhos a serem fisicamente ativos e a encontrar 

uma atividade em que se sintam confortáveis e não 

envergonhados. 
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Ser honesto  e realista, porém sem julgamentos, sobre o peso 

e o tamanho. 

Evitar falar perto dos filhos sobre seus próprios corpos de 

forma crítica e negativa (mesmo sem criticar o filho, os 

comentários depreciativos sobre os próprios corpos podem 

ensinar o julgamento negativo). 

Fonte: (ALVARENGA et al., 2015). 

 

Outro tema abordado dentro da palestra foi a seletividade 

alimentar. Muitas crianças apresentam uma certa resistência 

em provar novos alimentos, se caracterizando como neofobia 

alimentar. 

Para que um alimento seja aceito como parte da dieta de 

uma criança ela precisa ser exposta a ele pelo menos 15 vezes 

(BRONW et al., 2016). 

Desde a fase embrionária temos contatos com os 

primeiros sabores através do líquido amniótico e depois através 

do leite materno. 

As preferências alimentares são definidas de acordo a 

exposição ao alimento. A hereditariedade também tem 

influência sobre as preferências alimentares, e o paladar pode 

ser modulado ao longo do tempo (SILVA et al., 2013). 

É muito importante saber incentivar a aceitação de novos 

alimentos da forma correta. No livro nutrição comportamental 

traz algumas orientações sobre o que fazer e o que não fazer.  

  Em uma revisão sistemática seguida de metanálise Yee 

et al., (2017) concluíram que alguns comportamentos como o 

consumo alimentar dos pais contribuem para o comportamento 

alimentar infantil, e que é mais eficaz incentivar o consumo de 
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frutas e vegetais, enquanto a orientação restritiva é mais eficaz 

em incentivar os alimentos não saudáveis. 

 

Quadro 2. Como incentivar a aceitação de novos alimentos por 

crianças (e adolescentes) 

 

O que fazer O que não fazer 

Dar exemplo, comer o mesmo 

que é oferecido as crianças.  

Obrigar ou forçar a criança a 

comer e/ou criar um grande 

conflito. 

Disponibilizar frutas, verduras, 

legumes e/outros alimentos 

menos aceitos nas refeições e 

lanches com os alimentos 

preferidos. 

Chantagear: “se não comer 

a escarola não vai ganhar 

sorvete” ou “se comer os 

brócolis pode comer 

sobremesa”. 

Tornar a comida acessível. Por 

exemplo: deixar as frutas e 

hortaliças lavadas 

descascadas e picadas na 

mesa da cozinha ou na 

geladeira. 

Desistir de oferecer o 

alimento que foi recusado 

por outro que a criança 

prefere após poucas 

tentativas. 

Envolver as crianças na 

preparação dos pratos 

saladas, vitaminas, salada de 

frutas, bolos caseiros 

(sendo de forma segura com 

relação ao contato com facas e 

fogo). 

Caso a criança esteja 

inapetente, compensar com 

pães, biscoitos e outros 

itens que não caracterizem 

uma refeição. 
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Realizar refeições em família o 

máximo de dias possível. 

Categorizar os alimentos 

como saudáveis e não 

saudáveis. 

Oferecer o mesmo alimento 

algumas vezes e em 

momentos diferentes, pois 

podem ser necessárias várias 

exposições ao sabor, aroma e 

textura da comida para se 

acostumar e passar a aceitá-

la.  

Substituir o alimento que foi 

recusado por outro que a 

criança prefere após poucas 

tentativas. Se não aceitou 

peixe, evitar substituir por 

outro alimento mais aceito 

como bife, por exemplo, 

mesmo que seja 

nutricionalmente 

equivalente. As crianças 

podem precisar de até dez 

vezes até passar a aceitar 

determinada comida. 

Orientar a criança a ser neutra 

(não dizer que não gosta, nem 

fazer cara feia) e ter a 

curiosidade de provar o novo 

alimento. 

Tornar as rejeições como 

algo pessoal. Os pais 

podem se dedicar a 

preparar uma nova receita e 

a criança nem experimentar, 

mas não devem desanimar. 

Fonte: (ALVARENGA et. al., 2015). 

 

Os pais podem ter influência positiva ou negativa na 

alimentação dos filhos por isso é importante além de oferecer 

os novos alimentos ser exemplo, consumindo o cardápio que 

desejam que os filhos consumam. 

Além da palestra, ao longo do segundo semestre de 

2018 foram realizadas outras atividades com as crianças para 
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educação alimentar e nutricional. Outra problemática além de 

os filhos não aceitarem algumas frutas ou legumes foram os 

questionamentos sobre o lanche escolar que eles enviam para 

os seus filhos, alimentos como biscoitos recheados, salgadinho, 

achocolatados e uma gama de alimentos ultra processados. 

Nesse sentido  foi possível orientar que o ideal é reduzir as 

quantidades desses alimentos e inserir com outros mais 

saudáveis como as frutas, em um estudo realizado por Bueno 

et al., (2018), com crianças do 6º ao 9º ano verificaram que o 

consumo de alimentos industrializados como suco de caixinha, 

refrigerante e guloseimas eram consumidos até 2 vezes por 

semana por pelo menos 90% dos alunos que participaram do 

estudo. 

Os alimentos ultra processados devem ser evitados, são 

nutricionalmente desbalanceados por conter excesso de sal, 

açúcar, gordura e substâncias de uso exclusivamente industrial 

(BRASIL, 2014). 

 O consumo desses alimentos em excesso está 

relacionado ao potencial risco de desenvolver obesidade, 

diabetes e doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer 

(BUENO et al., 2018). 

 Uma alimentação saudável e equilibrada na infância 

além de ser importante para o crescimento saudável, vai  

prevenir doenças na adolescência e na fase adulta 

(PIASETZKI, BOFF, 2018). 

Em uma revisão realizada por Martin et al., (2018), 

encontram déficits cognitivos em crianças e adolescentes com 

obesidade. Portanto é importante a adoção de hábitos 

alimentares saudáveis para auxiliar na prevenção de 
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comorbidades que surgem com a obesidade e ter também 

melhor desenvolvimento cognitivo. 

A função cognitiva é descrita como um conjunto de 

habilidades complexas que incluem: raciocínio, memória, 

atenção e coordenação psicomotora. 

Por isso nutrientes como vitamina B12, vitamina B1, 

ômega 3, ferro, zinco e folato são importantes para o bom 

funcionamento cerebral de crianças. Os ácidos graxos ômega 

3 EPA e DHA têm funções importantes para a saúde humana. 

O DHA é um nutriente fundamental para o desenvolvimento e 

crescimento infantil. Ele tem papel primordial no funcionamento 

e na formação do sistema nervoso (GONZALÉZ, BAÉZ, 2017). 

Um estudo longitudinal realizado por Catena et al., 

(2017) com 135 crianças avaliaram a suplementação de ômega 

3 e folato nas mães durante o pré-natal onde avaliou que 

crianças onde suas mães receberam suplementação de folato 

durante a gestação tiveram maior capacidade de responder 

conflitos de resposta, essas crianças foram reavaliadas 8,5 

anos depois. 

A vitamina B1 atua no nosso cérebro na produção de 

energia participando no metabolismo de carboidratos, gorduras 

e proteínas, além de favorecer absorção de oxigênio pelo 

cérebro o que auxilia no bom funcionamento do sistema 

nervoso (LOPES, 2018). 

          Ácido fólico e vitamina B12 também são indispensáveis 

para o desenvolvimento do sistema nervoso. Um estudo 

publicado por Kvestad et al., (2020), avaliaram a 

suplementação de B12 e ácido fólico em curto prazo no 

desenvolvimento neurológico das crianças.  
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  O ferro é um mineral que está relacionado a funções 

biológicas importantes no organismo como, síntese de 

neurotransmissores, transporte de oxigênio, crescimento e 

diferenciação celular (COLORETTI, 2016). 

Sua deficiência está associada a anemia ferropriva e 

entre as suas consequências estão a redução da função 

cognitiva, do crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor 

de crianças com repercussões em outros ciclos vitais e 

diminuição da capacidade de aprendizagem em crianças 

escolares e menor produtividade em adultos (BRASIL, 2013). 

O zinco também está entre os nutrientes de importante 

função no desenvolvimento infantil, ele atua como estimulador 

do crescimento, influencia na regulação hormonal da divisão 

celular e principalmente do GH e IGF1. 

Uma alimentação adequada e saudável é essencial para 

prevenção de obesidade e comorbidades relacionadas além de 

ser de suma importância para o desenvolvimento e 

aprendizagem na infância. 

Figura 1. Palestra “A importância dos pais na alimentação 

infantil  
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Fonte: Arquivo dos autores. 

 

Figura 2. Palestra “A importância dos pais na alimentação 

infantil 

”  

Fonte: Arquivo dos autores 

       

   

     CONCLUSÕES  

 

    Diante disto, conclui-se que a família tem fundamental 

importância para a saúde das crianças, essa influência se inicia 

desde a gestação quando a alimentação materna é essencial 

para boa formação do bebê pois precisa ter aporte adequado 

de energia além de vitaminas e minerais. Esse cuidado e 

influência se segue para as demais fases como no aleitamento 

materno onde vai ser responsável por nutrir esse bebê e saciar 

a sede sendo recomendado o aleitamento materno exclusivo 

até o sexto mês de vida. Crianças que são amamentadas 

exclusivamente até o sexto mês tem menor probabilidade de 

desenvolver obesidade.  
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  Uma introdução alimentar precoce vai influenciar na má 

absorção de minerais como ferro e zinco. Ademais durante a 

infância os pais precisam ser exemplos para os seus filhos 

disponibilizando alimentação saudável e variada com alimentos 

dos diversos grupos alimentares. Na adolescência além da 

influência da alimentação da família há também a influência dos 

amigos e da mídia. 

   Em relação ao consumo de alimentos ultra processados 

vemos constantemente estudos relacionando a obesidade 

infantil portanto é necessário que os pais tenham cuidado e 

controle sobre a alimentação dos filhos para que tenham uma 

alimentação equilibrada.  

  Por isso é importante que os pais tenham acesso a 

informação sobre o que de fato é alimentação saudável e como 

eles como responsáveis pelas crianças possam saber os 

impactos positivos ou negativos que a alimentação pode trazer 

e que pode haver consequências a longo prazo como 

obesidade, déficit de aprendizagem, e deficiências nutricionais. 

Criança que se alimenta bem é criança que cresce com saúde 

e aprende melhor.  
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RESUMO: Diante da significativa incidência global do câncer, 
com destaque para os crescentes casos de câncer colorretal 
(CCR), é importante avaliar como o estilo de vida e os fatores 
genéticos individuais podem influenciar este agravo em saúde. 
Como CCR se trata de uma doença com grande número de 
acometidos e que exige altos gastos em saúde pública, há a 
necessidade do estabelecimento dos seus fatores de risco 
modificáveis – principalmente a dieta – com o objetivo diminuir 
o número de acometidos por essa neoplasia. Este artigo se trata 
de uma revisão integrativa na qual buscou-se evidenciar o efeito 
desses alimentos na prevenção das neoplasias intestinais, 
tendo como base a literatura recente. Faz parte da prevenção 
às neoplasias colorretais a manutenção da hemostasia 
intestinal, garantindo a saúde da microbiota intestinal e do 
tecido local. Diante disso, os estudos indicam a utilização dos 
alimentos, como consumo de probióticos, simbióticos, 
prebióticos e fibras para prevenção primária, secundária e 
tardia dessas neoplasias. Ou seja, os resultados evidenciaram 
a eficácia do consumo desses produtos desde a população em 
geral e o grupo de risco para prevenção, até os pacientes com 
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este agravo de saúde, no período perioperatório, beneficiando 
sua recuperação e evitando a reincidência tumoral. Porém, há 
ainda a necessidade de mais estudos clínicos randomizados 
para definir o efeito dose-resposta e temporal dessa prática 
dietética. 
 
Palavras-chave: Neoplasias Colorretais. Prevenção. 
Probióticos. Prebióticos. Simbióticos. 
 

INTRODUÇÃO 

O câncer é um conhecido grave problema de saúde 

mundial, sendo uma doença caracterizada por uma desordem 

na divisão celular e sobrevivência de células anormais, e 

quando isso ocorre no cólon ou reto, ou seja, na parte final do 

trato gastrointestinal é chamado câncer colorretal (CCR) 

(AMERICAN CANCER SOCIETY, 2020; IARC, 2019; INCA, 

2019). O CCR tem etiologia multifatorial com alta incidência e é 

muito importante na avaliação da saúde pública. No mundo, 

este é o terceiro tipo de câncer mais comum nos homens e o 

segundo mais comum entre mulheres (AMERICAN CANCER 

SOCIETY, 2020; IARC, 2019). Só no Brasil, estimam-se, para 

cada ano do triênio de 2020 a 2022, 20.470 casos de câncer de 

cólon e reto em mulheres e 20.520 casos em homens (INCA, 

2019). 

Essa neoplasia geralmente começa como um pólipo - 

crescimento celular que não caracteriza câncer e que se 

desenvolve no revestimento interno do cólon ou reto e cresce 

lentamente por décadas - sendo mais comum o pólipo 

adenomatoso, ou seja, os adenomas. Os adenomas surgem de 

células glandulares, que fisiologicamente produzem muco para 

lubrificar a porção do colo intestinal, mesmo que a probabilidade 
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de se desenvolver adenoma seja alta, somente uma 

porcentagem de aproximadamente 10% das pessoas tem um 

risco maior de progressão à câncer invasivo (AMERICAN 

CANCER SOCIETY, 2020; IARC, 2019). 

Sabe-se que dos quinze principais fatores globais gerais 

de risco/morbidade, nove resultam de má qualidade da dieta, 

sendo os principais exemplos de complicações decorrentes 

disso, doenças cardíacas, diabetes mellitus tipo II, acidente 

vascular encefálico (AVE) e câncer colorretal – que juntos 

representam cerca de 40% da mortalidade no mundo. Isso 

revela que o padrão da dieta dos indivíduos é determinante da 

sua saúde e isso em nível social, ela impacta também na 

sustentabilidade. Dessa maneira, propostas de soluções de 

dietas mais saudáveis podem contribuir não só para diminuição 

das doenças não comunicáveis, como também para um 

ambiente mais equilibrado entre disponibilidade dos recursos 

naturais e o consumo humano (CLARK et al, 2019). E nesse 

sentido, é possível, cada vez mais modificar a saúde através da 

alimentação e medir os efeitos pela via microbiológica ou 

metabólica (VALDES, et al., 2018). 

Geralmente, o CCR está relacionado a fatores de riscos 

relativos mais baixos e potencialmente modificáveis que junto 

aos fatores protetores podem ser agrupados em: estilo de vida 

e fatores ambientais; fatores do hospedeiro e uso de 

medicamentos (IARC, 2019).  

No aspecto de estilo de vida, a ciência reforça a 

importante de hipótese de que o risco de CCR é determinado 

pelas interações entre a dieta e a microbiota intestinal. Por 

exemplo, tradicionalmente as investigações ao fator dieta, 

indicam que aquelas pobres em fibras e ricas em algumas 
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gorduras e açúcares pouco digeríveis resultam em uma menor 

diversidade da microbiota intestinal adequada, o que, 

combinado ao efeito maléfico dessas dietas, culminam em 

maior risco de desenvolvimento da neoplasia em questão. 

Portanto, esse risco poderia ser modificado por manipulação 

dietética e microbiana (LOUIS, FLINT, 2017; ZACKULAR, 

JOSEPH, et al., 2019).  

Sabe-se que a existência de uma microbiota intestinal 

saudável resulta em correto desempenho das funções 

fisiológicas do indivíduo propicia a ele uma melhor qualidade de 

vida, logo, as doenças que alteram e provocam desequilíbrio 

desta microbiota intestinal, como CCR, torna-se grande desafio 

para reversão do quadro clínico da doença e também para a 

nutrição dos pacientes, implicando em um ciclo vicioso de 

desgaste ao organismo (DENIPOTE, TRINDADE, BURINI, 

2010). 

Uma das vertentes de investigações recentes relaciona-

se a avaliação do uso de probióticos e prebióticos tanto na 

prevenção como no tratamento dessas neoplasias. Esses 

alimentos funcionais atuam no CCR no sentido de amplificação 

da resposta imune, redução da resposta inflamatória, inibição 

de formação de células tumorais e carcinogênicas e diminuição 

do risco de infecções após procedimentos cirúrgicos eletivos 

(DENIPOTE, TRINDADE, BURINI, 2010). Considerando os 

tipos de prevenção primária, secundária, e tardia do câncer, as 

bactérias probióticas poderiam entrar em cada um desses 

estágios para promoção da saúde (MOLSKA, REGUŁA, 2019). 
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MATERIAIS E MÉTODOS  

Este estudo de trata de uma revisão bibliográfica 

integrativa, que utilizou como fontes artigos científicos 

disponíveis nas bases de dados Library Online (Scielo), 

PubMed, Google Scholar, Elsevier priorizando àqueles 

publicados a partir do ano de 2016.  

Foi utilizado o critério de inclusão: artigos científicos 

publicados relacionados à temática: relação entre o câncer 

colorretal e a microbiota intestinal, o impacto das dietas com 

probióticos e/ ou prebióticos. Os critérios de exclusão foram: 

artigos que não atendiam ao interesse da pesquisa ou não 

contemplavam o período de estudo. Para a pesquisa e coleta 

das informações bibliográficas utilizaram-se os seguintes 

descritores em saúde: “Câncer colorretal” ou “Neoplasias 

colorretais”, “Prevenção”, “Microbiota intestinal”, “Probióticos”, 

“Prebióticos”, “Simbióticos”, em uma estratégia de busca com 

os booleanos “E” ou “OU”, tanto no idioma português como 

inglês. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os fatores relacionados ao desenvolvimento do Câncer 

Colorretal envolvem diversos fatores, dos quais são possíveis 

citar uma microbiota com composição desbalanceada, ou seja, 

a disbiose, ou um número de bactérias patogênicas elevado. 

Além disso, o desgaste da integridade da mucosa intestinal, da 

barreira protetora, do equilíbrio físico-químico e homeostase 

intestinal - que alteram as condições de acidez e viscosidade 

intestinal e sua atividade. Ainda envolvem o aumento do 

número de componentes carcinogênicos e aumento de enzimas 

prejudiciais como por exemplo beta-glucosidases, 
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nitroredutases, beta-glucuronidases, por fim uma maior 

inflamação intestinal (MOLSKA, REGUŁA, 2019). 

Segundo Francescangeli, de Angelis e Zeuner (2019), 

fatores dietéticos influenciam significativamente a homeostase 

intestinal e o desenvolvimento do CCR, tanto por meio direto da 

ação dos componentes dos alimentos nas células intestinais, 

quanto indiretamente pela influência composição da microbiota 

intestinal. Os mecanismos que ligam a dieta à transformação 

neoplásica incluem múltiplas interações entre células-tronco 

intestinais e/ou células-tronco cancerígenas, o sistema imune, 

bactérias comensais e possivelmente outros órgãos com 

funções metabólicas e endócrinas. Os meios de intervenção na 

homeostase intestinal têm tido grande importância para o 

estudo da prevenção e do tratamento das neoplasias 

colorretais, desta maneira, busca-se compreender o papel dos 

fatores dietéticos e ambientais na definição da saúde intestinal 

na vida na desde a primeira infância, bem como, identificar 

influências genéticas na microbiota intestinal que poderiam ser 

exploradas para identificar precocemente a maior probabilidade 

do CCR e decifrar as propriedades metabólicas de células-

tronco intestinais e cancerígenas e sua resposta a dietas 

específicas. A microbiota intestinal refere-se à população de 

microrganismos que compõe o trato gastrointestinal e esses 

microrganismos presentes no intestino humano incluem 

principalmente bactérias pertencentes aos filos Firmicutes, 

Bacteroidetes e Actinobacteria, entre outros microrganismos, 

como vírus e fungos. Além disso, sua distribuição não é 

uniforme ao longo do trato gastrointestinal, eles tendem a 

contribuir na nutrição do hospedeiro, ao retirar energia das 

fibras alimentares e formam ácidos graxos de cadeia 
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curta (AGCC) (GOMES, MAYNARD, 2020). A microbiota de um 

indivíduo é influenciada por sua dieta, sua idade, o gênero e a 

etnia e sua natureza dinâmica torna difícil caracterizar (KELLY, 

YANG, PEI, 2018) 

Tanto essa estrutura como os seus mediadores têm 

íntima relação com o sistema imunológico do hospedeiro. 

Nesse sentido, os padrões da dieta humana influenciam na sua 

constituição da microbiota e são importantes na modulação do 

metabolismo. Assim, intervenções adequadas e estratégias 

personalizadas em padrões de dieta são importantes para 

compreender possíveis relações de causa e efeito entre 

alimentação e doenças, intermediadas pela microbiota 

intestinal (GOMES, MAYNARD, 2020). 

A metabolômica - área da ciência que está vinculada às 

investigações de perfis bioquímicos, desde a análise de 

macromoléculas produzidas pelo metabolismo orgânico e 

considerações sobre a expressão genética na influência de 

doenças, até o estilo de vida e fatores ambientais - oferece 

padrões para monitorar o estado metabólico e compreender as 

interações biológicas complexas, o que favorece a definição de 

biomarcadores relacionados a condições específicas de 

patogenias. Na avaliação do CCR, a metabolômica trouxe 

justamente atualizações sobre os perfis de metabólitos 

microbianos e sobre a sensibilidade da manipulação dietética 

controladas nos pacientes que apresentam diferentes riscos 

para desenvolvimento deste câncer. Contudo, essa modelagem 

teórica recente ainda exige avaliações associadas a ecologia e 

a fisiologia microbiana no intestino para estabelecer, de fato, a 

complexa interrelação do mecanismo da comunidade 



A RELAÇÃO ENTRE O CÂNCER COLORRETAL E MICROBIOTA 
INTESTINAL 

464 
 

microbiana e seus impactos no hospedeiro (LINS NETO, et al., 

2020; LOUIS, FLINT, 2017).  

Sabe-se, deste modo, que a progressão do CCR é 

influenciada não apenas pela presença de patógenos 

específicos, mas também pela desregulação do metabolismo 

de toda a microbiota em si, por isso, além da alta diversidade 

microbiana e da baixa abundância de patógenos, é importante 

considerar os AGCC microbianos, uma vez que eles têm um 

papel importante na manutenção homeostase intestinal. Sua 

ação é no sentido de suprimento ao crescimento de bactérias 

gram-negativas, fornecimento de energia e ação anti-

inflamatória o que resulta na promoção de apoptose de células 

cancerosas (O’KEEFE, 2016). Entre os AGCC, sabe-se que 

bactérias produzem, por fermentação, mais comumente o 

acetato, o propianato e o butirato. As recentes descobertas, que 

ligam esses ácidos graxos à resposta imune individual e 

inflamação, demonstram que esses três principais produtos da 

fermentação bacteriana diferem consideravelmente em seus 

efeitos potenciais sobre a fisiologia do hospedeiro, além de 

suas diferentes destinações e distribuição nos tecidos 

(HERNÁNDEZ, 2019; LOUIS, FLINT, 2017). 

A respeito desses ácidos graxos, o acetato está 

relacionado a um efeito de regulação no controle do peso 

corporal e sensibilidade à insulina através de efeitos no 

metabolismo de lipídeos e no equilíbrio dinâmico do 

metabolismo da glicose, além de constituir-se o metabólito de 

AGCC mais abundante no cólon e na circulação sistêmica 

(HERNÁNDEZ, 2019). Quanto ao butirato e ao propionato, eles 

são comumente considerados benéficos à saúde por terem 

efeito respectivamente sob proteção contra câncer colorretal e 
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promoção da saciedade, associada a redução do colesterol. O 

butirato é, ainda, uma importante fonte de energia para a 

mucosa intestinal e o propionato contribui para a 

gliconeogênese no fígado. Esses AGCC apresentam diferenças 

nas interações com as proteínas do hospedeiro e seus 

receptores, são exemplos disso, as ações do butirato e 

propionato na inibição da histona deacetilase, que interage de 

tal forma com demais processos biológicos celulares que tem 

sido alvo de investigações na área do controle de diversas 

patologias, inclusive carcinomas (MORRISON, PRESTON, 

2016).  

Ainda sobre o butirato, sua síntese no intestino e suas 

concentrações neste órgão, bem como na circulação podem ser 

modulados pela dieta, particularmente pelo conteúdo e 

composição da fibra alimentar fermentável, que se trata da 

fração do alimento não digerida no intestino delgado pelas 

enzimas endógenas. Nesse contexto, é importante destacar 

que as fibras são a chave nutricional para uma microbiota 

saudável, tema que foi colocado em segundo plano devido aos 

debates predominantes sobre açúcar e gordura na dieta 

humana (KNUDSEN, et al., 2019). Existem evidências de que a 

produção aumentada de butirato pode influenciar a função de 

barreira e nível de biomarcadores inflamatórios intestinais. Em 

contraste, no caso da disbiose, que pode ser causada por uma 

dieta não saudável, por terapia antimicrobiana ou por alguma 

predisposição genética, há redução na diversidade microbiana 

e um aumento nas espécies pró-inflamatórias e patogênicas 

(KNUDSEN, et al., 2019; VALDES, et al., 2018). 

De modo geral, a produção do butirato se relaciona a 

uma diversidade funcionalmente saudável da microbiota e está 
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diretamente envolvida na manutenção da estabilidade 

intestinal. Uma alta taxa produção desse AGCC também pode 

estar ligada a interrupção da progressão neoplásica, o que 

contraria o atual processo de ocidentalização, no qual há uma 

redução no consumo de alimento ricos em fibras, o que tem 

possivelmente tem relação com o aumento das neoplasias 

intestinais (LOUIS, FLINT, 2017).  

As observações do papel ativo da microbiota intestinal na 

origem dos tumores no intestino resultaram na busca também 

por agentes causais entre bactérias da própria microbiota 

normal. Deste modo, estudos com modelos de animais, 

demonstram uma associação entre Fusobacterium nucleatum e 

CRC. Essa fusobactéria anaeróbia gram-negativa tem a 

capacidade de colonizar as superfícies mucosas do cólon e 

invadir células epiteliais humanas, ativar a sinalização de beta-

catenina, induzindo a expressão oncogênica e promovendo o 

crescimento das células carcinogênicas do CCR. A 

investigação de Kelly, Yang e Pei, (2018), têm indicado que 

bactérias intestinais estão vinculadas a carcinogênese devido à 

evidência de estímulo de respostas inflamatórias e supressão 

de reações imunes do hospedeiro ao crescimento do tumor.   

Os diversos efeitos sob a composição da microbiota 

intestinal por diferentes agentes estimuladores levam a uma 

modulação do desenvolvimento e da progressão de importantes 

doenças, como as neoplasias intestinais. Consequentemente, 

existem casos em que a disbiose microbiana poderia agir como 

protetor e até mesmo usada como tratamento do CCR – mesmo 

que, em alguns casos, seja considerada fator de risco. Isso 

parte da avaliação do papel da diversidade diminuída e do 
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desequilíbrio estrutural nas comunidades microbianas do cólon 

e no desenvolvimento desse câncer (FARHANA et al., 2018).  

Quanto a esse aspecto de avaliação da composição da 

microbiana intestinal no hospedeiro relacionado ao risco de 

CCR, o estudo de Farhana et al. (2018), estabeleceu diferenças 

significativas entre a microbiota do efluente colônico dos grupos 

de estudo de estadunidenses negros e estadunidenses 

caucasianos. A comparação entre esses dois grupos 

demonstrou uma menor diversidade de bactérias, maior 

abundância desses mesmos microrganismos com atividade 

pró-inflamatória e redução daqueles com atividade anti-

inflamatória, nos grupo dos americanos negros – grupo que 

ainda apresentou maior índice de 7-α-desidroxilase, o que pode 

estar relacionado aos mecanismos para a gênese tumoral e que 

incluem bactérias promotoras da transformação de ácidos 

biliares secundários. Esse estudo embora tenha estabelecido 

diferenças bioquímicas como alterações nos metabólitos 

microbianos, com destaque para os ácidos desoxicólico e 

litocólico, conhecidos por sua atividade pró-carcinogênica, e 

entre a filogenéticas dessas bactérias que colonizam o intestino 

dos grupos estudados, não definiu ao certo o que causaria 

estas diferenças. Porém, destaca-se a importância dessa 

diferenciação constatada, uma vez que, ela explicaria o maior 

número de incidência de CCR no grupo dos estadunidenses 

africanos. 

Descobertas atuais complementam essa ideia da análise 

da composição orgânica intestinal, nos estudos de Thomas et 

al. (2019), por exemplo, foram apresentadas evidências de que 

a microbiota intestinal em pacientes com neoplasia colorretal 

seria mais rica em espécies associadas à cavidade oral – que 
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são dificilmente identificadas no intestino saudável. Isso indica 

a necessidade de se investigar além da possível diminuição da 

biodiversidade intestinal como fator causal de gênese do CCR, 

também sua qualidade no que diz respeito às características 

dos microrganismos encontrados durante a avaliação. E, é 

válido ressaltar como a simbiose de microrganismos e 

eliminação de seus metabólitos, bem como a presença das 

próprias células intestinais constituem um equilíbrio interno e 

dinâmico, ao qual dá-se o nome de homeostase intestinal. 

(FRANCESCANGELI, DE ANGELIS, ZEUNER, 2019). 

A disbiose é justamente este desequilíbrio entre as 

bactérias benéficas e patogênicas da microbiota intestinal. 

Fatores que podem desencadear esse fenômeno envolvem o 

uso indiscriminado de fármacos como os antibióticos, anti-

inflamatórios e laxantes; o consumo excessivo de alimentos 

processados; a exposição à toxinas ambientais; doenças como 

o câncer e síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA ou 

AIDS); disfunções hepato-pancreáticas; diverticulose; idade  e 

estresse do hospedeiro; tempo de trânsito e pH intestinal; 

disponibilidade de material fermentável; estado imunológico do 

hospedeiro e a má digestão. A proliferação de patógenos sob 

as perspectivas da disbiose podem predispor desbalanço e, 

consequentemente, infecções por patógenos. Esse quadro se 

caracteriza por manifestações de diarreia, inflamação e lesões 

na mucosa, síntese de promotores de neoplasias, como as 

nitrosaminas e hipersensibilidade, efeitos cuja tendência é 

desencadear a ativação do  sistema imune, além de produzir e 

ativar fatores carcinógenos no tecido do cólon e reto (PAIXÃO, 

CASTRO, 2016).  
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Além disso, a disbiose provoca um desequilíbrio no 

organismo por má absorção de vitaminas e inativação de 

enzimas digestivas, resultando em prejuízos à digestão e 

induzindo a fermentação comprometendo a absorção de 

lipídeos. A respeito do seu tratamento, sabe-se que pode 

envolver diversas ações como a dietoterapia, em especial a  

que inclua probióticos, prebióticos, ou simbióticos e também 

possivelmente fármacos, além de que casos mais graves levam 

à necessidade de hidrocolonterapia para permitir a adequada 

drenagem linfática do cólon e, aliado a isso, deve-se estar 

atento ao tratamento do estresse psíquico do paciente que caso 

presente deve ser adequadamente tratado. É importante 

ressaltar que quando se melhora a função intestinal prevenindo 

e tratando a disbiose implica em uma melhora generalizada das 

funções do organismo como um todo, devido às diversas 

funções as quais este órgão se relaciona (MAIA, FIORIO, DA 

SILVA, 2018).  

Neste cenário, a suplementação  exógena de prébióticos 

ou  probióticos  representa também benefícios, mas não foi 

observado nos estudos se sua suplementação isolada é capaz 

de recolonizar em definitivo uma microbiota, e por isso, é 

preciso associar-se a outros fatores de proteção e saúde, tais 

como uma alimentação balanceada,  associada  a  um  estilo  

de  vida equilibrado que considere  tempo adequado de sono, 

atividade física e bem estar biopsicossocial pode ter grande 

influência na  composição dor organismos no intestino humano. 

Além do fato de que o uso de bactérias probióticas está 

relacionado a benefícios quantitativo e qualitativo da 

composição microbiana intestinal. Desse modo, de acordo com 

as evidências científicas, uma microbiota saudável impactará 



A RELAÇÃO ENTRE O CÂNCER COLORRETAL E MICROBIOTA 
INTESTINAL 

470 
 

na melhor imunidade e funcionamento fisio-metabólico do 

indivíduo (GOMES, MAYNARD, 2020; MOLSKA, REGUŁA, 

2019).  

Ainda sobre os estudos de uma microbiota intestinal 

saudável, é possível citar a meta-análise de OH, et al. (2019) 

que demonstrou como diferentes fontes de fibra alimentar 

implicam em diminuição dos riscos de CCR e adenoma. O 

estudo se intitula como a primeira meta-análise de dose-

resposta de estudos prospectivos acerca do tema e buscou 

examinar as relações lineares e não lineares da ingestão de 

fibras em dietas individuais e sua relação com o CCR. O 

objetivo central desta pesquisa foi analisar a importância das 

fontes de fibras alimentares e avaliar as suas relações dose-

resposta ideais. Foram percebidos mais especificamente os 

efeitos protetores de fibras de cereais e de grãos contra câncer 

colorretal, mesmo que se saiba que todas as fontes de fibra 

podem fornecer alguns benefícios, e de fibras vegetais e de 

frutas contra adenoma colorretal incidente. Porém o estudo de 

OH, et al. (2019), também concluiu que são necessários mais 

estudos para confirmar o efeito independente de cada fonte de 

fibra individual em relação ao risco de CCR. 

No contexto da prevenção ao câncer colorretal é valido 

relembrar as três etapas em que se pode atuar: a primária na 

qual se busca eliminar ou reduzir a exposição externa aos 

fatores de risco; a secundária, a partir da identificação de lesões 

sugestivas onde a indicação é de mudanças de hábitos de vida, 

com dieta balanceada e atividade física regular. Por fim, na 

etapa tardia, em que se pretende uma prevenção envolve de 

redução do risco de morte e invalidez. Ou seja, o fator dietético 

pode entrar nos três âmbitos e dentro do amplo aspecto de 
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padrão alimentar há o destaque para os prebióticos e 

probióticos (MOLSKA, REGUŁA, 2019; RODRIGUES, et al., 

2019). 

A respeito dos probióticos, sabe-se que são 

microrganismos vivos com a capacidade de oferecer benefícios 

à saúde do hospedeiro quando consumido de forma adequada 

e as principais espécies vinculadas a essa atividade são: 

Lactobacillus sp., Bifidobacterium sp., Saccharomyces 

boulardii, Escherichia coli e Bacillus sp. (MOLSKA, REGULA, 

2019). A respeito dessas classificações taxonômicas, é 

necessário destacar que nem todas as bactérias de um 

determinado gênero têm a mesmas propriedades e terão o 

mesmo efeito no organismo, a depender de suas cepas e seu 

efeito probiótico (MOLSKA, REGULA, 2019).  

Sobre o termo prebióticos, uma designação mais 

recente, envolve ingredientes não digeríveis e seletivamente 

fermentados - substâncias alimentares compostas basicamente 

por polissacarídeos que não o amido e oligossacarídeos – 

componentes que permitem mudanças específicas na 

composição ou na atividade da microbiota gastrointestinal, 

trazendo também benefícios à saúde do usuário (Organização 

Mundial de Gastroenterologia, 2017). Os componentes 

alimentares com propriedades prebióticas de maior relevância, 

que favorecem o crescimento de bactérias benéficas e reduzem 

o risco de desenvolvimento de várias doenças crônico-

degenerativas.são, por exemplo, carboidratos não digeríveis, 

como polissacarídeos e oligossacarídeos, como 

frutooligossacarídeos, galactooligossacarídeos, 

xilooligossacarídeos, isomaltooligossacarídeos, 

mananooligossacarídeos, oligossacarídeos de rafinose, 
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arabinoxilanoligossacarídeos, lactulose, inulina. Esses 

prebióticos são fermentados pela pelos microrganismos 

intestinais e resultam nos AGCC, previamente citados e de 

relevante importância: propionato, butirato e acetato, que entre 

outros benefícios, têm relação com redução dos riscos de 

malignidade neoplásica colorretal (FARIAS, et al., 2019).  E, por 

fim, sobre o conceito simbióticos a definição indica que são 

combinações de prebióticos e probióticos (Organização 

Mundial de Gastroenterologia, 2017). 

Diante disso, a ação dos probióticos ingeridos tem como 

consequência a redução dos riscos do CCR envolvem diversos 

fatores: a modulação da microbiota; a diminuição de 

enterobactérias e enterococos que melhora da barreira 

protetora gastrointestinal; o aumento do número de metabólitos 

anticarcinogênicos e antioxidantes produzidos e tem efeito 

protetor contra neoplasias. Além disso, resultados percebidos 

de seu consumo envolvem a proteção contra outros 

microrganismos potencialmente patogênicos, o aprimoramento 

das condições bioquímicas do colo e do reto e a elevação de 

componentes anticarcinogênicos diminuindo a produção das 

enzimas prejudiciais bem como da resposta inflamação de 

modo geral, ou seja, há uma modulação da resposta imune do 

hospedeiro (MOLSKA, REGUŁA, 2019).  

Esses microrganismos vivos têm ganhado importância 

médica por causa desses efeitos benéficos na saúde do 

hospedeiro, porém mesmo que investigações tenham mostrado 

resultados encorajadores desses efeitos antitumorais, existe 

uma carência por teste de ensaio clínico duplo-cego 

randomizado controlado por placebo. A partir desses estudos é 

que se terá uma maior certeza da aplicabilidade desse uso oral 
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de probióticos e simbióticos na prevenção do câncer colorretal 

(YU, LI, 2016). A respeito do efeito prebiótico e seus benefícios, 

sabe-se que podem ser usados como ingredientes para novos 

produtos alimentícios, alimentos funcionais, que têm resultado 

com características tecnológicas e sensoriais adequadas e com 

grande potencial de exploração por outros domínios 

tecnológicos como farmácia, engenharia de materiais, química 

fina, por exemplo (FARIAS, et al., 2019). 

Em consonância com essa análise, tem-se o estudo de 

TIPTIRI-KOURPETI, et al. (2016), que demonstrou que a 

administração de uma bactéria não patogênica anaeróbia 

facultativa, cuja cepa probiótica é usada em laticínios 

fermentados e alimentos funcionais, o Lactobacillus casei 

ATCC393, tem importante efeito antiproliferativo dependente de 

concentração e de tempo, nas linhas de células do carcinoma 

de cólon murino (CT26) e humano (HT29),portanto, teria uma 

ação inibidora do crescimento e pró-apoptótica nos modelos 

experimentais.. Neste modelo crescimento tumoral de um 

carcinoma de cólon foi contido, sugerindo que o uso desta cepa 

probiótica em programas de intervenção dietética e alimentos 

funcionais poderia ser uma medida promissora. Acerca de 

como ocorreria a inibição do crescimento tumoral in vivo 

mediado por esta cepa, a descrição sugere que o efeito pode 

ser induzido através de uma combinação de efeitos diretos - 

mediados por componentes das bactérias ácido-láticas (BAL) 

juntamente ou através de fatores solúveis secretados por essas 

BALs - e efeitos indiretos, cujo mecanismo é a modulação de 

respostas imunes responsáveis por inibir o crescimento 

daquelas células malignas para os sítios extra-intestinais. 
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A respeito da prevenção das neoplasias colorretais em 

fase tardia, as pesquisas científicas têm demostrado que há 

redução nas taxas de infecção pós-operatória em pacientes 

submetidos à cirurgia eletiva para CCR quando submetidos à 

administração perioperatória de simbióticos, demonstrando que 

esses produtos poderiam ser usados na prevenção e 

tratamento de infecções pós cirúrgicas em pacientes com 

câncer colorretal e de novos crescimentos tumorais no tecido 

(FLESCH, et al., 2017).  

Não somente os probióticos, mas prebióticos e 

simbióticos são eficientes coadjuvantes no tratamento do CCR 

nesse período pós-operatório porque atuam no sentido de 

proteção conta infecções, contra incidência e agravo da diarreia 

e do risco de outras complicações pós-operatórias, como 

sepse, necessidade de ventilação mecânica e vazamento da 

anastomose, além de propiciarem uma recuperação mais 

rápida da função intestinal. A análise dessa suplementação 

durante tratamento de CCR mostrou-se benéfica nesses 

aspectos, tanto para intervenções cirúrgicas como 

radioterápicas e quimioterápicas, além de proporcionar melhora 

na imunidade e redução do desconforto do paciente. Cabe 

ressaltar, no entanto, que é importante manter a medicação pré-

cirúrgica padrão e que a substituição dessa medicação por 

apenas estes itens dietéticos não demonstrou efeitos 

significativo, sendo recomendado, portanto, o seu uso 

concomitante com as terapias tradicionalmente descritas 

(FLESCH, et al., 2017; YU, LI, 2016). 
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CONCLUSÕES  

 No contexto das Doenças Crônicas não Transmissíveis 

(DCNT), o Câncer Colorretal tem prevalência e incidência 

significativas, atraindo a atenção para a situação na saúde 

pública. Nesse sentido, é importante relacionar os fatores de 

risco e de proteção relacionados a condição de saúde. 

 A respeito do desenvolvimento dessa neoplasia, 

conhecidamente há uma íntima relação com a situação da 

microbiota do hospedeiro, seja para o ambiente de 

desenvolvimento local dos pólipos adenomatoso - que 

predispõe a formação tumoral - bem como para o estado 

inflamatório e de resposta imune em sua integralidade. Logo, 

para avaliação do CCR é importante considerar a saúde e 

integralidade da microbiota intestinal, que é rica em 

microrganismos diversos e é fonte metabólitos importantes.  

 Nesse sentido, é válido ressaltar que a análise dos 

microrganismos supracitados envolve considerações 

qualitativas e quantitativas desse microambiente que 

normalmente inclui diversas espécies. Além disso, hoje em dia 

muito se tem estudado acerca da sua modulação, o que pode 

ser feito com o consumo de prebióticos e probióticos ou, em 

associação, com os simbióticos, no âmbito dos novos alimentos 

funcionais que têm tecnologia recente. 

 O uso suplementar oral desses microrganismos, ou 

sobre os ingredientes não digeríveis e até mesmo sua 

combinação, tem demonstrado resultados positivos contra o 

desenvolvimento tumoral, no entanto, ainda há necessidade de 

mais estudos clínicos randomizados para definir os melhores 

componentes de microrganismos, a dose adequada e sua 
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eficácia antitumoral, na prescrição para pacientes de risco, ou 

para a população de modo geral. 
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RESUMO:O Diabetes mellitus (DM) consiste em um distúrbio 
metabólico que se caracteriza por hiperglicemia permanente, 
em virtude da deficiência na produção de insulina ou na sua 
atuação, resultando em complicações sistêmicas a longo prazo. 
De acordo com essa definição o DM pode ser classificado em 
dois grupos principais de acordo com a sua causa, o tipo 1 e o 
tipo 2. Há muitos estudos sobre a atuação de diversas dietas e 
tipos de alimentos que auxiliem na manutenção do DM de 
acordo com seus componentes. Entre elas, estão a dieta 
mediterrânea, e low carb (cetogênica) que preconizam uma 
dieta com restrições ou redução de alguns alimentos em 
detrimento de outros e principalmente em relação a 
carboidratos e gorduras. A análise dessas dietas permitem que 
haja um novo conceito e novas alternativas de alimentação para 
o público diabético, levando em consideração que é necessário 
para o organismo de forma geral a ingestão de todas as classes 
alimentares de forma equilibrada e ajustada de acordo com a 
necessidade e deficiência nutricional e metabólica individual, 
além de haver, obviamente, um acompanhamento com médico 
endocrinologista que irá certificar que não está havendo uma 



ANÁLISE DA DIETA MEDITERRÂNEA E LOW CARB NA MANUTENÇÃO 
E PREVENÇÃO DO DIABETES MELLITUS 

479 
 

alimentação de forma incoerente com o necessário ou as 
quantidades não estão de acordo com o indicado para certo 
indivíduo, incluindo a manutenção da glicemia. 

Palavras-chave: Proteção. Alimentação. Glicemia. 
Carboidrato. Gordura 

 

INTRODUÇÃO 

              

             O Diabetes, as doença cardiovasculares, o câncer e as 

doenças respiratórias crônicas são as principais Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DNCT), responsáveis por cerca 

de 70% de todas as mortes no mundo (Barros MBA et al, 

2016).Entre as DCNTs, está o Diabetes mellitus (DM), que é um 

importante e crescente problema de saúde para todos os 

países. Independente do seu grau de desenvolvimento, se as 

tendências atuais continuarem, o número de pessoas com 

diabetes foi projetado para ser superior a 628,6 milhões em 

2045. O Diabetes mellitus é caracterizado por ser uma 

síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de 

insulina e/ou incapacidade de a insulina exercer 

adequadamente seus efeitos (INTERNATIONAL DIABETES 

FEDERATION, 2017). A insulina é produzida pelo pâncreas e é 

responsável pela manutenção do metabolismo da glicose e a 

falta desse hormônio provoca déficit na metabolização da 

glicose e, consequentemente, diabetes (FERRARI et al., 2019). 

O DM é classificado de acordo com sua etiologia, o diabetes 

tipo 1 (DM1) é uma doença poligênica, autoimune, decorrente 

da destruição das células beta do pâncreas, resultando em uma 

deficiência completa de insulina, estima-se que mais de 88 mil 

brasileiros tenham DM1 e que o Brasil ocupe o terceiro lugar em 

prevalência de DM1 no mundo. Já o diabetes tipo 2 (DM2) 
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possui etiologia complexa e multifatorial, envolvendo fatores 

genéticos e ambientais, dentre eles: hábitos dietéticos e 

inatividade física, que contribuem para a obesidade e 

destacam-se como os principais fatores de risco (AMERICAN 

DIABETES ASSOCIATON, 2019) . O aumento da prevalência 

do diabetes está associado a diversos fatores, como: rápida 

urbanização, transição epidemiológica, transição nutricional, 

etc. (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2017). 

  Alguns planos alimentares como a dieta mediterrânea, dieta 

DASH, o Índice de Alimentação Saudável, o Índice de 

Alimentação Alternada,estão associados à redução do risco de 

DM, além de outros que ainda estão em discussão como a dieta 

low carb, ou cetogênica.  

Foi realizada uma metanálise linear dose-resposta, com índices 

bioestatísticos de 12 grupos alimentares, dentre eles 6 grupos 

apresentaram uma relação significativa com o risco de DT2 

(Diabetes do Tipo 2), três deles demonstrou uma diminuição do 

risco com o aumento do consumo (grãos integrais, frutas e 

laticínios) e três um aumento do consumo (carne vermelha, 

carne processada e bebidas açucaradas) (SCHWINGSHACKL, 

HOFFMAN, MISSBACH, 2015). 

Entre as maiores questões da alimentação na manutenção do 

Diabetes se encontra em torno das gorduras e carboidratos, 

estudos propuseram que a restrição de carboidratos na dieta é 

a primeira abordagem na regulação de diabetes, os autores 

referem-se a muitos dados que mostram efeitos favoráveis, 

como melhoria na sensibilidade e necessidades à insulina, 

ocorrem concomitantemente com a perda de peso de maneira 

significativa. No entanto, muitos estudos e dados recentes 

referem-se a grupos relativamente reduzidos de indivíduos, 
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frequentemente em baixa adesão à dieta e taxas de abandono 

relativamente altas. Metanálises recentes incluíram estudos 

bem controlados, não viram mudanças benéficas em muitos 

parâmetros em prazo maior. (FEINMAN et al., 2015) 

Além disso, os efeitos da gordura dietética no risco de diabetes 

são menos apreendidos para, visto que a gordura não se 

resumo em uma mera fonte de nutrientes e energia, mas 

também de ácidos graxos bioativos que afetam de forma direta 

no metabolismo celular (ACOSTA- MONTANO P; GARCIA 

GONZALEZ v., 2018) 

              Portanto, essa pesquisa tem como objetivo comparar 

as dietas mediterrânea com as novas linhas de pesquisa, que 

consideram um novo parâmetro e novo papel para os 

carboidratos e gorduras dentro das dietas para manutenção do 

Diabetes mellitus, em especial em análise da Dieta Low Carb 

ou também chamada cetogênica,  e dessa maneira demonstrar 

os pontos positivos e negativos de cada plano alimentar para 

maior eficácia da regulação da taxa de glicemia. 

MATERIAIS E MÉTODO 

          Trata-se de uma revisão bibliográfica, que utilizou como 

fontes artigos disponíveis nas bases de dados Pubmed, Scielo, 

Google Scholar, de forma que houve uma priorização daqueles 

publicados a partir do ano de 2015 e foram utilizados de 

inclusão: artigos publicados na íntegra relacionados à temática 

relação entre a dieta e o Diabetes mellitus. Para a pesquisa e 

coleta dos dados utilizaram-se os seguintes descritores em 

saúde: Diabetes, mellitus, dieta, gorduras, carboidratos, 

prevenção e alimentação. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a maioria dos indivíduos com diabetes, a parte mais 

desafiadora do plano de tratamento é determinar a dieta e 

seguir um plano de refeição adequado. Não existe um plano 

alimentar único para todos os indivíduos com diabetes e o 

planejamento das refeições dever ser individualizado. A terapia 

nutricional tem um papel integral no controle geral do diabetes, 

e cada indivíduo com diabetes deve estar ativamente engajado 

na autogestão e planejamento juntamente com sua equipe de 

saúde (DAVIES MJ et al., 2018). 

               Embora haja uma certa controvérsia na literatura 

sobre a carga glicêmica (CG) e índice glicêmico (IG) em 

indivíduos com diabetes em determinados aspectos, redução 

de HbA1C de 0,2 a 0,5% foram demonstradas em alguns 

estudos específicos, após a inclusão de dietas com baixo IG. 

Nesse sentido, algumas sociedades recomendam 

especificamente o uso de dietas de baixo IG como estratégia 

primária para o melhor controle de diabetes, embora seja 

consenso que a qualidade e a quantidade dos carboidratos 

consumidos afetam a resposta glicêmica.(ROYAL 

AUSTRALIAN COLLEGE OF GENERAL PRACTITIONERS, 

2016) 

        Vale salientar que, embora muitos dados e estudos 

referenciam de forma explícita a “dietas com baixo teor de 

carboidratos”. Este fenômeno conhecido como “efeito gangorra” 

está presente em muitos estudos de intervenção nutricional em 

que quando ocorre a diminuição de um componente sempre é 

adjuvante a um aumento simultâneo de outro componente. 
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Sendo assim, o termo “dieta com baixo teor de carboidratos e 

alto teor de gordura “(dieta LCHF) é mais correto e completo. 

        Existem dúvidas ao estudar os resultados das dietas com 

LCHF pelo desafio de haver uma ampla gama de definições 

para um plano de ingestão de baixo carboidrato. É de grande 

valia reavaliar e individualizar os planos de refeições e 

reconhecer que certos grupos não são apropriados para uma 

alimentação com baixo teor de carboidrato, incluindo grávias ou 

lactantes, crianças, além disso, esses planos devem ser usados 

com cautla para aqueles que tomam os inibidores de SGLT2 

devido ao risco potencial de cetoaciacidose. (BLAU JE; TELLA 

SH;  TAYLOR SI; ROTHER HJ, 2017) 

    Dados literários mostram que pré diabéticos ou diabéticos 

que mudam para a dieta Dieta Low-Carb High (LCHF), isto é, 

dietas baixas em carboidratos e relativamente mais alta em 

gorduras, percebem logo uma série de consequências, como 

perda de peso, melhor de sensibilidade à insulina, menor 

flutuação nos níveis de glicose no sangue em jejum. Além de 

ter influência na redução do DM, também está ligado à redução 

dos riscos de doenças cardiovasculares (FEINMAN RD et al, 

2015). Entretanto, existem também pesquisas que consideram 

esses resultados mais diretamente ligados à perda de peso do 

que como redução da ingestão de carboidratos, além de que 

não foram encontrados estudos que reportem a segurança de 

dietas muito baixas em carboidratos em pessoas com diabetes, 

e que essas dietas, quando extremamente restritivas, têm 

efeitos cetogênicos e podem ser uma preocupação àqueles 

com risco de cetoacidose ou em uso de inibidores da SLGT2 ou 

insulina. (SIEVENPIPER JL et al., 2018) 
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    As dietas cetogências (KD) e as de baixo carboidrato (LCD) 

tornaram-se conhecidas amplamente por emagrecer, não só 

dentro da comunidade científica, mas também entre o público 

no geral. Essas abordagens dietéticas são convenientes para 

perder peso, mas evidências científicas sugerem que é 

necessário cuidado, de forma especial para adesão por longos 

períodos de tempo, ou por indivíduos jovens ou com 

determinadas doenças, em que se incluem o DM (AMERICAN 

DIABETES ASSOCIATION, 2019) 

     A resistência à insulina é a patologia descrita do DM2. Em 

um experimento, 20 participantes com DM2 se alimentaram 

com carboidratos de aproximadamente 70% de calorias, 

também conhecidos como carboidratos refinados, essa revisão 

foi realizada com ausência de perda de peso, notoriamente. Em 

contrapartida, Rosenbaum et al (2019) recentemente mostrou 

que uma dieta cetogênica no prazo de 4 semanas resultou em 

maiores valores de glicose sérica pós prandial e menor 

sensibilidade à insulina em resposta a uma refeição controle, 

em comparação ao mesmo tempo de uma dieta não cetogênica 

(ROSENBAUM et al, 2019). 

          Sacarose e alimentos contendo sacarose não são 

proibidos para indivíduos com diabetes, uma vez que não 

aumentam a glicemia mais do que outros carboidratos, quando 

ingeridos em quantidades equivalentes. Dessa forma, a 

sacarose pode ser inserida ao contexto alimentar saudável. No 

entanto, se adicionada à refeição deve ser substituição de 

outras fontes de carboidratos e compensada com doses 

adicionais de insulina. ( SIEVENPIPER JP et al., 2018) 
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          Além dos carboidratos, as gorduras também são alvos de 

muita pesquisa dentro do tratamento e prevenção do DM, já que 

o dramático aumento na sua prevalência está associado à 

pandemia de obesidade, de forma particular porque o excesso 

de adiposidade é o fator de risco mais fortemente ligado ao 

diabetes não insulino dependente ou também chamado de 

Diabetes melllitus do tipo 2 (ACOSTA- MONTANO P; GARCIA 

GONZALEZ v., 2018). As principais diretrizes internacionais 

contemplam a retrada de ácidos graxos trans, a inclusão de 

alimentos fonte de  ácidos graxos monoinstaturados (MONO) e 

poliinsaturados (POLI) e o controle no consumo de graxos 

insaturados, colocando como prioridade o consumo de carnes 

magras, leite desnatado e consumo mínimo de carnes 

processadas. (DYSON PA et al., 2018). 

     Adicionalmente, dados dos “Nurses Health Studies (I e II) de 

estudos prospectivos, após 22 anos de acompanhamento, 

mostram que o consumo de uma colher, (de  aproximadamente 

8 gramas), de azeite por dia tiveram 10% menor de risco de 

DM2 do que aquelas que nunca consumiram azeite. (LEY et al., 

2016). O ácido esteárico é um ácido graxo do tipo saurado 

encontrado entre outros alimentos em queijos, laticínios, grãos 

e ovos, que é convertido em ácido oleico, um ácido graxo 

ômega 9 benéfico.O ácido esteárico pode ser usado como 

substituto das gorduras trans, uma vez que vários estudos 

mostraram que ele não aumenta o colesterol total e nem os 

níveis de LDL-C. A manteiga de cacau, encontrada no 

chocolate, é rica em gordura saturada e em ácido esteárico, 

porém o consumo de mais de 100 g por semana possa ser 

prejudicial devido ao alto consumo de açúcar e conseuquente 

deletério para a manutenção do DM. (D. MOZAFFARIAN, 2016) 
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        É válido ressaltar que o tipo de gorduras consumidas é 

mais importante do que a quantidade total quando olhando para 

objetivos metabólicos e risco de Doenças Cardiovasculares e é 

recomendado que a porcentagem do total de calorias saturadas 

sejam limitadas. Vários ensaios clínicos randomizados incluindo 

pacientes com diabetes tipo 2 relataram que um padrão 

alimentar de estilo mediterrâneo, rico em gorduras 

poliinsaturadas e monoinsaturadas, pode melhoras tanto o 

controle  da glicemia quanto lipídios no sangue. (ESTRUCH R 

et al., 2018) 

        Uma revisão sistemática conclui que suplementos 

dietéticos com gorduras ácidos n-3 não melhoram o controle 

gliêmico em indivíduos com diabetes tipo 2. Ensaios 

controlados randomizados também não recomendam ácidos 

graxos n-3 suplementados para prevenção primária ou 

secundária de Doenças Carviovasculares. Pessoas com 

diabetes devem ser aconselhadas a seguir as diretrizes para a 

população em geral em que evitar gorduras saturadas, 

colesterol alimentar e gorduras trans e sendo assim as gorduras 

saturadas devem ser substituídas por gorduras insaturas e não 

por carboidratos refinados. (SACKS FM et al., 2017) 

        Pesquisas também tem demostrado o potencial de uma 

dieta rica com grãos inteiros, entre outros aspectos, no aumento 

da taxa metabólica de repouso, promoção do balanço 

energético negativo, aumento da sensibilidade à insulina e a 

melhora do perfil lipídico, além da redução da inflamação. 

Substituição de grãos inteiros por outros tipos de grãos, como 

por exemplo, 50 gramas por dia de arroz integral pela mesma 

quantidade de arroz branco, foi associado a um risco 16% 

menor de diabetes tipo 2. A maior ingestão de batatas, 
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especialmente a frita, foi associada a um maior risco de 

diabetes tipo 2, enquanto a substituição de 1 porção de grãos 

inteiros pela mesma quantidade de batata foi associada a um 

menor risco. (KARL JP et al., 2017) 

          Há evidências de associação entre alto consumo de 

carne vermelha e processada e ocorrência de diabetes mellitus 

(DM) e resistência insulínica (RI) em diferentes populações. 

Entretanto essa relação ainda é controversa, visto que por meio 

de uma revisão sistemática identificaram que somente o 

consumo de carne processada está associado à incidência de 

DM. Sendo assim, até o momento, não foi possível identificar 

qual substância presente na carne processada ou na carne 

vermelha está relacionada à ocorrência de DM. (APRELINI 

CMO et al., 2019) 

         Em indivíduos com DM2, a proteína ingerida parece 

aumentar a insulina sem aumentar as concentrações 

plasmáticas de glicose. Assim, fontes de carboidratos ricos em 

proteínas não devem ser consideradas para tratar ou prevenir 

hipoglicemia. Algumas pesquisas sugerem o aumento da 

ingestão usual de proteínas para 1,5 a 2 g/kg de peso 

corporal/dia, ou 30% da ingesta total de energia, durante o 

processo de perca de peso em pacientes com sobrepeso e 

obesos com DM2 mas que tenham a função renal preservada( 

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2019) 

       Para aqueles com doença renal, a proteína dietética deve 

ser mantida na dose diária recomendada 0,8 g/kg de peso 

corporal/dia. Não é indicado diminuir a quantidade de proteína 

dietética abaixo da dose recomendada, pois isso não altera as 

medidas glicêmicas, as medidas de risco cardiovasculares nem 

o curso da taxa de filtração glomerular. A quantidade e a 
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qualidade da proteína deve  ser adequadas para atender às 

necessidades de aminoácidos essenciais. (SIVENPIPER JL et 

al., 2018)  

        Em relação às fibras dietéticas, alguma podem atenuar a 

resposta à insulina e, dessa maneira, auxiliar na prevenção de 

DM2. Diversas evidências epidemiológicas demonstram esse 

efeito protetor da fibra e revelam que os efeitos benéficos são 

decorretes, em especial, da infestão das fibras solúveis. As 

fibras solúveis apresentam efeitos benéficos na glicemia e no 

metabolismo dos lipídios, enquanto as insolúveis agem 

contribuindo para a saciedade, controle de peso e para a 

preservação da saúde intestinal. (GOLBERT et al., 2019) 

     As fibras são encontradas nos vegetais, principalmente em 

folhas, talos, sementes e bagaços. As principais fontes 

alimentares são as frutas, verduras, legumes, farelo e aveia e 

cevada, semente de linhaça, além  de leguminosas como feijão, 

ervilha, grão de bico e lentilha. As evidências mostram que a 

adição de fibra solúvel à rotina alimentar, em produtos como 

aveia, feijões, cevada entre outros, auxilia no retardo do 

esvaziamento gástrico, contribuindo de forma positiva para o 

controle glicêmico pós-prandial e dos lipídes séricos, sendo 

assim o consumo de três ou mais porções de fibras é indicada 

para o alcance da recomendação. (REYNALDS A et al., 2019)      

     Ainda continua-se sem evidências claras sobre aingestão de 

vitamina ou mineral em forma de suplementação para pessoas 

diabéticas. Pacientes que usam Metformina normalmente 

sofrem de deficiência de vitamina B12. Com isso um relatório 

recente do programa de prevenção de diabetes sugeriu que 

testes periódicos de vitamina B12 devem ser considerados para 

paciente usuários de metformina, particularmente naqueles 
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com anemia ou neuropatia periférica. Suplementação com 

antioxidantes, como vitamina E e C, também não é aconselhado 

por falta de evidências e eficácia a longo prazo. 

(MOZAFFARIAN D., 2016) 

         Dentre os minerais, as deficiências são mais elevadas no 

metabolismo de zinco e do magnésio. Uma recente pesquisa 

revelou que a suplementação de zinco está associada a fator 

de proteção em relação ao diabetes mellitus devido está 

relacionada ao melhor controle glicêmico (JAFARNEJAD S et 

al., 2019). Entretanto, a elevada concentração plasmática, de 

modo geral, de zinco pode aumentar o risco de DM2 na 

população. (FERNÁNDEZ-CAO, 2019). 

         A concentração circulante de magnésio tem uma 

associação inversa à incidência de doenãs crônica, como a 

hipertensão e DM2. Ainda não se sabe de maneira concentra a 

concentração ideal do nutriente, com relação à prevenção das 

doenças. (WU J et al., 2017). 

          Para que os indivícuos com diabetes atinjam as 

necessidades diárias de vitaminas e minerais, devem consumir 

no mínimo de duas a quatro porções de frutas, pelo menos que 

uma dessas porções seja rica em vitamina C (frutas cítricas) e 

de três a cinco porções de hortaliças cruas e cozidas. 

Castanhas, nozes e sementes também são excelentes fontes 

de micronutrientes, e inúmeros estudos apontam benefícios 

para a saúde. (RGM et al., 2017) 

          O consumo de bebidas adoçadas com açúcar (SSB) está 

associada à obesidade, diabetes; e entre os países 

consumidores da SSB o de maior destaque é a Argentina, que 

estabeleceu um estudo pelo Carviovascular Disease Policy 

Model-Argentina (CVD Policy Model-Argentina), onde se 
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projetou eventos cardiovasculares e mortalidade para a 

população de 35 a 94 anos, para estimar o impacto da redução 

de SSB sobre a incidência de diabetes e obteve-se como 

resultado que a redução de 10% do consumo levava a redução 

de 3,6% dos casos de diabetes (SALGADO MV et al., 2020) 

            Já em relação ao consumo dos adoçantes não nutritivos 

(contendo poucas ou nenhuma caloria), sabe-se que eles 

podem ser um substituto aceitável para adoçantes nutritivos 

(aqueles que contêm calorias, como açúcar, mel) quando 

consumidos com moderação. O uso desses adoçantes não 

nutritivos parecem ter um efeito significativo sobre o controle 

glicêmico, eles podem reduzir a ingestão geral de calorias e 

carboidratos, além disso o uso desses demonstram benefícios 

na perda de peso. (GROTZ VL et al., 2017) 

      Em relação ao consumo de álcool, a ingestão de forma 

moderada não tem efeitos prejudiciais a longo prazo no controle 

de glicose em pessas diabéticas. Os riscos associados ao 

consumo de álcool incluo a hipoglicemia, especialmente para 

aqueles que usam insulina, ganho de peso e hiperglicemia para 

aqueles que consomem valores excessivos de álcool 

(MOZAFFARIAN D., 2016) 

       Fumantes com diabetes têm um risco elevado de Doenças 

Cardiovasculares (DCV), morte prematura, complicações 

microvasculares e pior controle glicêmico quando comparado 

com não fumantes. Portanto, fumar pode ter um papel no 

desenvolvimento de diabetes tipo 2, visto que é observado que 

as pessoas que param de fumar tem uma associação com a 

melhoria dos parâmetros metabólicos e redução da pressão 

arterial e albuminúria em 1 ano. Nos últimos anos, os cigarros 

eletrônicos ganharam popularidade por se passar como menos 
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prejudicial do que o cigarro normal, porém estudos publicados 

recentemente revelam que o uso de cigarros eletrônicos não 

são menos prejudiciais e que não fumantes não deveriam aderir 

ao uso desses equipamentos eletrônicos. (LIU X et al, 2018) 

     Outra dieta bastante seguida e que tem sido a base do 

padrão alimentar em Portugal se trata da dieta mediterrânea. 

Em 2010 foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da 

Humanidade pela UNESCO. À dieta mediterrânica é indexada 

e tem a capacidade de prevenir doenças crônicas que incluem 

a DM. (BONITO, 2016) 

       A Dieta Mediterrânea levada ao pé da letra nada mais é do 

que um modo de viver, próprio das pessoas que vivem perto do 

mar,e as águas deste mar temperado que entrava terra a 

dentro, permitiram reduzir a amplitude térmica, o que facilitou o 

crescimento e aclimatação de plantas vindas do oriente como a 

oliveira e a vinha e, mais tarde, a instalação de toda a gama de 

frutos e hortaliças, presentes atualmente na horta mediterrânea. 

Esta é uma cultura alimentar que desde seus primórdios 

procurou a produção sustentável de grandes quantidades de 

alimentos ao longo do ano, que sempre apostou na sua 

conservação através da seca, do sal e fumeiro (DARE,C; 

VIEBIG, R.F; BATISTA, 2017) 
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Figura 1. Pirâmide da Dieta Mediterrânea portuguesa 

 
Fonte: FUNDACIÓN DIETA MEDITERRÁNEA,2015 

 

As refeições básicas não devem prescindir de 3 elementos 

principais: 

 

a) Cereais- uma ou duas porções por refeição, em forma 

de pão, massas, arroz, cereais ou outros. 

b) Verduras- duas doses no almoço e no jantar, com 

variedade de cores, sendo pelo menos uma das 

porções cruas 

c) Frutas- uma ou duas porções por dia- que deve ser 

uma sobremesa 

 

       A água deve estar sempre presente com ingestão de mais 

ou menos 1,5-2 litros por dia, que pode ser complementada com 

infusão de ervas com açúcar moderado ou caldos com pouca 

gordura e reduzida quantidade de sal.  
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         A adoção do padrão alimentar mediterrâneo pressupõem 

a consideração de alguns elementos como: 

1) Moderação: as porções devem basear-se na 

temperança, uma vez que o estilo de vida sedentário das 

cidades requer baixas necessidades energéticas. 

2) Confecção: o ato de preparo dos alimentos deve ser 

prazeroso e que seja um momento de interação entre 

amigos e famílias. 

3) Socialização: sentar-se em redor da mesa e partilhar a 

refeição com a família e de forma amistosa proporciona 

um sentido de comunidade  

4) Sazonalidade: os alimentos própios do tempo, frescos 

tem mais nutrientes do que aqueles fora do tempo e 

industrializados, portanto deve-se respeitar e priorizar a 

biodiversidade, os alimentos locais. 

5) Atividade física: a pratica de exercício físico de no 

mímino 30 minutos com gasto de energia e manutenção 

do peso corporal. 

6) Descanso: é necessário um período de sono entre 7 e 9 

hrs diárias para uma vida saudável e equilibrada. 

 

CONCLUSÕES 

          

   Diante do exposto durante essa pesquisa, é possível 

perceber a importância da dieta alimentar na prevenção de 

doenças crônicas como o diabetes. É importante perceber que 

nenhum grupo alimentar deve ser retirado da dieta em 

detrimento de outro, mas deve-se trabalhar com o equilíbrio e o 

acompanhamento médico, além de uma associação com 

exercícios físicos. A dieta Low-Carb como diversos estudos 
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demostram, tem sido muito contestada devido a restrição da 

ingestão de carboidratos ,que são fontes de glicose, substância 

essa essencial para a manutenção da vida do organismo ao ser 

fonte de energia para geração de ATP, ser essencial para o 

funcionamento do cérebro entre outros órgãos vitais para a 

sobrevivência do corpo, além do mais a dieta Low-Carb muita 

das vezes tem resultados positivos para a prevenção da 

diabetes devido a perca de peso e não necessariamente pela 

restrição ao consumo de carboidratos.A gordura também 

tratada como vilã, deve sim fazer parte da dieta mas com 

cuidado e de acordo com as insaturações que previnem risco 

de DCNTs, além de ser seguida as recomendações de 

quantidade. Já a dieta mediterrânea, outro plano alimentar 

contemplado durante a pesquisa, preza por uma dieta que 

tenha equilíbrio e que seja acompanhada de atividade física 

como complementação, além de ser uma das dietas mais 

completas e que prezam por alimentos frescos, naturais e 

locais. Além disso, a alimentação tende a ser uma prevenção e 

tratamento primário evitando a farmacoterapia, que no caso do 

diabetes do tipo 1 são as insulinas e do tipo 2 hipoglicemiantes 

orais. Ademais, durante todo o trabalho foram analisados 

grupos alimentares quanto ao seu risco ou fator protetor para o 

desensolvimento de diabetes e o que foi concluído de um modo 

geral é que a qualidade e a quantidade do que se consome é 

de fundamental importância quando de trata de prevenção e 

manutenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DNCT). 
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RESUMO: As doenças cardiovasculares (DCV) são a causa de 
maior mortalidade e morbidade no mundo são responsáveis por 
20% das mortes na população com mais de 30 anos. As mais 
comuns são doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, 
angina, infarto agudo do miocárdio, arritmias e doenças 
hipertensivas. Estima-se que 40% das mortes poderiam ser 
evitáveis com uma mudança no estilo de vida. Em relação ao 
estilo de vida as dietas DASH e mediterrânea são muito 
indicadas. A dieta DASH é caracterizada por um consumo de 
vegetais, frutas, carnes magras e laticínios. A dieta 
mediterrânea possui alimentos à base de plantas, frutas, 
legumes, leguminosas, gorduras saudáveis de azeites, nozes, 
sementes e peixes, com uma baixa ingesta de alimentos de 
origem animal. A dieta DASH e a dieta Mediterrânea tem 
apresentado bons resultados no controle das DCV. Essa 
revisão visa caracterizar e comparar essas dietas. De modo a 
verificar os aspectos moleculares e metabólicos responsáveis 
por diminuir o risco de doenças cardiovasculares. A 
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metodologia utilizada foi revisão de bibliografia integrativa. A 
partir dos dados analisados foi possível observar que as dietas 
trouxeram muitos benefícios, com efeitos anti-inflamatórios, 
melhora endotelial, no perfil lipídico e na pressão arterial, seus 
benefícios estão sendo comparados ao uso de medicamentos 
como o de betabloqueadores. Além de efeitos benéficos em 
diversas comorbidades associadas. 
Palavras-chave: Doenças cardiovasculares. Dieta DASH. 
Dieta Mediterrânea. Efeitos anti-inflamatórios. Estilo de vida.  
 

INTRODUÇÃO 

 

As doenças cardiovasculares (DCV) são a causa de 

maior mortalidade e morbidade no mundo, independente de 

raça, etnia e sexo. A fisiopatologia está relacionada a alterações 

no funcionamento do sistema cardíaco, o qual transporta 

oxigênio e nutrientes ás células do corpo. As principais DCV 

são: doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, angina, 

infarto agudo do miocárdio, arritmias e doenças hipertensivas. 

Entre seus fatores de risco destacam-se: tabagismo, 

obesidade, etilismo, hiperlipidemia, sedentarismo e má 

alimentação (NASCIMENTO et al., 2018).  

No Brasil as DCV são as principais causa de mortalidade, 

responsáveis por 20% das mortes na população com mais de 

30 anos. Estima-se que 40% das mortes poderiam ser evitáveis 

com uma mudança no estilo de vida, em relação a alimentação 

e atividades físicas (NASCIMENTO et al., 2018). A principal 

comorbidade que está relacionada às doenças 

cardiovasculares é a hipertensão arterial. Dessa forma, uma 

dieta foi desenvolvida em um estudo norte americano, na 

década de 90, para a redução da pressão arterial conhecida 

como dieta DASH (Dietary Approach to Stop Hypertension). 
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Essa dieta segundo as pesquisas pode reduzir cerca de 9 

mmHg na pressão arterial sistólica apenas com a intervenção 

dietética (JURASCHEK et al., , 2017).  

 Em contraponto outra dieta conhecida como a Dieta 

Mediterrânea tem apresentado bons resultados no controle de 

fatores de risco para doenças cardiovasculares como pressão 

alta, dislipidemias e efeitos anti-inflamatórios (LISTA, 2016). 

Essa revisão visa caracterizar e comparar essas dietas. De 

modo a verificar os aspectos moleculares e metabólicos 

responsáveis por diminuir o risco de doenças cardiovasculares. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia utilizada foi revisão integrativa nas 

plataformas Pubmed, Scielo e Lilacs. O critério de inclusão foi 

preferencialmente artigos científicos dos últimos 5 anos, 

incluindo ensaios clínicos, meta-análises, testes controlados, 

aleatórios e livros. As palavras chaves utilizadas para a 

pesquisa foram: Dieta mediterrânea, dieta DASH, doenças 

cardiovasculares, hipertensão arterial e doença coronariana. O 

critério de exclusão utilizado foram artigos que não se 

relacionavam com o tema proposto sobre os efeitos da dieta 

mediterrânea e da dieta DASH e não estavam no período 

escolhido.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Segundo Santos et al. (2019), o Brasil passou por um 

processo de transição nutricional, o que significa que houve 

uma diminuição da desnutrição e aumento do excesso de peso 
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(sobrepeso e obesidade), isso em razão de fatores como 

diminuição da atividade física, avanço da tecnologia, mudança 

da alimentação com uma maior ingesta calórica e inserção da 

mulher no mercado de trabalho. Consequentemente, esse 

sobrepeso acarreta diversas doenças crônicas como doenças 

cardiovasculares e diabetes (SANTOS et al., 2019). 

 Somado a isso, a ciência da nutrição humana sofreu uma 

mudança ao longo dos anos. Previamente havia uma 

abordagem “reducionista”, de forma que as prescrições eram 

focadas em alimentos específicos. Atualmente, tem-se utilizado 

uma visão mais ampla, de forma a observar os conceitos de 

qualidade na alimentação de uma maneira geral. O impacto na 

saúde é influenciado não por nutrientes isolados, mas por sua 

interação com o meio ambiente. Essa mudança de paradigma 

é a comprovação de que os alimentos possuem uma estrutura 

complexa, e seus efeitos são multivariados, desde sua 

influência no sistema imune a compostos moleculares. Isso se 

aplica na utilização de dietas (VITALE et al., 2018). 

Segundo o National Institute of Health (NIH) dos Estados 

Unidos, a dieta DASH é caracterizada por um consumo de 

vegetais, frutas, carnes magras e laticínios. Acrescenta-se a 

inclusão de micronutrientes no cardápio e também a redução 

de sódio na dieta para cerca de 1500 mg/dia. Além de diminuir 

os alimentos processados e aumentar os frescos (JURASCHEK 

et al., 2017). A dieta inclui também os componentes básicos da 

alimentação, como por exemplo: carboidratos, gorduras e 

proteínas, o que varia entre esses componentes são as 

porções. Há uma maior prevalência de legumes e frutas com 

cerca de cinco porções ao dia. Já carnes magras com duas ou 

menos porções ao dia. Os carboidratos inclusos são saudáveis 
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como: leguminosas, grãos integrais (trigo rachado, milho e 

aveia). Em relação as gorduras incluem azeite, abacate, nozes, 

sementes de linhaça, semente de cânhamo e peixe rico em 

ácidos graxos (ômega-3) (CHALLA, AMEER, UPPALURI, 

2020).  

Um ensaio clínico randomizado realizado por ZADE 

(2016) com 60 pacientes, em um período de 8 semanas, 

demonstrou efeitos de diminuição de IMC e triglicérides. Além 

de benefícios em marcadores do metabolismo da insulina, 

marcadores inflamatórios e em ALT e ALP (ZADE, 2016). Em 

outro ensaio clínico a adesão à dieta do grupo controle 

demonstrou uma redução da lipoproteína de baixa densidade 

(LDL), do triglicérides e melhores valores da lipoproteína de 

densidade muito baixa (VLDL), o que diminui os riscos de 

formação de ateromas nos vasos sanguíneos e a possibilidade 

de Infarto agudo do miocárdio (IAM) (CHIU et al., 2016). 

O consumo reduzido de sódio também se mostrou como 

fator relevante na manutenção da pressão. Uma pesquisa 

realizada por JURASCHEK et al. (2017) demonstrou as 

diferenças na redução da pressão com uma dieta com alto teor 

de sódio e outra com baixo teor relacionado com a dieta DASH. 

A diferença entre a pressão arterial sistólica da primeira e da 

segunda chegam a -8,99 mmHg. Importante ressaltar que não 

foi demonstrado diferença significativa na pressão arterial 

diastólica (JURASCHEK et al., 2017). 

O consumo da dieta DASH tem sido recomendado para 

pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica 

(DHGNA), em razão de seus efeitos positivos no IMC, ALT, 

ALP, triglicérides, marcadores inflamatórios, GSH e MDA. Em 

um estudo randomizado com 60 pacientes com DHGNA 
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mostrou resultados significativos desses marcadores e 

concentrações diminuídas da proteína C reativa de alta 

sensibilidade (ZADE, 2016). 

Em outra vertente, a Dieta Mediterrânea foi introduzida 

pela primeira vez na literatura por um médico em 1975, ela é 

baseada na dieta da ilha de Creta, onde o foco era a ingestão 

de alimentos à base de plantas, frutas, legumes, leguminosas e 

gorduras saudáveis de azeites, nozes, sementes e peixes, com 

uma baixa ingesta de alimentos de origem animal (YAZDI, 

MORREALEL, REISIN, 2020).  

Uma pesquisa demonstrou que a aderência a essa dieta 

possui resultados comparáveis ao tratamento medicamentoso 

com a utilização de anti-hipertensivos, como inibidores de 

angiotensina ou betabloqueadores. Os constituintes da dieta 

possuem funções especiais para a prevenção de DCV. O peixe 

por exemplo, segundo o American College of Cardiology (ACC) 

dever ser ingerido duas vezes por semana, a presença do 

ômega-3 traz um fator protetor para as arritmias. O azeite de 

oliva possui em sua estrutura compostos fenólicos com baixo 

peso molecular como o hidroxitrosol e a oleuropeína. Esses 

componentes são antioxidantes importantes para melhorar a 

função endotelial. Dessa maneira, há uma diminuição do risco 

de inflamação sistêmica e da formação de trombos pelo 

colágeno exposto. Acrescenta-se ainda o fator cardioprotetor 

das frutas e vegetais por seus compostos flavonóis, que 

também exercem efeito no aumento do óxido nítrico, o qual 

dilata as artérias e diminui a pressão arterial (LISTA, 2016). 

Além dos benéficos já citados, uma pesquisa por Ferré 

et al. (2016) evidenciou que a Dieta Mediterrânea diminui níveis 

de acilcarnitinas plasmáticas que são compostos associados ao 
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um maior número de casos de AVC e efeitos coronários em 

pacientes de alto risco cardiovascular (FERRÉ et al., 2016). Um 

estudo PREDIMED (Prevenção com Dieta Mediterrânea) 

mostrou bons resultados nas funções biológicas das 

lipoproteínas de alta densidade (HDL). Essa proteína possui um 

papel cardioprotetor aumentando o efluxo de colesterol e a 

capacidade de esterificar ele, atividade exercida pela enzima 

paraoxona-1- arilesterase. Somado a atividade vasodilatadora 

do HDL (HERNAEZ et al., 2017). 

O ensaio da Women's Health Initiative (WHI), realizado 

por PRENTICE et al. (2017), avaliou mulheres na menopausa 

que tiveram uma mudança no padrão alimentar com uma dieta 

de baixo teor de gordura e as restrições para alimentação 

saudável. Esse estudo demonstrou que as mulheres que 

seguiram essa dieta interromperam o uso de estatinas pelo 

controle do colesterol. Somado ainda a uma redução de 29% 

da frequência cardíaca, esse resultado é explicado pela 

diferença do potencial de gorduras (PRENTICE et al., 2017). Foi 

constatado uma associação positiva das ceramidas plasmáticas 

com as DCV no estudo PREDIMED. Esse mesmo estudo 

apresentou que a Dieta Mediterrânea pode diminuir esse efeito 

prejudicial das ceramidas (WANG, 2017). 

Em intervenções no grupo PREDIMED-Plus em um 

período de 12 meses, observou-se reduções nos níveis 

circulantes de leptina, interleucina-18, MCP-1, na resistência 

insulínica, e diminuição da hemoglobina glicada. Os 

participantes pré diabéticos e diabéticos tiveram um melhor 

controle glicêmico, maior sensibilidade a insulina e perderam 

uma média de 3,2 kg em comparação ao grupo controle que 

perdeu apenas 0,7 kg. Nesse aspecto, há um bom controle da 
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síndrome metabólica que aborda diabetes, pressão arterial e 

dislipidemias (SALVADÓ et al., 2018). 

Somado a isso, de acordo coma pesquisa de Barrea et 

al. o tecido linfoide presente no intestino conhecido como GALT 

tem o maior número de células imunes dentro do corpo humano 

e defeitos nessa barreira imunológica são fatores de risco para 

a patogênese de diversas doenças. Nesse sentido, a microbiota 

intestinal exerce um papel crucial para o desenvolvimento de 

doenças crônicas como diabetes e doenças cardiovasculares. 

Por isso constatou-se que nutrição é o principal fator exógeno 

na resposta imune do hospedeiro. A Dieta mediterrânea foi 

associada nessa pesquisa com uma boa manutenção das 

respostas imunes por seus efeitos na inflamação. Nesse estudo 

de Barrea et al., após 3 meses de adesão foi perceptível a 

redução de marcadores inflamatórios como IL-6, ICAM-1, Crp-

levels e e-selectina. O que demonstra um bom efeito 

antiinflamatório. Os autores acreditam que está relacionado 

com as presença do azeite e seus compostos polifenóis 

(BARREA et al., 2020).  

Em comparação, um estudo americano utilizando dados 

de 2767 adultos com idade entre 20 a 90 anos do National 

Heath and Nutrition Examination Survey III avaliou a relação 

entre a dieta DASH e a dieta mediterrânea no tratamento de 

síndrome metabólica em obesos. De forma a avaliar o índice 

das dietas e sua relação com os fenótipos de obesos 

metabolicamente saudáveis ou não. Os resultados encontrados 

corroboram melhora na síndrome metabólica relacionada ao 

fenótipo. O índice mais alto da dieta mediterrânea foi associado 

a maiores chances dos fenótipos de obesos metabolicamente 

saudáveis, e o índice de DASH mais alto foi associado com 
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menor probabilidade de obesos aumentarem seu peso e terem 

piora no metabolismo. Não houve diferença significativa entre 

as duas dietas. Um fato relevante que foi observado é a relação 

da idade com melhores resultados. Indivíduos de faixa etária 

mais jovem tiveram um potencial maior de prevenção à doença 

cardiometabólica (MARK et al., 2016). 

 Em uma outra abordagem já foram feitas associações entre 

a Dieta Mediterrânea e a dieta DASH, um exemplo é a dieta 

MIND. Essa dieta associa a Dieta Mediterrânea e a DASH com 

algumas alterações baseada na nutrição do cérebro. Ela tem 

sido utilizada para prevenção do declínio cognitivo após o AVC. 

Um estudo coorte buscou avaliar por meio de avaliações 

cognitivas, pontuação de padrão de dieta, covariáveis e 

análises da associação entre essa dieta e a mudança cognitiva 

entre os pacientes de derrame. Os resultados demonstraram 

que a dieta MIND diminuiu de forma significativa a taxa de 

declínio da cognição global, relacionado a domínios cognitivos 

individuais, da memória semântica e da velocidade perceptiva. 

As dietas mediterrânea e DASH de forma individual, segundo a 

pesquisa podem ser úteis na prevenção dos derrames, pela 

menor formação de trombos e condições cardiovasculares. 

Todavia, não foram associadas à desaceleração do declínio 

cognitivo (CHERIAN et al., 2019). 

 Segundo PANIZZA (2019), a obesidade é um dos principais 

fatores de risco para DCV, o excesso de adiposidade visceral e 

subcutânea faz o aumento de proteínas pró-inflamatórias e 

adipocinas que auxiliam na formação de trombos em vasos, 

somado a um sangue mais viscoso que diminui o fluxo pela 

excesso de lipídios circulantes. Esse estudo piloto ativo 

randomizado buscou comparar os efeitos da dieta DASH e da 
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mediterrânea associada a dieta intermitente (IER), na redução 

da adiposidade visceral em um período de 12 semanas. A 

redução da dieta mediterrânea e IER em relação ao tecido 

adiposo visceral e a massa de gordura total foi de −22,6 ± 3,6 

cm 2 e −3,3 ± 0,4 kg, respectivamente. Em comparação com a 

dieta DASH os valores encontrados foram: −10,7 ± 3,5 cm 2 e 

−1,6 ± 0,4 kg. Também foi constatado valores significativamente 

maiores da melhora da alanina transaminase entre a 

mediterrânea em relação com a DASH, o que demonstra 

benefícios em relação a função hepática. Os pesquisadores 

acreditam que esse resultado melhor está relacionado com a 

maior perda de gordura. A redução das medidas 

antropométricas (IMC, circunferência de cintura, circunferência 

de quadril, porcentagem de gordura corporal, massa gorda, 

massa magra) foram quase o dobro para o grupo IER e 

mediterrânea comparando com a DASH. Entretanto, para o 

grupo da dieta mediterrânea e IER, houve uma redução na 

ingestão de cálcio, tiamina e folato, trazendo uma preocupação 

da redução de ingestão de micronutrientes (PANIZZA, 2019). 

 A dieta DASH e a Dieta Mediterrânea são, em essência, 

dietas com um predomínio de consumo de vegetais e um baixo 

consumo de carne vermelha e processada. Essa composição é 

rica em fibras, nitratos dietéticos, micronutrientes 

cardioprotetores como magnésio, potássio e antioxidantes 

(vitamina C e licopeno). Esses efeitos cardiotônicos foram 

relatados em um estudo prospectivo com 1000 adultos durante 

dois anos que possuíam síndrome coronariana aguda, e relatou 

uma redução de 7% na probabilidade de desenvolver disfunção 

sistólica ventricular na hospitalização. Além de diminuir 12% na 
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probabilidade de eventos DCV recorrentes e 10% menor de 

risco de remodelação cardíaca (KERLEY, 2018). 

 Acrescenta-se também o uso da dieta DASH e da Dieta 

Mediterrânea para a redução de risco para doença renal crônica 

por sua redução da pressão arterial, melhora de perfis lipídicos, 

inflamação sistêmica e perda de peso. Ambas as dietas têm 

apresentado uma diminuição na filtragem glomerular (Egfr), o 

que reduz a mortalidade. As duas dietas priorizam o consumo 

de alimentos integrais, como frutas, vegetais, leguminosas, 

grãos e nozes, além de não incentivarem o consumo de fast 

food. Esses componentes não são rotineiramente encontrados 

nas dietas estadunidenses, o que YADZI et al.(2020) acredita 

ser uma dificuldade na sua adesão. Todavia, os mesmos 

autores consideram que é um aspecto que deveria ser mais 

abordados e para uma maior inserção no cotidiano (YADZI et 

al.,2020). 

 Por conseguinte, segundo uma pesquisa por ALMEIDA, et 

al. (2018), a insuficiência cardíaca (IC) é uma das complicações 

cardiovasculares mais sérias de condição clínica complexa, que 

compromete a capacidade do coração em fornecer oxigênio 

para todos os tecidos do corpo. Essa pesquisa buscou analisar 

a influência da dieta DASH e da dieta mediterrânea para reduzir 

seus aspectos clínicos, sua taxa de mortalidade, e investigar o 

efeito protetor que esses padrões dietéticos realizam. A partir 

dos dados coletados a dieta mediterrânea e a do tipo DASH 

seria benéfico para a prevenção primária da IC. Os resultados 

destacaram ainda um efeito protetor da dieta mediterrânea na 

incidência de IC e melhora dos parâmetros cardíacos em 

pacientes com a doença prévia. Não houve resultado 

significativo de diferença entre os efeitos entre a dieta 
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mediterrânea em relação a DASH, mas ambas foram protetoras 

quando comparadas com o grupo controle. Os efeitos benéficos 

da dieta mediterrânea foram atribuídos por Almeida et al. (2018) 

ao azeite de oliva pelo alto teor de ácido oleico, um tipo de ácido 

monoinsaturado (MUFA) que pode ajudar contra o dano 

oxidativo, além dos compostos fenólicos que têm ações 

antioxidantes e anti-inflamatórios. Entre os principais 

compostos fenólicos estão o hidroxitrosol, com atividades 

farmacológicas, neuroprotetoras, anticâncer e prevenção 

cardiovascular. Acrescenta-se ainda os efeitos de diminuição 

da pressão arterial pelo consumo do polifenol no azeite de oliva, 

por aumentar a síntese de óxido nítrico endotelial e a resposta 

gerar uma hiperpolarização no endotélio. Foi evidenciado 

também, no mesmo trabalho, que a dieta DASH apresentou 

bons resultados pela inclusão de alimentos ricos em vitaminas 

(C e folato) e minerais (K, Ca, Mg e P). Além de grãos inteiros 

e fibras que auxiliam nos seus efeitos antioxidante, na resposta 

inflamatória, função hepática, coagulação, natriurese, ativação 

simpática e função endotelial (ALMEIDA et al., 2018). 

 Em outra vertente baseados no estudo de Campbtell 

(1998), a dieta dos ocidentais tem mostrado trazer um risco 

maior de desenvolver determinadas doenças, indicando a 

necessidade de uma mudança de paradigma. Esse estudo fez 

uma comparação entre a alimentação dos chineses e dos 

estadunidenses e observou-se que a alimentação dos 

estadunidenses possuía níveis mais baixos de vitaminas C e 

betacaroteno. Essas vitaminas antioxidantes são consideradas 

inibidora de doenças. As dietas a base de plantas foram 

relacionadas com os melhores valores de prevenção. 

Adicionalmente, a dieta dos ocidentais foi associada a 
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concentrações mais altas de colesterol e farinha de trigo 

refinada, que aumentam o triglicérides e o risco de doença 

arterial coronariana. A pesquisa trouxe dados de uma província 

chamada Sichan, na China, que possuía as menores taxas de 

doença arterial coronariana. A dieta utilizada está associada à 

frequência de ingestão de vegetais verdes, ácidos graxos 

monoinsaturados, leguminosas e hortaliças (CAMPBTELL 

PARPIA, CHEN, 1998). 

 Por conseguinte, com todos os benefícios já citados da 

dieta mediterrânea e da DASH nas doenças crônicas, um 

estudo publicado pela Nature destacou que a associação das 

duas dietas pode melhorar a depressão. A depressão, 

atualmente, afeta mais de 300 milhões de pessoas e, segundo 

a OMS, custa 1 trilhão de dólares para a economia global. O 

tratamento convencional não tem conseguido abranger a todos 

sendo efetivo em um a três casos do transtorno de humor. 

Nesse viés, foram procurados fatores de risco que poderiam ser 

modificáveis como a alimentação. Com isso, observou-se o 

papel dos nutrientes nas vias neurológicas, por serem 

moduladas pela ingesta nutricional relacionada com à 

inflamação, estresse oxidativo, neuroplasticidade, função 

mitocondrial e microbiota intestinal. Os resultados a partir da 

análise dos estudos mostrou uma associação forte entre uma 

maior adesão a dieta mediterrânea e a menor adesão com 

efeitos pró inflamatórios e riscos diminuídos de depressão. O 

mecanismo biológico dessa associação foi que os componentes 

da dieta causam menos danos ao cérebro, pelo menor estresse 

oxidativo, resistência à insulina, inflamação e mudanças na 

vascularização. Além de sugerir um impacto da dieta no 

hipocampo (LASSALE et al., 2018) 
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 Além dos benefícios na saúde o uso dessas dietas tem 

trazido resultados positivos no impacto humano na biosfera. 

Segundo o estudo de Nelson et al. (2016), existem evidências 

consideráveis de que padrões de dieta como a DASH e a 

mediterrânea abrangem todos esses sistemas de saúde. Em 

razão de diminuírem os riscos de doenças crônicas evitáveis, 

como as doenças cardiovasculares. Reduzirem o impacto da 

produção de seus alimentos, por serem naturais, com um baixo 

consumo de industrializados e de carnes vermelhas, e por 

buscarem a preservação dos recursos naturais, sem afetar a 

natureza. A dieta mediterrânea e a DASH reduzem a pegada 

ambiental por diminuírem as emissões dos gases do efeito 

estufa, o uso de energia, uso da terra para agricultura e água. 

Além dos seus benefícios para a saúde pública (NELSON et al., 

2016). 

 

Tabela 1. Principais resultados da pesquisa  

ZADE, 2016 Efeitos positivos da dieta 

DASH no IMC, ALT, ALP, 

triglicérides, marcadores 

inflamatórios, GSH, MDA e 

proteína C. 

CHIU et al., 2016 A dieta DASH redução da 

LDL, do triglicérides e 

melhores valores da VLDL. 

JURASCHEK et al., 2017 Diferença de -8, 99 mmHg na 

pressão arterial sistólica com 

a dieta DASH 

FERRÉ et al., 2016 A Dieta Mediterrânea diminui 

níveis de acilcarnitinas 
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plasmáticas que são 

compostos associados ao um 

maior número de casos de 

AVC 

HERNAEZ et al., 2017 Dieta mediterrânea aumenta 

HDL e possui papel de efluxo 

e colesterol atividade pela 

enzima paraoxona-1- 

arilesterase. 

PRENTICE et al., 2017 Dieta mediterrânea trouxe 

que quem seguiu a dieta 

interromperam o uso de 

estatinas pelo controle do 

colesterol. Somado ainda a 

uma redução de 29% da 

frequência cardíaca. 

WANG, 2017 Dieta mediterrânea e a 

redução de ceramidas 

plasmáticas. 

SALVADÓ et al., 2018 Dieta mediterrânea e a 

redução nos níveis 

circulantes de leptina, 

interleucina-18, MCP-1, na 

resistência insulínica, e 

diminuição da hemoglobina 

glicada. 

BARREA, 2020 Adesão da dieta 

mediterrânea e a redução de 

marcadores inflamatórios 
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como IL-6, ICAM-1, Crp-

levels e e-selectina. 

CHERIAN et al., 2019 A dieta MIND diminuiu de 

forma significativa a taxa de 

declínio da cognição global, 

relacionado a domínios 

cognitivos individuais, da 

memória semântica e da 

velocidade perceptiva. 

PANIZZA, 2019 A redução da dieta 

mediterrânea e IER em 

relação ao tecido adiposo 

visceral e a massa de gordura 

total foi de −22, 6 ± 3, 6 cm 2 e 

−3, 3 ± 0, 4 kg, 

respectivamente. Em 

comparação com a dieta 

DASH os valores 

encontrados foram: −10, 7 ± 

3, 5 cm 2 e −1, 6 ± 0, 4 kg. 

KERLEY, 2018 Pacientes que possuíam 

síndrome coronariana aguda 

com a dieta mediterrânea 

teve uma redução de 7% na 

probabilidade de desenvolver 

disfunção sistólica ventricular 
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na hospitalização. Além de 

diminuir 12% na 

probabilidade de eventos 

DCV recorrentes e 10% 

menor de risco de 

remodelação cardíaca. 

LASSALE et al., 2018 Dieta DASH e mediterrânea e 

a diminuição da depressão, 

pelo menor estresse 

oxidativo, resistência à 

insulina, inflamação e 

mudanças na vascularização. 

Além de sugerir um impacto 

da dieta no hipocampo. 

 

  

CONCLUSÕES  

 

A partir da revisão bibliográfica foi possível concluir que 

a dieta Mediterrânea e a dieta DASH estão associadas ao 

menor risco de DCV, em razão da diminuição da pressão 

arterial, dos efeitos anti-inflamatórios e redução de 

dislipidemias. Além de benefícios associados na melhora do 

sistema imune, e de fatores relacionados a comorbidades 

associadas como a doença hepática alcoólica por melhorar os 

níveis de ALT e ALP. Somado a isso, foi observado benefícios 

no sistema neurológico e na síndrome metabólica como um 

todo. Em comparação as duas dietas não houve efeitos 

significativos que priorizem uma. Ambas foram equivalentes 

nos benefícios a saúde e ao meio ambiente. Acrescenta-se 
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ainda a necessidade de mais estudos que abordem a relação 

bioquímica entre essas dietas para melhorar a disseminação 

dessa forma de alimentação. 
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RESUMO: A dieta enteral artesanal pode ser utilizada como 
suporte parcial ou completo para nutrição enteral. É feita a partir 
de alimentos in natura, no qual é liquidificada, misturada e 
administrada por sonda de alimentação. Em virtude do uso 
crescente dessa dieta em ambiente domiciliar e da necessidade 
da difusão de informações suscintas e práticas relacionadas ao 
seu uso e preparo, este trabalho teve por objetivo elaborar uma 
cartilha textual e ilustrada com orientações para usuários, 
familiares e cuidadores em relação ao manejo da dieta enteral 
artesanal no domicílio. A elaboração da cartilha “Orientações 
para o manejo domiciliar da dieta enteral artesanal” deu-se pela 
seguinte forma: levantamento bibliográfico; seleção das 
informações; desenvolvimento; revisão; e conclusão. Ao final, o 
material possuiu 16 páginas no total e as ilustrações estavam 
de acordo com a ideia de cada tópico abordado.  Vale ressaltar 
que a criação do material foi feita com linguagem simples, com 
figuras e de maneira didática, a fim de facilitar o entendimento 
de pacientes, pais e cuidadores, e assim se ter maior adesão 
às informações oferecidas. A cartilha educativa é uma 
ferramenta relevante para as atividades de educação em 
saúde. A experiência com sua elaboração demonstrou a 
necessidade da associação entre orientações escritas e verbais 
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para melhor compreensão do leitor e segurança no manejo da 
dieta enteral artesanal. 
Palavras-chave: Cuidados Domiciliares de Saúde. Educação 
em Saúde. Manipulação de Alimentos. Nutrição Enteral. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A dieta enteral artesanal pode ser utilizada como suporte 

parcial ou completo para nutrição enteral. É definida como o uso 

de alimentos in natura na forma líquida, geralmente é preparada 

em casa com a mesma refeição da família, no qual é 

liquidificada, misturada e administrada por sonda de 

alimentação (ESCURO, A. A.; HUMMELL, 2016; OPARAJI; 

SFERRA; SANKARARAMAN, 2019).  

Estudos relatam os benefícios relacionados ao uso de 

dietas enterais artesanais, por serem mais fisiológicas, de 

menor custo (MOKHALALATI et al., 2004) e,  flexíveis 

permitindo a livre seleção de alimentos para atingir valor 

nutricional adequado (BORGHI et al., 2013), por  conterem 

alimentos in natura com redução do conteúdo de açúcares, 

sabores artificiais e aditivos, aumento do teor de fibras e melhor 

conexão emocional entre cuidador e paciente (WEEKS, 2019). 

Além de promoverem  redução de náuseas,  vômitos e sintomas 

de constipação ou diarreia  (FABIANI et al., 2020; HURT et al., 

2015). 

Por outro lado, as contraindicações para seu uso se 

devem a demora na preparação, necessidade de maior 

monitoramento nutricional, aumento do risco de obstrução da 

sonda  e de contaminação e indisponibilidade ao paciente 

hospitalizado (ESCURO, A., 2014; WEEKS, 2019). Além  da 

dificuldade dos cuidadores em obter informações sobre o 
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preparo e armazenamento da dieta, bem como conhecer a 

composição nutricional dos alimentos (PHILLIPS, 2019; 

TROLLIP; LINDEBACK; BANERJEE, 2020). 

 Diante desse contexto, o acompanhamento e orientação 

nutricional por  profissionais capacitados, contribuem para que 

a dieta enteral artesanal seja nutricionalmente completa, segura 

e que atenda aos requisitos dos seus usuários (BENTO; DIEZ 

GARCIA; JORDÃO, 2017; JOHNSON et al., 2018). Para isso, a 

prática educativa em saúde, por meio de uma cartilha 

educativa, pode ser um instrumento de fácil acesso ao público, 

além de ser um bom promotor e disseminador do conhecimento 

(MOURA et al., 2017). 

Desse modo, faz-se necessário a prática de educação 

em saúde, que é uma estratégia de promoção da saúde, no qual 

visa o processo de conscientização individual e coletiva de 

responsabilidades, mudança de práticas e de direitos à saúde 

por meio da aproximação entre profissionais e população. 

Importante considerar que nessa relação educativa, a produção 

do conhecimento passa a ser coletiva, promovendo uma 

modificação mútua, pois ambos são portadores de 

conhecimentos diversos. Portanto, para educar em saúde, se 

faz necessário que o profissional esteja atento ao contexto 

geográfico, social, político, cultural do indivíduo, família e 

comunidade (MACHADO et al., 2007). 

A ideia da construção da cartilha, deu-se em virtude do 

uso crescente da dieta enteral artesanal em ambiente domiciliar 

e da necessidade da difusão de informações suscintas e 

práticas relacionadas ao seu uso e preparo. Assim, este 

trabalho teve por objetivo elaborar uma cartilha textual e 

ilustrada com orientações para usuários, familiares e 
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cuidadores em relação ao manejo da dieta enteral artesanal no 

domicílio.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo com abordagem metodológica, no qual a 

elaboração da cartilha “Orientações para o manejo domiciliar da 

dieta enteral artesanal” deu-se da seguinte forma: 1) 

levantamento bibliográfico; 2) seleção das informações; 3) 

desenvolvimento da cartilha; 4) revisão; e 5) conclusão. 

No processo de construção da cartilha, foi realizado o 

levantamento bibliográfico por meio das bases de dados 

Scopus, Pubmed, Scielo e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 

assim como manuais do Ministério da Saúde e sites 

relacionados ao assunto. Os descritores utilizados para busca 

de artigos científicos relacionados ao tema foram: enteral 

nutrition, homemade, pureed, blenderized tube feeding e 

blended tube feeding. A busca foi realizada entre os meses de 

agosto e setembro de 2020. Delimitou-se como recorte 

temporal, materiais publicados no período de 2016 a 2020, com 

o propósito de evidenciar as publicações mais recentes sobre a 

temática em questão. 

A seleção das informações se deu pela proximidade do 

tema a ser abordado. Após a leitura dos artigos selecionados e 

de materiais relacionados ao tema, os conteúdos foram 

sintetizados e agrupados por tópicos para melhor compreensão 

do leitor. Os tópicos escolhidos estão representados na Tabela 

1. 

Após a escolha e síntese do conteúdo, houve a seleção 

de imagens, cores e letras. Posteriormente, realizou-se a 
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diagramação da cartilha e composição do layout, com auxílio de 

um designer gráfico.  

 

Tabela 1. Conteúdo temático da cartilha “Orientações para o 

manejo domiciliar da dieta enteral artesanal” 

Conteúdo temático da cartilha 

1 - O que é dieta enteral artesanal? 

2 - Quais os cuidados no preparo da dieta enteral artesanal?  

3 - Como preparar a dieta artesanal? (Higienização dos 

alimentos; A escolha dos alimentos; Composição nutricional 

da dieta; Sugestão de dieta enteral artesanal; e Passo a 

passo do preparo da dieta). 

4 - Como conservar a dieta artesanal?  

5 - Quais os cuidados após a administração da dieta? 

Fonte: própria 

 

A cartilha “Orientações para o manejo domiciliar da dieta 

enteral artesanal” possui 16 páginas no total e foi elaborada em 

folha A4 (210x297mm) com configuração “paisagem”. O 

tamanho da página foi de meia folha, com textos, quadros e 

ilustrações explicativos. As ilustrações estavam de acordo com 

a ideia de cada tópico abordado. Os títulos e subtítulos foram 

escritos utilizando-se a fonte Bell MT, de tamanho 14 e no corpo 

do texto, Calibri Light de tamanho 14, na cor preta.  

A revisão da cartilha foi realizada por um profissional que 

domina o tema abordado e que atende ambulatorialmente 

pessoas em uso de dieta enteral artesanal. O mesmo fez 

sugestões e sugeriu algumas modificações na cartilha 

educativa.  
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Finalmente, após modificações e ajustes, a última versão 

da cartilha foi disponibilizada para impressão. Vale ressaltar 

que a criação do material foi feita com linguagem simples, com 

figuras e de maneira didática, a fim de facilitar o entendimento 

de pacientes, pais e cuidadores e assim se ter maior adesão às 

informações oferecidas. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, elaborou-se uma cartilha para 

usuários, pais ou cuidadores sobre orientações para o manejo 

domiciliar da dieta enteral artesanal.  

Uma cartilha educativa inclui conteúdos de interesse de 

grande parte da população, mas que geralmente são 

desconhecidos por ela (ALMEIDA; BRITO, 2018). É uma 

publicação acessível, de poucas páginas e de livre distribuição, 

frequentemente ilustrada e com textos curtos. 

Estratégias de educação em saúde compostas por 

materiais educativos gratuitos, contribuem para o cuidado,  

prevenção de doenças e promoção da saúde, sendo um meio 

transformador de práticas e comportamentos (SILVA et al., 

2020). Esses materiais, serão eficazes se puderem ser lidos, 

compreendidos e retidos na memória do leitor. Dessa forma, a 

maneira como essa ferramenta educativa é organizada, 

influencia na abrangência e disseminação da informação 

(HOFFMANN; WORRALL, 2004).    

Durante o processo de construção de uma cartilha 

educativa, deve se atentar para uma escrita de maneira simples 

e com frases curtas. As informações devem estar dispostas em 
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uma sequência lógica.  As ilustrações devem ser atraentes e de 

forma complementar aos textos para possibilitar a transmissão 

de informações e motivar a leitura e o aprendizado do leitor 

(OLIVEIRA; LOPES; FERNANDES, 2014). 

Dessa forma, um material educativo bem produzido, com 

conteúdo relevante e incorporado na prática do profissional de 

saúde, pode colaborar para atender as necessidades e 

beneficiar  população atendida (ZOMBINI; PELICIONI, 2011). 

 A seguir será apresentada a cartilha informativa 

elaborada a partir deste estudo. 

Figura 1. Versão final da cartilha. Recife, PE, Brasil, 2020 
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Fonte: própria 

Legenda: *sequência das páginas da esquerda para direita: 

Capa. Elaboração. Sumário. Página 3 (O que é dieta enteral 

artesanal?). Página 4 (Quais os cuidados no preparo da dieta 

enteral artesanal?). Página 5 (Como preparar a dieta 

artesanal?). Página 6 (A escolha dos alimentos). Páginas 7 e 8 

(Composição nutricional da dieta). Página 9 (Sugestão de dieta 

enteral artesanal). Páginas 10 e 11 (Passo a passo do preparo 

da dieta). Página 12 (Como conservar a dieta artesanal?). 

Página 13 (Quais os cuidados após a administração da dieta?). 

Página 14 (Referências). 

A preparação de uma dieta enteral artesanal requer que 

a família e/ou cuidador disponham de tempo, motivação, sejam 

capazes de ler receitas e de utilizar instrumentos necessários 

para a manipulação da dieta. Adicionalmente, é importante 

comunicar preocupações e intercorrências a equipe de saúde 

(WALIA et al., 2017). Diante disso, a cartilha educativa abordou 

informações gerais sobre os cuidados no preparo, conservação 

e após administração da dieta enteral artesanal, visando facilitar 

a compreensão do leitor durante o processo de orientação da 

dieta.  

Estudo transversal brasileiro, realizado com usuários de 

terapia nutricional enteral, analisou se as orientações 

repassadas pela nutricionista, de forma escrita ou verbal, 

estavam sendo seguidas na manipulação das dietas em 

domicílio. Ao final do estudo, verificou-se que as famílias 

seguiram grande parte das orientações, no entanto, em 

questões muito importantes e básicas, como a higienização das 

mãos e dos equipamentos, ocorreram falhas graves (DENGO 

et al., 2016). 
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Estudo transversal brasileiro, avaliou a qualidade 

microbiológica de dietas enterais industrializadas e dietas 

artesanais destinados a adultos em terapia nutricional 

domiciliar. Observaram que as dietas artesanais apresentaram 

altos níveis de contaminação bacteriana. Os achados 

observados foram atribuídos a maior necessidade de 

manipulação dos alimentos,  cozimento inadequado de 

alimentos crus contaminados e a contaminação cruzada de 

manipuladores, equipamentos, utensílios e superfícies (VIEIRA 

et al., 2018). 

Devem ser tomadas providências para melhorar a 

qualidade microbiológica das dietas artesanais. O responsável 

pelo preparo da dieta deve ser orientado quanto à correta 

higiene pessoal, limpeza de equipamentos e utensílios, 

manipulação, preparo, armazenamento e administração da 

dieta. Isso será necessário, para garantir a segurança 

microbiológica em âmbito domiciliar, já que contaminações 

microbiológicas no alimento podem comprometer seriamente a 

evolução clínica de pacientes (MENEGASSI et al., 2007).  

Após o preparo da dieta artesanal, o cuidador deverá 

guardá-la na geladeira e retirar somente a quantidade que for 

utilizar, por volta de quarenta minutos antes do horário 

estabelecido para administração. A dieta deverá ser oferecida 

ao paciente em temperatura ambiente, não necessitando de 

aquecimento em banho-maria ou em micro-ondas. 

Adicionalmente é importante seguir corretamente os horários 

prescritos pelo profissional de saúde, bem como evitar “pular” 

horários de administração (BRASIL, 2018). 

As dietas enterais artesanais permitem flexibilidade em 

relação a seleção de ingredientes para atingir valor nutricional 
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adequado, no entanto a adequação da composição nutricional 

nem sempre é possível (BORGHI et al., 2013).  

A composição nutricional de dietas artesanais depende 

das composições nutricionais dos alimentos utilizados na sua 

preparação. Essas podem variar de acordo com a localização 

geográfica, a estação e o estágio de maturação na colheita, 

métodos de processamento, estado de armazenamento e 

métodos de cocção dos alimentos (SULLIVAN et al., 2004). 

Outros fatores prováveis de variabilidade, incluem erro humano, 

falta de receitas padronizadas e inconsistências na medição 

dos ingredientes (MOKHALALATI et al., 2004). 

Sobre a investigação da composição nutricional, em 

uma coorte prospectiva com 20 crianças alimentadas por 

gastrostomia que fizeram transição do uso de dieta enteral 

industrializada para dieta enteral artesanal, foi observado que 

para manter um índice de massa corporal (IMC) estável, a 

ingestão calórica da dieta artesanal necessitou ser 50% maior 

quando comparada a dieta industrializada.  Quanto aos 

macronutrientes, o aporte de proteínas foi maior nas crianças 

que receberam dieta artesanal, no entanto permaneceu dentro 

da recomendação da Faixa de Distribuição Aceitável de 

Macronutrientes (AMDR) (GALLAGHER et al., 2018).  

A oferta energética diária em dietas artesanais abaixo 

dos padrões recomendados pode ser atribuída a ocorrência de 

hiper diluição para facilitar a passagem da dieta pela sonda, 

fator que pode reduzir a qualidade nutricional, afetando 

diretamente a densidade calórica, que fica menor que o 

esperado (FELICIO et al., 2012).  

Assim, para o desenvolvimento de dietas artesanais 

nutricionalmente adequadas em ambiente domiciliar, é 
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necessário escolher e adequar fontes de nutrientes, uso de 

medidas caseiras padronizadas e orientação aos cuidadores 

sobre o modo de preparo e armazenamento (SANTOS; 

BOTTONI; MORAIS, 2013).  

Estudo qualitativo, realizado no Reino Unido, explorou 

as experiências de pacientes que estavam utilizando a dieta 

enteral artesanal via gastrostomia. Foi relatada uma experiência 

geral positiva, com poucas ou nenhuma desvantagem 

identificada. Também foi valorizada a inclusão social de se ter 

uma refeição usualmente consumida pela família e a 

capacidade ter controle sobre as escolhas alimentares, 

incluindo ingredientes nas proporções recomendadas e 

alimentos específicos com efeito benéfico para saúde 

(PHILLIPS, 2019). 

Desse modo, foi enfatizado no corpo do texto da cartilha 

sobre a importância da escolha dos alimentos para compor uma 

dieta enteral artesanal nutricionalmente balanceada, como 

preconizado pelo Guia Alimentar para a População Brasileira 

(BRASIL, 2014), que reforça a necessidade da inclusão de 

alimentos in natura ou minimamente processados como a base 

da alimentação. Além da relevância do recebimento de 

orientações, de forma verbal e escrita, sobre o manejo da dieta 

enteral artesanal por profissional de saúde capacitado.  

Em relação a informações aos pais ou cuidadores sobre 

a dieta enteral artesanal, no estudo de Johnson et al. (2018), 

menos da metade (40,1%) foram aconselhados por um 

nutricionista e menos de 10% buscaram aconselhamento de 

outros profissionais de saúde para fornecer receitas e 

supervisionar a dieta. Os demais obtiveram as informações por 

meio da internet, como sites do governo, materiais impressos 
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ou grupos de apoio presencial ou on-line compostos por outras 

famílias que utilizavam a dieta (JOHNSON et al., 2018). 

Estudo transversal, investigou as limitações e os 

desafios da terapia nutricional enteral domiciliar na rede pública 

de saúde. Verificou-se que a maioria dos usuários fazia uso de 

dieta enteral artesanal e os cuidadores mostraram-se 

desorientados e inseguros em relação à condução da nutrição 

enteral no domicílio, sobretudo no grupo desassistido por 

nutricionista. Também se observou frequência expressiva de 

complicações e perfil antropométrico menos satisfatório no 

grupo sem acompanhamento nutricional. Adicionalmente, 

profissionais e cuidadores apontaram necessidade de maior 

acompanhamento profissional, e de orientações gerais 

padronizadas e integradas em relação à condução da terapia 

nutricional enteral no domicílio (FÜHR; CIACHI, 2019). 

É imprescindível a busca de informações em fontes 

confiáveis embasadas em evidências científicas e orientação 

por um profissional qualificado. A dieta artesanal deve ser 

individualizada priorizando as necessidades e preferências do 

paciente. Neste contexto os nutricionistas devem estar 

preparados para aconselhar sobre o tipo, modo de preparação 

e administração para uma nutrição segura e ideal 

proporcionando melhor apoio aos cuidadores e pacientes 

(KARIYA et al., 2019; PENTIUK et al., 2011).  

 Portanto, orientações de forma verbal associadas a 

manuais ou cartilhas, seriam o modo mais seguro para 

compreensão e adoção da terapia nutricional enteral em 

ambiente domiciliar (DENGO et al., 2016). 
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CONCLUSÕES  

A cartilha educativa é uma ferramenta relevante para as 

atividades de educação em saúde, principalmente em ambiente 

ambulatorial. Este estudo proporcionou a elaboração de uma 

cartilha textual e ilustrada com orientações para usuários, 

familiares e cuidadores em relação ao manejo da dieta enteral 

artesanal em ambiente domiciliar. 

 A experiência com a elaboração da cartilha demonstrou 

a necessidade da associação entre orientações escritas e 

verbais para melhor compreensão do leitor e segurança no 

manejo da dieta enteral artesanal. Isso evitaria complicações 

referentes a administração da dieta, segurança microbiológica 

e inadequação da composição nutricional. 

A cartilha elaborada tem como proposito, ser 

implementada no ambulatório de gastropediatria/disfagia de um 

hospital universitário de Recife-PE, para ser entregue aos pais 

ou cuidadores após orientação sobre a dieta enteral artesanal. 

Serão aceitas opiniões de outros profissionais de saúde e 

modificações, se necessário, para que o material seja o mais 

completo e adequado possível para o público-alvo. 

Enquanto limitação do estudo, torna-se necessária a 

validação da cartilha por profissionais da saúde com prática 

clínica em nutrição enteral artesanal, a fim de aperfeiçoar o 

material educativo desenvolvido. Isso poderá ser uma sugestão 

para trabalhos futuros. 
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RESUMO: A infância é responsável pela formação da maior 
parte dos hábitos alimentares, fase em que se necessita das 
intervenções necessárias para promover uma alimentação 
adequada e saudável e evitar o surgimento de inadequações 
alimentares e distúrbios nutricionais. O estudo tem como 
objetivo avaliar os marcadores de consumo alimentar em 
crianças menores de cinco anos em Santa Cruz, no Rio Grande 
do Norte. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e 
transversal. A avaliação se deu por questionário de condições 
socioeconômicas da família e pelo formulário de marcadores de 
consumo alimentar do Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional (SISVAN). Nas crianças menores de 6 meses foi 
observado uma baixa prevalência no aleitamento materno 
exclusivo, em que 51,1% consumiram outro item além do leite 
materno. Nas crianças de 6 a 24 meses, houve baixo consumo 
de alimentos in natura ou minimamente processados, 
importantes fontes de nutrientes como verduras de folha em 
95,4%, fígado em 95,4% e legumes em 47,7%.  Enquanto que 
nas crianças com dois anos ou mais observou-se um alto uso 
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de TV e eletrônicos durante as refeições (70%). Foram 
identificadas práticas alimentares inadequadas como 
aleitamento materno insuficiente e baixo consumo de alimentos 
fonte de nutrientes importantes ao crescimento e 
desenvolvimento infantil como hortifrutis e fígado bovino, 
podendo ocasionar deficiências nutricionais e prejuízos à saúde 
da criança. 
Palavras-chave: Consumo de Alimentos. Saúde Infantil. 
Alimentação Saudável. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas o Brasil vem apresentado 

modificações ligadas a nutrição e alimentação humana, 

chamada de transição alimentar e nutricional, a qual pode-se 

ser compreendida por mudanças na estrutura dos hábitos 

alimentares. Sabe-se que é o aumento no consumo de 

alimentos ultraprocessados em detrimento aos alimentos in 

natura e minimamente processados, como também a presença 

da obesidade que é cada vez maior em comparação a 

desnutrição.  

Uma das consequências da transição alimentar e 

nutricional é a transição epidemiológica que caracteriza-se pela 

prevalência das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT). De acordo com dados do Ministério da saúde (2019) 

em 2016, as mortes por DCNT representou 76,4%. A 

desigualdade econômica e social tem forte ligação com a fome, 

desnutrição e carências nutricionais, sendo um problema de 

saúde pública que impactam na morbimortalidade infantil 

(CASTRO, 2019). 

Calcula-se que 156 milhões de crianças menores de 5 

anos foram consideradas com baixa estatura, destas 50 
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milhões apresentaram-se com desnutrição aguda e 42 milhões 

com sobrepeso ou obesidade (OPAS,2015). Essa dupla carga 

de doenças, caracterizada pela continuidade da desnutrição e 

rápido avanço das DCNT, deve-se a vários fatores, dentre eles 

a adoção de hábitos alimentares inadequados (OMS, 2013). 

Sabe-se que crianças acima do peso têm mais chances 

de se tornarem adultos também obesos. A probabilidade de 

uma criança com obesidade permanecer obesa quando adulta 

é de 20% a 50% antes da puberdade e de 50% a 70% após a 

puberdade e o risco de obesidade quando nenhum dos pais é 

obeso é de apenas 9%, enquanto que quando um dos 

genitores é obeso, eleva-se a 50% atingindo 80% quando 

ambos são obesos (BRASIL, 2019; ABESO, 2016). 

A urbanização e industrialização também são fatores 

determinantes para a modificação dos hábitos alimentares 

infantis, pois as crianças são influenciadas diariamente a 

consumirem produtos altamente calóricos, tanto no ambiente 

familiar, como por meio da mídia pela publicidade de produtos 

alimentícios.  

Dessa forma, um contato mais tardio com essas mídias 

seria mais benéfico, já que nos dois primeiros anos de vida há 

uma janela de oportunidade para que as crianças aprendam, 

aceitem e gostem de alimentos mais adequados, bem como 

estabeleçam padrões alimentares saudáveis de longo prazo 

(BARROS, 2015; RELVAS, 2019). 

Verifica-se ainda que de acordo com as últimas 

Pesquisas de Orçamentos Familiares (POF) realizadas, 2002-

2003 e 2017-2018, houve uma redução significativa no 

consumo do grupo de cereais, leguminosas e hortaliças. Foi 

constatado ainda, uma diminuição de 53,3% para 49,5% no 
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consumo de alimentos in natura e um aumento de 12,6% para 

18,4% na aquisição de alimentos ultraprocessados, 

evidenciando o grande impacto na saúde da população. 

Diante dessa realidade, documentos norteadores foram 

elaborados como o guia alimentar para população brasileira 

(BRASIL, 2014) e o guia alimentar para crianças menores de 

dois anos (BRASIL, 2019), os quais enfatizam sobre a 

importância e as diretrizes para uma alimentação saudável, 

com objetivo de informar as famílias para a promoção de uma 

alimentação mais adequada e saudável com mudanças 

significativas no comportamento e hábito alimentar desde a 

infância. 

Dentro desse contexto, tem-se o Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (SISVAN) o qual refere-se às ações de 

vigilância alimentar e nutricional na população, com registro de 

dados antropométricos e marcadores de consumo alimentar. O 

SISVAN tem o papel de fazer diagnóstico da situação alimentar 

e nutricional da população brasileira e com isso, nortear ações, 

programas e políticas de alimentação e nutrição (BRASIL, 

2015).  

Dessa forma, estudos que avaliem o consumo e os 

hábitos alimentares na infância são de suma importância para 

o entendimento da sua relação com as doenças atuais. Essas 

informações podem contribuir para o planejamento de políticas 

e programas que tragam melhoria aos serviços de saúde 

pública no Brasil. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi 

avaliar os marcadores de consumo alimentar em crianças 

menores de cinco anos assistidas pelo Programa de Saúde da 

Família (PSF), no município de Santa Cruz, no Rio Grande do 

Norte/RN. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo de caráter 

quantitativo. No qual foram coletadas informações referentes às 

condições socioeconômicas, assim como marcadores de 

consumo alimentar de crianças menores de cinco anos 

assistidas PSF do município de Santa Cruz, RN.  

O presente estudo é parte da pesquisa intitulada 

“Ambiente Alimentar de Famílias com Crianças menores de 5 

anos no Município de Santa Cruz, RN”, a qual foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Ciências 

e Saúde do Trairí da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (FACISA/UFRN) com parecer nº 3.052.174. Respeitando 

os padrões da Resolução nº 466/2012, que trata de pesquisas 

e testes em seres humanos. Foi informado aos participantes 

sobre os riscos e benefícios do estudo. 

O município de Santa Cruz/RN, local em que foi 

desenvolvida a pesquisa, está situada na microrregião da 

Borborema potiguar com distância de 122,4 km da capital 

Natal/RN. Em que possui uma população estimada em 39.988 

pessoas para o ano de 2020 e renda estimada em 1,8 salários 

mínimos (IBGE, 2018). A cidade apresenta sete Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), sendo seis na zona urbana e uma na 

zona rural. 

Para constituir a amostra verificou-se quantas crianças 

menores de cinco anos havia no município, foi encontrado o 

número de 2828 crianças (IBGE, 2010). Então, foi utilizada uma 

proporção estimada de 7,9%, com margem de erro de 5% e um 

intervalo de confiança de 95%, chegando a 108 indivíduos. Foi 
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considerada uma margem de segurança de 20%, dessa forma 

a amostra resultou em 125 crianças. 

As coletas de dados do presente estudo aconteceram 

entre dezembro de 2018 e abril de 2019, nas seis UBS da zona 

urbana do município, com auxílio dos Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) para identificação das famílias cadastradas. As 

entrevistas ocorreram ma sala de espera das UBS, nos dias de 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das 

crianças.  

Os critérios de inclusão foram a presença de crianças 

menores de 5 anos de idade na família e, que no momento da 

coleta estivesse com um responsável maior de 18 anos, o qual 

deveria concordar em participar da pesquisa assinando o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

No momento da entrevista foi aplicado questionário de 

avaliação das condições socioeconômicas da família, em que 

perguntava-se questões referentes ao nível de escolaridade, 

estado civil, número de indivíduos no domicílio, trabalho, renda, 

participação em programas sociais, condições de moradia, 

saneamento básico, água encanada, energia e água para 

consumo e o formulário de marcadores de consumo alimentar 

do manual operacional para o uso do Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (SISVAN) para investigação dos hábitos 

alimentares, de acordo com a faixa etária da criança:  até 6 

meses, 6 a 23 meses ou de 2 anos ou mais.  

As informações coletadas foram tabuladas no programa 

Excel versão 2013, e posteriormente exportados e analisados 

no software Statistical Package for the Social Science Statistics 

(SPSS) versão 20, para realização da análise descritiva com 

frequências absolutas e relativas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram  entrevistadas  138  famílias  que  possuíam  em  

sua familia  crianças menores  de  cinco  anos, que resultou-se 

em 151 crianças, com predominância do sexo feminino (51%) e 

de crianças de 6 a 23 meses (43,7%). Em relação aos 

responsáveis entrevistados, a maioria dos indivíduos foi do 

sexo feminino (98,6%), com ensino médio completo (49,3%) e 

renda familiar de até um salário mínimo (73,9%) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Caracterização da população do estudo, Santa Cruz-

RN, 2018. 

Variável Categoria % (n) 

Dados da criança (n 151) 

Sexo 
Masculino 49,0 (74) 

Feminino 51,0 (77) 

Idade 

Menor de 6 meses 31,1 (47) 

6 a 23 meses 43,7 (66) 

2 anos ou mais 25,2 (38) 

Dados dos responsáveis (n 138) 

Sexo 

Masculino 1,4 (2) 

Feminino 
98,6 

(136) 

Escolaridade 

Não alfabetizado 2,9 (4) 

Ensino 

Fundamental 
35,5 (49) 

Ensino Médio 49,3 (68) 

Ensino Superior 12,2 (17) 

Renda Familiar 
Até 1 salário 

mínimo 

73,9 

(102) 
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1 a 2 salários 

mínimo 
13,9 (19) 

2 a 3 salários 

mínimos 
4,3 (6) 

3 ou mais salários 

mínimos 
8 (11) 

Participação em 

programas sociais 

Não 50 (69) 

Sim 50 (69) 

Fonte: autoria própria. 

 

O nível socioeconômico é um fator que influencia 

diretamente na qualidade da alimentação (SOTERO, 2015) e 

nos indicadores nutricionais como baixa estatura e excesso de 

peso (TEIXEIRA, 2016). Além disso, uma grande parte da 

amostra participava de programas sociais (50%) que segundo 

Coelho et al, (2015) há uma associação com práticas 

alimentares inadequadas como o consumo de água/chás, leite 

de vaca e papa salgada em crianças menores de seis meses. 

Em relação aos marcadores de consumo alimentar, nas 

crianças menores de 6 meses de idade foi notado que 10,6% 

não receberam leite de peito no dia anterior, além disso, notou-

se que houve consumo de água/chá (51,1%), fórmulas infantis 

(36,2%), mingau (25,5%), suco de fruta (14,9%), leite de vaca 

(6,4%), fruta (6,4%), comida de sal (6,4%) e outros 

alimentos/bebidas (4,3%) (Tabela 2). Isso mostra que a maioria 

dos indivíduos não encontravam-se em aleitamento materno 

exclusivo.  
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Tabela 2. Marcadores de consumo alimentar de crianças 

menores de seis meses, Santa Cruz-RN, 2018. 

Variáveis 
% (n) 

Não Sim 

A criança ontem recebeu leite 

de peito? 
10,6 (5) 89,4 (42) 

Ontem a criança consumiu: 

Mingau 74,5 (35) 25,5 (12) 

Água/chá 48,9 (23) 51,1 (24) 

Leite de vaca 93,6 (44) 6,4 (3) 

Fórmula Infantil 63,8 (30) 36,2 (17) 

Suco de fruta 85,1 (40) 14,9 (7) 

Fruta 93,6 (44) 6,4 (3) 

Comida de sal (de panela, papa 

ou sopa) 
93,6 (44) 6,4 (3) 

Outros alimentos/bebidas 95,7 (45) 4,3 (2) 

Fonte: autoria própria. 

 

De acordo com a OMS (2018) crianças até os seis meses 

devem se alimentar exclusivamente de leite materno sem 

necessidade de outros alimentos, como leite de vaca, fórmulas 

ou água. Além do mais, os parâmetros de aleitamento materno 

são classificados como indicador muito bom na faixa de 90 a 

100%, bom de 50 a 89%, razoável de 12 a 49% e ruim de 0 a 

11%.  

Verificou-se que aproximadamente 51,1% consumiram 

outro item além do leite materno no dia anterior a entrevista, 

sendo então considerado razoável. Essa baixa prevalência de 

aleitamento materno exclusivo é próxima ao encontrado no RN 

que é de 47% de acordo com o relatório público de marcadores 
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do consumo alimentar do SISVAN para ano de 2019. Como 

também semelhante ao estudo de Gonçalves (2019), em que a 

prevalência encontrada foi de 56,1%. 

De acordo com o Guia alimentar para crianças menores 

de dois anos a ausência de uma amamentação exclusiva em 

crianças menores de 6 meses pode oferecer riscos à saúde da 

criança prejudicando a absorção de nutrientes como o ferro, 

além da falta de maturidade fisiológica e neurológica para 

receber outros alimentos. Práticas como ofertar leites e 

fórmulas infantis para complementar o leite materno e iniciar a 

introdução alimentar nessa fase de vida podem reduzir ou 

prejudicar a amamentação (BRASIL, 2019). 

Na Tabela 3, observa-se o consumo de alimentos por 

crianças de 6 a 23 meses, as quais apresentaram uma 

proporção ainda menor na ingestão de leite materno, quando 

comparado as crianças menores de 6 meses, prática realizada 

por apenas 66,2%. No relatório público do SISVAN o 

aleitamento materno continuado para região do RN foi de 61% 

o que se aproxima do encontrado no presente estudo.  

O Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 

dois anos aborda a importância de continuar a oferta de leite 

materno de forma complementar até os dois anos de idade pois 

ainda é importante fonte de nutrientes, além de servir como 

medida protetiva (BRASIL, 2019). Estima-se que 500 mililitros 

do leite materno no segundo ano de vida fornecem 95% das 

necessidades de vitamina C, 45% da de vitamina A, 38% da de 

proteína e 31% do total de energia (BRASIL, 2015). 

Ademais, foi verificado que não houve um consumo 

adequado dos alimentos in natura ou minimamente 

processados, considerados importantes na alimentação 
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complementar para o adequado crescimento e 

desenvolvimento infantil.  

Os itens menos consumidos foram verduras de folha 

(95,4%), fígado bovino (95,4%), iogurte (78,5%), legumes 

(47,7%) e os vegetais ou frutas de cor alaranjada (38,5%). 

Outros alimentos como outro leite que não o de peito (30,8%), 

cereais e tubérculos (23,4%), frutas (23,1%) e feijão (23,1%) 

também apresentaram-se como alimentos pouco consumidos 

para essa faixa etária (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Marcadores de consumo alimentar de crianças de 6 

a 23 meses, Santa Cruz-RN, 2018. 

Variáveis 
% (n) 

Não Sim 

Ontem a criança consumiu: 

Leite do peito? 33,8 (22) 66,2 (43) 

Fruta inteira, em pedaço ou 

amassada? 
23,1 (15) 76,9 (50) 

Comida de sal (de panela, papa ou 

sopa)? 
3,1 (2) 96,9 (63) 

Outro leite que não o leite do peito 30,8 (20) 69,2 (45) 

Mingau com leite 47,7 (31) 52,3 (34) 

Iogurte 78,5 (51) 21,5 (14) 

Legumes 47,7 (31) 52,3 (34) 

Vegetal ou fruta de cor alaranjada 38,5 (25) 61,5 (40) 

Verdura de folha 95,4 (62) 4,6 (3) 

Carne 30,8 (20) 69,2 (45) 

Fígado 95,4 (62) 4,6 (3) 

Feijão 23,1 (15) 76,9 (50) 
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Arroz, batata, inhame, 

aipim/macaxeira/mandioca, farinha 

ou macarrão 

23,4 (15) 76,6 (49) 

Bebidas adoçadas 84,6 (55) 15,4 (10) 

Macarrão instantâneo, salgadinhos 

de pacote ou biscoitos salgados 
75,4 (49) 24,6 (16) 

Biscoito recheado, doces ou 

guloseimas 
84,4 (54) 15,6 (10) 

Fonte: autoria própria. 

 

Nota-se com isso um baixo consumo de alimentos fonte 

de vitamina A retratados pelo fígado, vegetais e frutas de cores 

alaranjadas. Sabe-se que a hipovitaminose A pode ser 

causadora de alguns problemas como manchas de Bitot, 

cegueira noturna e cegueira permanente (SANTOS, 2019).  

A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança 

e da Mulher (PNDS) realizada em 2006 mostrou prevalência de 

17,4% de níveis inadequados de vitamina A em crianças 

menores de cinco anos, decorrente principalmente de uma 

ingestão insuficiente desse nutriente.  

Dessa forma, nota-se a importância de um cardápio 

variado e equilibrado para suprir as necessidades nutricionais 

na infância, pois deficiências de vitaminas e minerais são 

comuns em toda população e a continuidade do aleitamento 

materno de forma complementar contribui para suprir as 

necessidades calóricas, como também dos micronutrientes que 

são importantes para o crescimento e desenvolvimento 

adequado (BRASIL, 2007).  

Nessa fase da vida, deve ser ofertado além do leite 

materno, três refeições de alimentos complementares por dia 
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respeitando os sinais de fome e de saciedade da criança 

(BRASIL, 2019). 

Além do mais, observou-se um alto consumo de mingau 

com leite (52,3%) que é comumente oferecido como alimento 

complementar (Tabela 3). Estudo de Bogea (2019) indica que o 

alto consumo desse alimento está relacionado a diminuição da 

oferta do leite materno. Acrescido a isso, o mingau pode ser 

fonte de açúcares, o que não é indicado nessa fase da vida.  

Salienta-se que produtos para mingau têm alto teor de 

carboidratos simples, sódio e também gorduras, ou seja, esses 

produtos alimentícios que normalmente são usados na 

alimentação complementar são inadequados pois apresentam 

baixo valor nutricional (FRANÇA, 2016). 

Ademais, foi visualizado no presente estudo o  consumo 

de macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote ou biscoitos 

salgados por 24,6% das crianças, biscoito recheado, doces e 

guloseimas por 15,6% e de bebidas adoçadas por 15,4% 

(Tabela 3). Percebe-se então o consumo de alimentos  com isso 

ultraprocessados. 

Verifica-se que não deveriam ser oferecidos nessa fase 

da vida, por apresentarem altos teores de açúcares, como 

também excesso de sal e componentes químicos que devem 

ser evitados por crianças menores de 2 anos, pois o consumo 

desses alimentos aumenta a chance de excesso de peso e 

desenvolvimento de doenças na fase adulta, além de dificultar 

a aceitação de frutas, legumes e verduras (BENTO, 2015). 

No que se diz respeito a avaliação dos marcadores de 

consumo das crianças com dois anos ou mais foi verificado que 

70% costumavam realizar as refeições assistindo TV e/ou 

usando eletrônicos. Além disso, houve uma maior ingestão de 
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itens ultraprocessados em relação as crianças menores de dois 

anos, principalmente no grupo do biscoito recheado, doces ou 

outras guloseimas (52,5%), seguido das bebidas adoçadas 

(40%) e macarrão instantâneo (27,5%) (Tabela 4). 

Nota-se também a atenuação no consumo de 

importantes alimentos e/ou grupos alimentares, em que 55%, 

32% e 15% não consumiram no dia anterior verduras/legumes, 

frutas e feijão, respectivamente (Tabela 4). 

 O decréscimo na ingestão de alimentos in natura a partir 

dos dois anos em relação aos ultraprocessados corrobora com 

outros estudos como o de Karnopp et al. (2017) onde foi 

exposto que consumo de alimentos ultraprocessados foi de 

19,7% nas crianças com menos de 24 meses e 36,1% naquelas 

com 24 meses ou mais, enquanto que o aporte do grupo de 

alimentos in natura e minimamente processados foi de 61,2% e 

44,1%%, respectivamente.   

De acordo com relatório da OPAS (2018) produtos como 

refrigerantes, lanches/petiscos doces e salgados, biscoitos, 

tortas, bolos, sobremesas e molhos aportam até 43% de açúcar 

e são considerados obesogênicos. Constatou-se no estudo de 

Sparrenberger et al (2015) que das crianças avaliadas 47% das 

kcal ingeridas diariamente eram provenientes de 

ultraprocessados e que esses estão relacionados com 

sobrepeso, obesidade e DCNT na fase adulta. 
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Tabela 4. Marcadores de consumo alimentar de crianças com 

dois anos ou mais, Santa Cruz-RN, 2018. 

Variáveis 
% (n) 

Não Sim 

Você tem costume de realizar as 

refeições assistindo TV, 

computador/celular? 

30 (12) 70 (28) 

Ontem você consumiu: 

Feijão 15 (6) 85 (34) 

Frutas Frescas 32,5 (13) 67,5 (27) 

Verduras e/ou legumes 55 (22) 45 (18) 

Hambúrguer e/ou embutidos 90 (36) 10 (4) 

Bebidas adoçadas 60 (24) 40 (16) 

Macarrão instantâneo, salgadinhos 

de pacote ou biscoitos salgados 
72,5 (29) 27,5 (11) 

Biscoito recheado, doces ou 

guloseimas 
47,5 (19) 52,5 (21) 

Fonte: autoria própria. 

 

Outra variável que chama atenção é o uso de TV e 

eletrônicos durante as refeições em 70% das crianças, valores 

semelhantes foram encontrados no estudo de Monteiro (2015) 

onde 73,7% dos participantes permaneceram até duas horas na 

TV. Ferrari et al (2015) também demostrou tempo excessivo no 

uso de TV e eletrônicos sendo de até oito horas por dia, 

demostrando em seus resultados que o tempo de tela é um 

indicador de sedentarismo, além de ser um fator de risco 

importante para obesidade (GARCIA, 2019). 

As diretrizes sobre alimentação adequada e saudável 

para crianças levantam que há necessidade de consumir 
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diariamente alimentos como frutas, verduras, legumes, 

leguminosas, cereais e fazer deles a principal fonte alimentar, 

além de evitar o consumo de ultraprocessados desde os 

primeiros anos de vida.  

Diante disso, pode-se afirmar que o consumo alimentar 

da população estudada apresenta divergências em relação ao 

preconizado pelos órgãos de saúde e que modificações são 

necessárias para promoção de uma alimentação adequada e 

saudável (BORTOLINI, 2012).  

Essa pesquisa é importante para nortear ações e 

políticas públicas, com observação de quais aspectos podem 

impactar em melhores escolhas alimentares e atuar nos 

problemas existentes, como renda, informação e educação, em 

favor de práticas mais sustentáveis e adequadas. O presente 

estudo apresenta limitações referente ao questionário de 

consumo alimentar como possíveis respostas erradas e falha 

de memória. 

Nota-se que ações de educação alimentar e nutricional 

com usuários da atenção primária a saúde são de extrema 

importância para disseminação de informações sobre uma 

alimentação infantil saudável, para que com isso aja 

modificação em busca de práticas alimentares mais adequadas 

com controle nas deficiências e excessos alimentares, assim 

como prevenção de obesidade infantil e DCNT.  

 

CONCLUSÕES  

 

Foi possível observar inadequações nas principais 

etapas da alimentação no público avaliado, com ausência de 

aleitamento materno exclusivo nos 6 primeiros meses de vida, 
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alimentação complementar irregular e um contato precoce com 

alimentos ultraprocessados. Além de baixa oferta de frutas, 

verduras, legumes e outros alimentos in natura fontes de 

importantes nutrientes para o adequado crescimento e 

desenvolvimento infantil.  Essas práticas são consideradas de 

risco, pois podem ocasionar prejuízos à saúde infantil, como 

obesidade e doenças crônicas. 
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RESUMO: Este trabalho objetiva conhecer quais são e como se 
formam os hábitos alimentares da comunidade escolar do 
Instituto Federal de Alagoas – campus Murici, identificando 
suas percepções sobre alimentação e os fatores que interferem 
em suas escolhas alimentares. Como metodologia utilizou-se 
de pesquisa bibliográfica, pesquisa exploratória e questionários 
com docentes, técnicos e alunos do Instituto Federal de 
Alagoas, através de uma perspectiva comparativa. Assim, todos 
percebem a importância do ato de se alimentar e que este 
perpassa a dimensão biológica. Os hábitos envolvem fazer 
outras coisas enquanto comem, e os alunos fazem menos 
refeições na mesa e comem menos fora de casa. São muitos 
os que deixam de fazer alguma das refeições diariamente. É 
significativo o percentual dos que refletem na alimentação as 
situações de problemas vivenciadas, como também é alto o 
percentual dos que se preocupam com a procedência dos 
alimentos que vão consumir. Apesar disso, a alimentação é 
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considerada pela maioria de alunos e de técnicos como regular, 
e de professores como boa, o que carece de trabalhos 
educativos e de conscientização sobre alimentação saudável e 
bons hábitos alimentares.  
Palavras-chave: Consumo. Comunidade escolar. Hábitos 
saudáveis. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Todos os homens precisam consumir alimentos 

diariamente para sobreviver. No entanto, além de uma 

necessidade biológica, o ato de comer e a relação com a 

comida abarcam várias outras dimensões: social, cultural, 

familiar, memória afetiva, regional, religiosa, condição sócio 

econômica, simbólica, de identidade, coesão grupal, condição 

climática, entre outras. Sendo assim, “A comida e o comer 

assumem uma posição importante na construção das teias 

sociais de relacionamento de cada comunidade, influenciando 

a vida cotidiana.” (ALMEIDA, GUTIERREZ, VILARTA, 2009, p. 

65).  

Sem desconsiderar que “A alimentação e nutrição são 

condições básicas para a promoção e a proteção da saúde e 

intensificam o crescimento e desenvolvimento humano com 

qualidade de vida e cidadania” (QUINTANILHA; GARCIA; 

GUIMARÃES, 2020, p. 740), é preciso perceber também que  

 
Nossos hábitos alimentares fazem parte de um 

sistema cultural repleto de símbolos, significados 

e classificações, de modo que nenhum alimento 

está livre das associações culturais que a 

sociedade lhe atribui. (LÉVI-STRAUSS, 1973 apud 
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ALMEIDA, GUTIERREZ, VILARTA, 2009, p. 63-

64). 

 

As escolhas que os sujeitos fazem para compra e 

consumo de alimentos têm relação direta com a identidade, seja 

ela individual ou social, refletindo a cultura em que está imerso. 

Nessa perspectiva, “quando um alimento é comprado e 

consumido, ele deixa de ser apenas um alimento e passa a ser 

um signo”. (FONSECA et al, 2011, p. 3854).        

Além disso, os hábitos alimentares não são homogêneos 

se considerarmos o mesmo país ou a mesma cidade, pois o 

significado do alimento se dá a partir das associações culturais 

feitas pela sociedade; ou seja, “Os hábitos alimentares, 

produzidos historicamente, se transformam em hábitos culturais 

que integram o modo de viver a vida deste grupo social ou 

povo.” (GOÉS, 2008, p. 376).  

Nessa perspectiva, o ato de se alimentar não fica restrito 

à satisfação de necessidades biológicas, mas carrega funções 

sociais e simbólicas, bem como as modificações no estilo de 

vida influenciam nos hábitos alimentares e mudam também as 

formas de consumo. 

Recorrendo a alguns autores como referências, 

Carvalho, Silva e Sousa (2019) resumem algumas funções da 

alimentação na sociedade moderna: 

 
Bleil (1998, p. 5) apresenta em seus estudos uma 

pesquisa de Baas, Wakefield e Kolasa (1979) que 

aponta vinte usos diferentes para a alimentação na 

sociedade moderna: 1) Satisfazer a fome e nutrir o 

corpo; 2) Iniciar e manter relações pessoais e de 

negócios; 3) Demonstrar a natureza e a extensão 

das relações sociais; 4) Propiciar um foco para as 
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atividades comunitárias; 5) Expressar amor e 

carinho; 6) Expressar individualidade; 7) 

Proclamar a distinção de um grupo; 8) Demonstrar 

pertencer a um grupo; 9) Reagir ao stress 

psicológico ou emocional; 10) Significar status 

social; 11) Recompensas ou castigos; 12) 

Reforçar a autoestima e ganhar reconhecimento; 

13) Exercer poder político e econômico; 14) 

Prevenir, diagnosticar e tratar enfermidades 

físicas; 15) Prevenir, diagnosticar e tratar 

enfermidades mentais; 16) Simbolizar 

experiências emocionais; 17) Manifestar piedade 

ou devoção; 18) Representar segurança; 19) 

Expressar sentimentos morais; 20) Significar 

riqueza. Destes, apenas um se refere à nutrição, o 

que reforça a perspectiva de que a alimentação - 

e também o consumo - tem natureza social, 

perpassando a dimensão biológica, sendo 

influenciada por diversos fatores e tendo um papel 

fundamental na construção de identidades. 

(CARVALHO; SILVA; SOUSA, 2019, p. 824-825). 

             .  

Assim, o estudo objetivou aprofundar o conhecimento 

sobre alimentação da comunidade escolar do Instituto Federal 

de Alagoas, analisando os diferentes aspectos e fatores 

envolvidos na formação dos seus hábitos e das suas escolhas 

alimentares. Ainda proporcionou uma perspectiva comparativa 

dos dados coletados, percebendo as similaridades e diferenças 

dos hábitos e práticas alimentares de grupos distintos: 

professores, técnicos e alunos. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Como primeira forma de coleta de dados foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica e exploratória sobre o assunto. Em 

seguida, foram aplicados questionários com membros da 

comunidade escolar do Instituto Federal de Alagoas - campus 

Murici. Assim, para fins desse estudo foi aplicado um 

questionário com perguntas abertas e fechadas para 36 

professores do campus Murici, 23 técnicos e com uma amostra 

de 100 alunos, sendo 50 do curso de Agroecologia e 50 do 

curso de Agroindústria. A seleção dos alunos se deu através do 

critério de acessibilidade, bem como a escolha da 

representação dos três membros da comunidade escolar se 

deve à necessidade de uma perspectiva comparativa dos 

hábitos alimentares. Para a análise dos dados foi utilizada a 

análise de conteúdo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Resultados comunidade escolar - TÉCNICOS 

Foram aplicados questionários com 23 técnicos, sendo 

49% do sexo masculino e 51% do sexo feminino. As idades 

variam de 21 a 62 anos, com uma maior concentração entre 31 

a 40 anos. 

   Para os técnicos do campus Murici, a alimentação é uma 

necessidade biológica, na qual por meio de alimentos variados 

busca-se nutrir o corpo, para manter um corpo saudável e para 

que consiga realizar as várias atividades que são exercidas no 

dia a dia. 
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   Questionados se, além de satisfazer a necessidade 

biológica, a alimentação tem outra função, 79% afirmaram que 

sim, e destes que afirmaram citaram que a outra função é trazer 

prazer, como também trazer qualidade de vida, convívio social, 

apreciação do sabor e função cultural. 

   74% dos técnicos afirmaram que fazem outras coisas 

enquanto comem e apenas 26% negaram. Dos que disseram 

que fazem outras coisas, 44% veem televisão, 30% mexem no 

celular, 13% conversam com familiares e cuidam dos filhos, e 

ainda 13% usam o computador pra trabalhar ou estudar. 91% 

dos técnicos afirmaram que fazem as suas refeições na mesa 

e apenas 9% não fazem. 

   Quanto ao café da manhã, 78% dos informantes tomam 

café da manhã todos os dias e 22% não tem o hábito de se 

alimentar no turno matutino. Entre os alimentos que mais são 

consumidos estão pães, café, cuscuz, ovos, queijos e frutas. A 

escolha desses alimentos se deve, principalmente, porque é o 

que gostam de comer (34%). Também foram mencionados: 

porque o preparo é mais rápido (21%); porque é saudável 

(18%); porque alguém de casa prepara (11%);  porque na 

região que mora/trabalha tem uma oferta maior (7%); dentre 

outros. 

  No que se refere ao almoço, 87% almoçam todos os 

dias e apenas 13% não tem esse hábito. Entre os alimentos que 

mais são consumidos estão feijão, arroz, carnes, frangos e 

legumes. A escolha desses alimentos se deve, geralmente, 

porque é o que gostam de comer (37%). Foram citados ainda: 

porque é saudável (23%); porque alguém de casa prepara 

(15%); porque o preparo é mais rápido (8%); dentre outros. 
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   Em relação ao jantar, 91% dos informantes jantam todos 

os dias e apenas 9% não. Entre os alimentos que mais são 

consumidos estão: cuscuz, raízes e tubérculos, café e sopas. 

Questionados sobre a escolha desses alimentos, 38% 

ressaltaram porque é o que gostam de comer. Também 

justificaram porque é saudável (19%); porque alguém de casa 

prepara (14%); porque o preparo é mais rápido (10%); dentre 

outros. 

   Quanto aos lanches, 69% afirmaram que lancham todos 

os dias e apenas 31% não. Os alimentos mais consumidos são 

bolos, frutas, bolachas, doces e sucos. A escolha desses 

alimentos se deve, principalmente, porque é o que gostam de 

comer (47%). Também ressaltaram a escolha porque é 

saudável (22%); porque é o que pode comprar (10%); porque o 

preparo é mais rápido (9%); dentre outros.  

83% dos técnicos têm o hábito de fazer as refeições fora 

de casa e 17% não. A frequência com que estes fazem isso é: 

50% nos finais de semana; 39% durante a semana e 11% todos 

os dias. 

   As comidas favoritas dos técnicos são massas, 

principalmente lasanha e macarronada; também foram 

destacados comidas caseiras e frutos do mar. A frequência que 

os mesmos comem é, normalmente, nos finais de semana 

(53%) ou uma vez no mês (35%). 

   Perguntados se quando passam por problemas 

familiares ou outros problemas isso afeta a sua alimentação, 

57% responderam afirmativamente e, destes, a maioria relatou 

que há a perda de apetite. Entretanto, quando questionados se 

tem ou já tiveram doenças ou transtornos relacionados à 

comida, apenas 17% responderam que sim e a maior parte, 
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83%, que não. Dentre as doenças foram citadas a gastrite e 

diarreia. 

   Um percentual expressivo, 83%, afirmou que se 

preocupa com a procedência do alimento que consome. 

Todavia, quase a metade, 48%, acredita que têm uma 

alimentação regular. Ainda 39% consideram que têm uma boa 

alimentação, 9% uma alimentação ruim e 4% uma alimentação 

péssima. 

 

Resultados comunidade escolar - PROFESSORES 

   Foram aplicados questionários com 36 professores, 

sendo 50% do sexo feminino e 50% do sexo masculino. As 

idades variam de 31 a 63 anos, com uma maior concentração 

entre 31 a 40 anos. 

   Para os professores do campus Murici, a alimentação é 

uma necessidade biológica, na qual por meio de alimentos 

variados busca-se nutrir o corpo, para manter um corpo 

saudável e para que consiga realizar as várias atividades que 

são exercidas no dia a dia.  

Questionados se, além de satisfazer a necessidade 

biológica, a alimentação tem outra função, 80% afirmaram que 

sim e, destes que afirmaram, citaram que a outra função é 

trazer prazer e felicidade, como também trazer qualidade de 

vida, convívio social, apreciação do sabor e função cultural. 

83% dos professores afirmaram que fazem outras coisas 

enquanto comem e apenas 17% negaram. Dos que disseram 

que fazem outras coisas, 47% veem televisão, 31% mexem no 

celular, 7% usam o computador pra trabalhar ou estudar, dentre 

outros. 83% dos professores afirmaram que fazem as suas 

refeições na mesa e apenas 17% não fazem. 
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Quanto ao café da manhã, 78% dos informantes tomam 

café da manhã todos os dias e 22% não têm o hábito de se 

alimentar no turno matutino. Entre os alimentos que mais são 

consumidos estão pães, café, cuscuz, ovos, queijos, frutas e 

raízes ou tubérculos. A escolha desses alimentos se deve, 

principalmente, porque é o que gostam de comer (39%). 

Também foram mencionados porque é saudável (35%); porque 

o preparo é mais rápido (18%); dentre outros. 

 No que se refere ao almoço, 97% almoçam todos os dias 

e apenas 3% não têm esse hábito. Entre os alimentos que mais 

são consumidos estão feijão, arroz, carnes, frangos e legumes. 

A escolha desses alimentos se deve, geralmente, porque é o 

que gostam de comer (42%). Também foram citados porque é 

saudável (27%); porque alguém de casa prepara (13%); por 

uma recomendação médica (10%), dentre outros. 

 Em relação ao jantar, 83% dos informantes jantam todos 

os dias e apenas 17% não. Entre os alimentos que mais são 

consumidos estão: cuscuz, raízes e tubérculos, café e sopas. 

Questionados sobre a escolha desses alimentos, responderam 

que é o que gostam de comer (43%). A escolha se deve 

também porque é saudável (26%); por uma recomendação 

médica (13%) e porque alguém de casa prepara (7%); dentre 

outros. 

Quanto aos lanches, 58% afirmaram que lancham todos 

os dias e 42% não. Os alimentos mais consumidos são bolos, 

frutas, bolachas, doces, sucos e sementes oleaginosas. A 

escolha desses alimentos se deve, principalmente, porque é o 

que gostam de comer (51%). A justificativa para escolha 

também é porque é saudável (22%); por uma recomendação 
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médica (16%); porque o preparo é mais rápido (5%), dentre 

outros. 

80% dos professores têm o hábito de fazer as refeições 

fora de casa e 20% não. A frequência com que estes fazem isso 

é: 49% durante a semana; 45% nos finais de semana e 6% dos 

todos os dias. 

 As comidas favoritas dos professores são massas, 

principalmente pizza e macarronada; também foram citados 

doces, frutas, frutos do mar, comidas caseiras e carnes. A 

frequência que os mesmos comem é, normalmente, nos finais 

de semana (41%), durante a semana (31%) e uma vez no mês 

(28%). 

 Perguntados se quando passam por problemas 

familiares ou outros problemas isso afeta a sua alimentação, 

44% responderam afirmativamente e, destes, a maioria relatou 

que há a perda de apetite, ou que há ganho de apetite. 

Entretanto, quando questionados se tem ou já tiveram doenças 

ou transtornos relacionados à comida, apenas 30% 

responderam que sim e a maior parte, 70%, que não. Dentre as 

doenças foram citadas a intolerância à lactose, colesterol, 

diabetes, infecção intestinal e doença celíaca. 

Um percentual expressivo, 92%, afirmou que se 

preocupa com a procedência do alimento que consome. 

Todavia, quando foram perguntados como consideram a sua 

alimentação, a metade, 50%, acredita que têm uma boa 

alimentação. Ainda 36% consideram que têm uma alimentação 

regular, 8% uma alimentação ótima e 6% uma alimentação 

ruim. 
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Resultados comunidade escolar - ALUNOS 

Foram aplicados questionários com 100 alunos, sendo 

destes 53% do sexo feminino e 47% do sexo masculino. As 

idades variam de 14 a 22 anos, com uma maior concentração 

entre 15 a 19 anos. 

Para os alunos do campus Murici, a alimentação é uma 

necessidade biológica, o combustivel do corpo, na qual por 

meio de alimentos variados busca-se nutrir o corpo, para 

manter um corpo saudável e para que consiga realizar as várias 

atividades que são exercidas no dia a dia. Isso quer dizer que a 

alimentação é o processo pelo qual os organismos obtêm 

nutrientes para as suas funções vitais, incluindo o crescimento, 

movimento, reprodução e manutenção da temperatura do 

corpo. 

Questionados se, além de satisfazer a necessidade 

biológica, a alimentação tem outra função, 67% afirmaram que 

sim, e destes que afirmaram citaram que a outra função é trazer 

prazer e felicidade, caracterizar um indivíduo, como também 

trazer qualidade de vida, convívio social, apreciação do sabor e 

identidade cultural. 

86% dos alunos afirmaram que fazem outras coisas 

enquanto comem e apenas 14% negaram. Dos que disseram 

que fazem outras coisas, 78,4% mexem no celular, 67% veem 

televisão, 13,6% usam o computador, dentre outros. 67% dos 

discentes afirmaram que fazem as suas refeições na mesa e 

apenas 33% não fazem. 

Quanto ao café da manhã, somente 44% tem o hábito de 

se alimentar no turno matutino e 56% dos informantes não 

tomam café da manhã todos os dias. Entre os alimentos que 

mais são consumidos estão pães, café, cuscuz, ovos, bolachas 
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e leite. A escolha desses alimentos se deve, principalmente, 

porque é o que gostam de comer (43%). Também foram 

citados: porque o preparo é mais rápido (19%); porque alguém 

de casa prepara (15%); porque é o que pode comprar (14%); 

dentre outros. 

No que se refere ao almoço, 89% almoçam todos os dias 

e apenas 11% não tem esse hábito. Entre os alimentos que 

mais são consumidos estão feijão, arroz, macarrão, carnes, 

frangos e verduras. A escolha desses alimentos se deve, 

geralmente, porque alguém de casa prepara (45%). As 

escolhas também foram justificadas porque é o que gosta de 

comer (36%); porque é saudável (7%); porque é o que pode 

comprar (6%); dentre outros. 

Em relação ao jantar, 89% dos discentes jantam todos 

os dias e apenas 11% não. Entre os alimentos que mais são 

consumidos estão: pães, cuscuz, café e sopas. Questionados 

sobre a escolha desses alimentos, a maior parte justificou 

porque é o que gostam de comer (43%). Também foram 

citados: porque alguém de casa prepara (40%); porque é o que 

pode comprar (6%); dentre outros. 

Quanto aos lanches, 61% afirmaram que lancham todos 

os dias e apenas 39% não. Os alimentos mais consumidos são 

salgados, bolachas, bolos, doces e sucos. A escolha desses 

alimentos se deve, principalmente, porque é o que gostam de 

comer (67%). Também foi justificado porque é o que pode 

comprar (13%); porque o preparo é mais rápido (9%); dentre 

outros. 

43% dos alunos têm o hábito de fazer as refeições fora 

de casa e 57% não. A frequência com que estes fazem isso é, 



CONSUMO E CULTURA: UM ESTUDO SOBRE HÁBITOS ALIMENTARES 
DA COMUNIDADE ESCOLAR DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS 

571 
 

para 27,9%, nos fins de semana; 10,5% durante a semana; e 

2,3% todo dia; dentre outros. 

As comidas favoritas dos alunos são massas, 

principalmente pizza, lasanha, salgados e macarronada; 

também foram mencionados doces, comidas caseiras, sopas e 

carnes. A frequência que os mesmos comem é, normalmente, 

nos finais de semana (32%), durante a semana (12%), uma vez 

no mês (25%), todos os dias (5%), dentre outros. 

Perguntados se quando passam por problemas 

familiares ou outros problemas isso afeta a sua alimentação, 

47% responderam afirmativamente e destes, a maioria relatou 

que há a perda de apetite ou que há ganho de apetite. 

Quando questionados se tem ou já tiveram doenças ou 

transtornos relacionados à comida, apenas 22% responderam 

que sim e a maior parte, 78%, que não. Dentre as doenças 

foram citadas a intolerância à lactose, anemia, gastrite e 

compulsão alimentar.  

Um percentual expressivo, 75%, afirmou que se 

preocupa com a procedência do alimento que irão consumir. 

Porém, perguntados como consideram a sua alimentação, 42%, 

acreditam que têm uma alimentação regular. Ainda 35% 

consideram que têm uma alimentação boa, 9% uma 

alimentação ótima, 8% uma alimentação ruim e 6% péssima. 

 

Análise comparativa dos diferentes integrantes da 

comunidade escolar 

Este trabalho teve como objetivo conhecer quais são e 

como se formam os hábitos alimentares da comunidade escolar 

do Instituto Federal de Alagoas. Isso numa perspectiva 

comparativa, percebendo as similaridades e diferenças dos 
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hábitos e práticas alimentares de grupos distintos (professores, 

técnicos e alunos). 

Assim, dentre os que mais consideram que a 

alimentação perpassa a dimensão biológica, o maior percentual 

se concentra entre os professores, pois 80% deles percebem a 

dimensão cultural, a qualidade de vida, a sensação de prazer e 

felicidade, bem como o convívio social que a comida 

proporciona. 

É importante ressaltar que a comunidade estudada não 

concede ao momento da alimentação um ritual importante e 

único, pois um alto percentual dos três públicos pesquisados 

fazem outras coisas enquanto comem, principalmente os 

alunos. O momento da refeição é dividido com mexer no celular, 

assistir televisão e ficar no computador. De acordo com 

Contreras (2017, p.33),  

 
Desfrutar ao máximo e em menor tempo possível 

implica em dividir o consumo alimentar com outras 

atividades (trabalho, assistir televisão, andar, 

estudar) e a frequência mais alta de ocasiões para 

o consumo. 

 

Além disso, eles (alunos) são os que menos fazem as 

refeições na mesa. O fato de não demandar a devida atenção 

no momento da refeição pode levar à ingestão de alimentos 

com menor qualidade e em maior quantidade, conforme 

apontam Fonseca et al (2011, p. 3857): 

 

Uma das principais características da 

modernidade alimentar é o excesso, a 

abundância. Isso pode se manifestar de diferentes 

formas, seja pela oferta de incontáveis opções 
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alimentares, seja pela enorme quantidade de 

canais de informação referentes à alimentação.  

 

Quanto ao café da manhã, o percentual de professores 

e de técnicos que fazem essa refeição é significativo; já no que 

se refere aos alunos, menos da metade costuma tomar café da 

manhã todos os dias, o que confirma dados encontrados em 

outros trabalhos: 

 
[...] a omissão de refeições é um fenômeno comum 

entre adolescentes, para quem o café da manhã é 

a refeição mais negligenciada, o que se justifica 

pela irregularidade alimentar comum nessa fase 

da vida, seja pela atitude de submissão a dietas 

restritivas sem acompanhamento, seja pela 

referida falta de tempo para a realização de 

refeições. (TRANCOSO; CAVALLI; PROENÇA, 

2010, p. 862). 

 

Sobre o almoço, são os professores que mais almoçam 

todos os dias, quase a totalidade deles. Já os técnicos são os 

que menos costumam fazer a refeição todos os dias.  

Em relação ao jantar, os técnicos são os que mais jantam 

diariamente e os professores são os que menos o fazem. Nesse 

sentido, “A grande questão vivenciada pelo comensal 

contemporâneo é a preocupação de saber o que comer e em 

que proporção, ou seja, fazer a melhor escolha para o seu 

consumo alimentar.” (FONSECA et al, 2011, p. 3855). 

Quanto ao lanche, foi a refeição diária menos realizada 

apontada por todos os três grupos de informantes. 

O grupo dos alunos é o que menos come fora de casa, 

constituindo menos da metade deles. Já os percentuais dos 
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técnicos e dos professores que costumam fazer as refeições 

fora do domicílio são altos, ficando acima dos 80%. Isso pode 

ser explicado pelas mudanças nas maneiras de comer ao longo 

dos tempos, que envolve também os lugares nas quais as 

refeições são feitas; “Agora, não é mais o alimento que 

estrutura o tempo, mas sim os tempos das diferentes atividades 

que estruturam a alimentação” (CONTRERAS, 2017, p. 29). 

As comidas preferidas dos três grupos são massas 

(pizzas, macarronadas e lasanhas). Considerando que as 

escolhas se relacionam com a identidade (individual ou social) 

e refletem a cultura em que está imerso, é importante destacar 

que massas são alimentos ricos em carboidratos, que fornecem 

energia para o organismo, mas muito calóricos, já que sempre 

estão acompanhadas de molhos e queijos gordurosos. Além 

disso, conforme Cruz (2019), no caso do macarrão, este se 

encontra em 99,3% dos lares brasileiros e o Brasil é o terceiro 

maior produtor mundial, perdendo apenas para Itália e Estados 

Unidos, o que confirma a predileção por esse tipo de alimento. 

Questionados se quando passam por problemas 

familiares ou outros problemas isso afeta a sua alimentação, 

são com os técnicos que isso mais ocorre, com mais da metade 

deles. Ao mencionar sobre transtornos e/ou doenças 

relacionadas à comida, foi entre os professores que isso mais 

ocorreu. Sobre a procedência do alimento, também são os 

professores que mais se preocupam com esse quesito, com um 

percentual acima dos 90%. Nessa perspectiva,  

 
O comensal precisa se identificar com o alimento 

para reconhecê-lo e significá-lo. Porém, no 

contexto contemporâneo, é muito difícil identificar 

os alimentos: sua origem é desconhecida, 
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distante; sua preparação escapa ao controle do 

consumidor final. (FONSECA et al, 2011, p. 3856). 

 

Além disso, a metade dos professores considera sua 

alimentação como boa, enquanto a maior parte dos alunos e 

dos técnicos a consideram como regular. 

 

CONCLUSÕES  

 

Objetivando conhecer quais são e como se formam os 

hábitos alimentares da comunidade escolar do IFAL – campus 

Murici, este trabalho percebeu similaridades e diferenças dos 

hábitos e práticas alimentares de grupos distintos (professores, 

técnicos e alunos). É preciso considerar que estas distinções 

abarcam idade, condição social e econômica, escolaridade, 

sexo, religião, cultura, dentre outros critérios. 

Todos percebem a importância do ato de se alimentar e 

que este perpassa a dimensão biológica. Os hábitos envolvem 

fazer outras coisas enquanto comem, e os alunos fazem menos 

refeições na mesa e comem menos fora de casa. Esses fatores 

podem estar relacionados à questão do tempo compartilhado 

com outras atividades, a questões financeiras, a lugares e 

maneiras de comer, que podem servir de base para realização 

de outros estudos. 

Apesar de conferirem importância à alimentação, são 

muitos os que deixam de fazer alguma das refeições 

diariamente. Isso pode denotar irregularidades na alimentação; 

a realização de dietas, muitas vezes sem acompanhamento; a 

relação com a falta de tempo, e ainda o consumo de alimentos 

com menor qualidade e em maior quantidade. 
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É significativo o percentual dos que refletem na 

alimentação as situações de problemas vivenciadas, como 

também é alto o percentual dos que se preocupam com a 

procedência dos alimentos que vão consumir. Apesar disso, a 

alimentação é considerada pela maioria de alunos e de técnicos 

como regular, e de professores como boa, o que carece de 

trabalhos educativos e de conscientização sobre alimentação 

saudável e bons hábitos alimentares. 

Assim, os resultados aqui obtidos podem fornecer 

subsídios no debate sobre a alimentação numa perspectiva que 

perpassa a dimensão biológica, mas agrega aspectos 

simbólicos, como identidades sociais e culturais, regionalismos, 

hábitos específicos de grupos sociais, memória familiar, etc. 

Podem servir, ainda, para elaboração de políticas sociais e 

programas de alimentação e nutrição, bem como de aporte para 

estimular futuras pesquisas sobre a temática. 
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Resumo: Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde 
conferiu status de pandemia à COVID-19. Desde então, devido 
à necessidade de distanciamento social como medida 
preventiva - frente à ausência de vacina ou tratamento 
específico - mudanças significativas no cotidiano das 
populações têm sido observadas. Com efeito, essas 
modificações impactaram o comportamento alimentar de muitos 
indivíduos, para alguns de forma positiva e para outros, 
negativamente. Contudo, existem poucos estudos até o 
momento com o intuito de avaliar tais modificações. Além disso, 
sabe-se que uma alimentação saudável durante toda a vida 
pode beneficiar o sistema imunológico, fundamental para uma 
boa evolução da infecção por Sars-Cov-2. Portanto, o presente 
artigo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, cujo 
objetivo principal é avaliar as mudanças comportamentais na 
alimentação da população diante do contexto da atual 
pandemia, analisando o papel da alimentação adequada e a 
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importância dos nutrientes no fortalecimento do sistema imune. 
Foram observadas mudanças no hábito alimentares, no estado 
nutricional e, consequentemente, na resistência imunológica. O 
estado nutricional adequado pode fortalecer o sistema 
imunológico para um bom funcionamento e proteção contra 
infecções virais, por isso ressalta-se a importância de 
diversificar os alimentos de maneira que as vitaminas A, C e D, 
por exemplo, estejam presentes, bem como os minerais zinco, 
selênio e magnésio, portanto, estas são as estratégias que a 
comunidade científica está utilizando para alcançar mais 
palpável. 
Palavras-chaves: Coronavírus. Hábitos alimentares. Sistema 
imunológico. Consumo de Alimentos. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A COVID-19 possui origem ainda incerta, mas especula-

se que o vírus SARS-CoV-2 - causador da doença - tenha sido 

transmitido de animais para humanos em Wuhan, província da 

China, em dezembro de 2019, de onde rapidamente se 

espalhou pelo mundo (WANG et al., 2020). Dessa maneira, em 

poucos meses, os cinco continentes do globo notificaram a 

presença do novo microrganismo, e devido às taxas crescentes 

de contaminação a nível local e internacional, em janeiro de 

2020, o Comitê de Emergência da OMS declarou emergência 

sanitária global. Em março, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) declarou oficialmente a Pandemia da COVID-19. Desde 

então a doença tem se alastrado pelo mundo de forma a afetar 

a vida humana em todos os seus aspectos (VELAVAN; MEYER, 

2020). No Brasil, o primeiro registro de caso ocorreu no final de 
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fevereiro e, até o final de Outubro, foram confirmados cerca de 

5,3 milhões de casos e pouco menos de 160 mil óbitos. 

É certo que esta não é a única pandemia vivenciada pela 

humanidade, mas, certamente, é a mais preocupante em 

termos de contágio. Os desdobramentos desta doença ainda 

estão acontecendo e continuam a acometer um grande 

contingente diariamente. Devido ao conhecimento ainda 

limitado sobre a COVID-19, existem diversas linhas de estudos 

- em todos os níveis científicos - para que as eficientes medidas 

sejam tomadas.  A partir dos estudos já realizados, observou-

se como característica do Coronavírus, um baixo poder de 

letalidade e alto poder de contaminação. Constatou-se ainda 

que a principal forma de transmissão é o contato entre 

indivíduos por meio de gotículas respiratórias e os aerossóis, 

aos sintomas-chave incluem-se: febre, tosse seca e cansaço. 

Aproximadamente 80% dos infectados atingem a recuperação 

em domicílio, mas cerca de 1 em cada 5 indivíduos pode evoluir 

de forma grave e desenvolver dificuldades respiratórias. Tal 

quadro ocorre mais facilmente em idosos e pessoas com 

problemas de saúde pré-existentes, como hipertensão e 

diabetes, contudo, qualquer pessoa acometida pode ficar 

gravemente doente (OMS, 2020). 

Diante da necessidade de um novo comportamento 

frente à realidade mundial, com o intuito de minimizar os 

impactos causados, as autoridades brasileiras adotaram um 

conjunto de medidas preventivas ao longo de todo o território, 

dentre as quais, o distanciamento social (BUTLER et al., 2020). 

As medidas sancionadas contam principalmente com a 

conscientização e a colaboração da sociedade, e incluem 
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diversas ações, como evitar aglomerações e restringir o 

deslocamento apenas às atividades essenciais. Assim como o 

incentivo ao uso de máscaras e a higienização frequente das 

mãos, o distanciamento social é uma das ações mais eficazes 

de prevenção contra a COVID-19, pois quanto menor o contato 

interpessoal, menores são as chances de circulação do vírus 

(OMS, 2020). 

Desta maneira, a determinação do distanciamento social 

compatível com o nível de segurança recomendado pela 

comunidade científica implicou em mudanças radicais no 

cotidiano e, consequentemente, nos hábitos da população. 

Dentre as diversas modificações comportamentais observadas, 

tem-se a alimentação - cuja qualidade pode ser positiva ou 

negativamente influenciada pela pandemia - a qual depende de 

diferentes fatores. 

Tomando como base conhecimentos prévios, pode-se 

inferir que uma alimentação saudável ao longo da vida pode 

auxiliar na prevenção da COVID-19, pois esta pode fornecer 

nutrientes e compostos bioativos importantes para a 

integralidade da barreira imunológica, tendo em vista que a 

alimentação e a nutrição adequada exercem uma importante 

função na funcionalidade do sistema imunológico, 

determinando o risco e a gravidade das infecções (CHENG, 

2020). 

. Diante do exposto, este trabalho dispõe-se a avaliar as 

mudanças no comportamento alimentar da população frente à 

pandemia da COVID-19, verificar o papel da alimentação 

adequada para fortalecimento do sistema imune e demonstrar 
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a importância dos nutrientes e do aporte nutricional adequado 

para o momento atual 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho consiste em um estudo descritivo de 

revisão integrativa da literatura, para elucidar o comportamento 

da sociedade quanto às mudanças alimentares, bem como 

destacar quais os nutrientes mais referenciados para o 

fortalecimentos do sistema imunológico em tempos de 

pandemia. A estratégia de identificação e seleção dos estudos 

foi a busca de publicações indexadas nas bases de dados 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Periódicos 

Capes, Google Acadêmico e PubMed, no período de maio à 

outubro de 2020. Os descritores utilizados foram “Coronavírus”. 

“Hábitos alimentares”, “Sistema imunológico” e “Consumo de 

Alimentos”. Adotou-se os seguintes critérios para a seleção dos 

artigos: todas as categorias de artigos, artigos com resumos e 

textos completos disponíveis para análise, artigos publicados 

nos idiomas inglês e português, e artigos com o período de 

publicação entre 2014 a 2020. Os critérios de exclusão 

consistiram nas publicações anteriores ao ano de 2015, 

excetuando-se o Guia Popular da Alimentação Brasileira - com 

última edição em 2014 -  o qual conduz as políticas alimentares 

desta população -, bem como àquelas cujos objetivos 

específicos não coadunaram.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

São inúmeros os aspectos relacionados à pandemia 

capazes de afetar o consumo alimentar da população, de 

maneira positiva ou negativa. Com a maior estadia em casa, 

juntamente com o não funcionamento de restaurantes e outros 

estabelecimentos que prestam serviços de alimentação, houve 

o aumento na realização de refeições caseiras. Como efeito, 

tem-se a tendência a um consumo mais saudável, em 

detrimento daquele fora de casa, o que representa a melhoria 

da alimentação. Fato corroborado pela eventual maior 

preocupação em aumentar a resistência imunológica, diante do 

contexto de ausência de vacina ou tratamento eficaz contra a 

COVID-19 (ANDRADE et al., 2020). 

Por outro lado, um fator que influencia negativamente o 

comportamento alimentar é a maior dificuldade na aquisição de 

alimentos frescos – uma vez que a obtenção necessita de 

saídas mais frequentes – somado à possível queda no poder 

aquisitivo das famílias, seja por perda de emprego ou por 

redução na carga de trabalho. Estes são fatores que contribuem 

para a limitação da compra de frutas e hortaliças, alimentos 

geralmente associados a um maior preço. Além disso, deve-se 

considerar que a influência desses aspectos sobre a qualidade 

da alimentação é passível de interferência por questões 

culturais, educacionais e econômicas das populações e dos 

indivíduos (MARTINEZ et al., 2020). 

Nesse aspecto, as diferentes realidades observadas ao 

longo do território brasileiro no tocante à renda, à escolaridade 

e ao acesso à informação denotam como a sociedade foi 
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afetada de distintas formas com a chegada do novo 

Coronavírus. Sob a perspectiva econômica, enquanto algumas 

famílias perderam toda a renda, de maneira a impactar 

significativamente a condição da alimentação, outras pouco ou 

sequer sentiram o peso da crise. Mas apesar da constatação, 

são poucos os estudos sobre mudanças no comportamento 

alimentar devido à pandemia da COVID-19. Em âmbito 

nacional, até o presente, há registro de dois trabalhos. 

O estudo realizado pelo Núcleo de Pesquisas 

Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP (NUPENS), cujo 

intuito foi descrever as mudanças alimentares imediatamente 

antes e durante a pandemia da COVID-19, contou com a 

participação de 10.116 indivíduos acima de 18 anos, das cinco 

macrorregiões do país. Dentre os voluntários, houve 

predomínio de: pessoas do sexo feminino; adultos jovens; 

residentes na região Sudeste; e indivíduos com 12 ou mais 

anos de escolaridade. Os participantes responderam por duas 

vezes recordatórios de ingestão alimentar do dia anterior, a 

primeira vez ao ingressar no estudo, entre 26 de janeiro e 15 de 

fevereiro de 2020, e a segunda entre 10 e 19 de maio de 2020. 

A metodologia consistiu na aplicação de questionário online a 

respeito da ingestão de marcadores de alimentação saudável 

(hortaliças, frutas e leguminosas) e não saudável (alimentos 

ultraprocessados) antes e na vigência da pandemia. 

Posteriormente, os indicadores foram comparados e os 

resultados separados segundo sexo, faixa etária, macrorregião 

de residência e escolaridade dos participantes (STEELE et al., 

2020). 
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A partir do estudo supracitado foi observado um aumento 

modesto, porém estatisticamente significante, no consumo de 

alimentos saudáveis. Tal padrão alimentar se repetiu na maior 

parte dos grupos e regiões analisadas. Entretanto, nas 

macrorregiões menos desenvolvidas economicamente, 

Nordeste e Norte, ocorreu um aumento significativo, tanto no 

consumo de alimentos saudáveis, quanto de não saudáveis 

(ultraprocessados). Dado que é preocupante, pois a ingestão 

destes últimos eleva o risco de obesidade, hipertensão e 

diabetes, fatores associados ao agravamento do quadro da 

COVID-19; e que aponta a desigualdade social como caráter 

influenciador na resposta do comportamento alimentar à 

pandemia (STEELE et al., 2020). 

Outro estudo é a pesquisa ConVid Pesquisa de 

Comportamento, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz) entre 24 de abril e 8 de maio de 2020, e que envolveu 

44.062 participantes. Este estudo foi feito através de um 

questionário sobre frequência habitual de consumo e 

delineamento alimentar, que permitiu que as mesmas pessoas 

respondessem aos questionários sobre os hábitos alimentares 

antes e durante a pandemia da COVID-19 no Brasil. Seus 

resultados parciais foram divulgados somente no portal da 

instituição, e indicam que o consumo de alimentos saudáveis 

como legumes e verduras, frutas e feijão diminuiu. A pesquisa 

mostrou que a maior diminuição ocorreu no consumo de 

verduras e legumes em cinco dias por semana. Em relação ao 

consumo de frutas, legumes e verduras cinco ou mais vezes por 

semana foi visto que apenas uma pequena quantidade dos 
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participantes tinham este hábito (13%) (FUNDAÇÃO 

OSWALDO CRUZ, 2020). 

Por outro lado, constatou-se que o consumo de 

alimentos não saudáveis aumentou durante a pandemia, e 

entre os produtos consumidos em maior constância estavam os 

salgadinhos de pacote, congelados, chocolates e doces. Cerca 

de 68% dos adultos jovens entrevistados consomem chocolates 

e doces mais de dois dias por semana. Sendo assim, uma 

deterioração da qualidade da alimentação durante a pandemia 

foi evidenciada, tanto pelo relato de diminuição na frequência 

habitual de consumo de frutas, hortaliças e feijão, quanto pelo 

relato de aumento na frequência do consumo de alimentos 

ultraprocessados. 

Uma das possíveis causas para os resultados 

discordantes observados nos dois estudos, pode ser a diferente 

composição sociodemográfica das populações analisadas, 

tendo em vista a semelhança da população brasileira adulta, no 

caso da pesquisa da Fiocruz; e com sub-representação, no 

estudo da NutriNet Brasil, das macrorregiões economicamente 

menos desenvolvidas e de pessoas com menor escolaridade. 

Diante das pesquisas apresentadas e da conexão entre 

o comportamento alimentar e a imunidade, pode-se inferir que 

os resultados apontados pelo estudo da USP, NutriNet, se 

relacionam com uma tendência ao fortalecimento das defesas 

imunológicas da população contra a COVID-19. Enquanto, caso 

sejam confirmados os resultados do estudo ConVid, pode-se 

afirmar que há uma tendência contrária, pois uma alimentação 

inadequada e rica em ultraprocessados pode comprometer a 

resposta imune, favorecendo a predisposição e o agravamento 
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do indivíduo a infecções, como a do SARS-Cov-2 (DEMOLIER; 

DALTOÉ, 2020).  

Nesse contexto, diversos estudos científicos apontam 

que a dieta e a nutrição são intimamente relacionadas à função 

imunológica e, de forma consequente, ao risco e à gravidade 

das infecções (CHENG, 2020). Contudo, não é possível afirmar 

que um nutriente isolado ou composto bioativo é capaz de 

impedir uma infecção viral, como a COVID-19. O que se sabe é 

que frutas e vegetais coloridos são capazes de elevar a defesa 

imunológica, pois alguns micronutrientes e compostos bioativos 

neles presentes possuem funções antioxidante e anti-

inflamatória, promovendo a modulação das funções 

imunológicas (CHENG, 2020; ESPOSITO, 2015). Com efeito, a 

manutenção de uma dieta saudável pode contribuir para a 

prevenção da COVID-19, a medida em que é capaz de fornecer 

nutrientes e compostos bioativos de grande importância para a 

integridade da barreira imunológica.  

Sob outra perspectiva, de acordo com Galmés, Serra e 

Palou (2020), prescrever as recomendações das diretrizes a um 

indivíduo não é garantia de proporcioná-lo um estado nutricional 

equilibrado. Isso pode ser identificado a partir da variabilidade 

genética dos seres humanos - como alguma dificuldade 

absortiva - por exemplo. De acordo com esta afirmação, pode-

se perceber as complexas nuances entre alimentação, 

imunidade e a COVID-19, principalmente, por estarem 

relacionadas a assuntos ainda controversos. Isso pode ser 

comprovado pelo fato de que, em misturas de alimentos, 

compostos antinutricionais específicos podem raptar alguns 
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micronutrientes essenciais, reduzindo assim sua 

biodisponibilidade. 

Em relação às linhas de defesa do corpo contra infecções 

virais, a primeira, o sistema imune inato, tem um papel essencial 

no controle da COVID-19, pois as citocinas desencadeadas 

geram respostas antivirais e ativam a imunidade adaptativa 

(VABRET et al., 2020). Já a resposta adaptativa durante o 

período de infecção do SARS-Cov-2, desencadeia respostas 

imunológicas contra o vírus. No entanto, este processo pode 

causar imunopatogênese associada à resposta imunológica 

fora de controle, podendo resultar em danos nos tecidos 

pulmonares (FELSENSTEINA et al., 2020). Nos casos de maior 

agravamento, ocorre uma resposta inflamatória descontrolada 

gerando o comprometimento adaptativo da resposta 

imunológica, decorrente do alto nível de citocinas pró-

inflamatórias podendo levar ao dano tecidual no coração, fígado 

e rim, bem como insuficiência respiratória ou falência de 

múltiplos órgãos (PROMPETCHARA; KETLOY; PALAGA, 

2020). 

Como afirmado por Coelho-Ravagnani et al. (2020), a 

presença de micronutrientes no organismo contribui para o 

desenvolvimento de uma imunidade fortalecida, e esta, tanto 

pode ser inata, como pode ser adaptativa. Desta forma, alguns 

micronutrientes, como as vitaminas A, C, e D, zinco, selênio e 

magnésio foram vistos, em estudos, como os mais importantes 

na manutenção da imunidade e na otimização do sistema 

imunológico. Mas, conforme Galmés, Serra e Palou (2020), 

levando-se em consideração a variabilidade genética, deve-se 

ter cuidado quanto à biodisponibilidade já que cada indivíduo 
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pode metabolizar mais e outros metabolizar menos os referidos 

nutrientes. 

 A ingestão adequada desses micronutrientes pode ser 

obtida através de uma dieta diária que inclui carne, peixe, 

lentilhas e feijão, alimentos lácteos, nozes, sementes, ovos, 

frutas cítricas (por exemplo, laranja, limão, toranja), kiwi, 

morangos e vegetais como brócolis, couve-flor, abóbora, 

espinafre, batata doce e cenoura (COELHO-RAVAGNANI et al., 

2020). 

De acordo com Adams et al. (2020), a vitamina C, pelo 

seu aspecto antioxidante - mas não apenas por isso - é uma 

opção viável para auxiliar no tratamento de infecções, uma vez 

que suas propriedades fisiológicas, como a diminuição da 

expressão gênica de citocinas pró-inflamatórias, podem 

culminar na destruição de microrganismos a nível celular. 

Contudo, segundo Colunga Biancatelli et al. (2020), ao invés de 

focar somente na propriedade viricida, é importante salientar 

também a modulação imunológica deste nutriente, 

demonstrando maior estímulo para a ação farmacológica. 

Para tanto, a vitamina C exerce suas propriedades 

antivirais ao auxiliar a atividade dos linfócitos, aumentar a 

produção de interferon-α, modular citocinas e reduzir a 

inflamação, de forma a melhorar a disfunção endotelial e 

restaurar a função mitocondrial (BIANCATELLI et al., 2020). Por 

este motivo, pode-se levar em consideração seu uso devido às 

recentes publicações que evidenciam resultados animadores a 

partir do manejo na Síndrome de Angústia Respiratória (SRDA), 

bem como de choque séptico.  
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Já para Adams, Baker e Sobieraj (2020), apesar destes 

benefícios teóricos, as evidências ainda não apoiam o uso 

rotineiro da vitamina C para a prevenção de infecções virais. 

Isto pode ser comprovado pelo fato de ser importante o manejo 

de doses cautelosas, pelo risco de eventos adversos 

gastrointestinais (náuseas, vômitos, azia, cólicas abdominais). 

Todavia, segundo Adams et al. (2020), foi demonstrado 

relativo sucesso no aporte de vitamina C intravenosa, na China, 

a partir de mega doses, melhorando consequências da COVID-

19 considerando casos de moderado a grave, e contando com 

diminuído tempo de internação quando comparado com 

pacientes que não receberam o tratamento. No ensaio CITRIS-

ALI, a administração intravenosa (IV) de 50 mg/kg de vitamina 

C a cada 6 horas, durante 96 horas, em pacientes com sepse e 

SDRA, observou-se que: não houve alterações significativas 

nos escores de gravidade da doença e nos níveis de proteína 

C reativa ou de trombomodulina, em comparação com o 

placebo - embora a mortalidade por todas as causas em 28 dias 

e os dias em UTI tenham sido substancialmente reduzidos com 

o uso de vitamina C. Ainda assim, com os estudos em curso,  o 

autor recomenda que os farmacêuticos não afirmem a 

prevenção ou cura do COVID-19 a partir da ingestão do ácido 

ascórbico (ADAMS et al., 2020). 

Quanto à vitamina D, Coelho-Ravagnani et al. (2020, p.9) 

afirmam que: 

 

Embora a vitamina D possa ser obtida de algumas 

fontes dietéticas, ela é principalmente sintetizada 

endogenamente, através da exposição da pele à 

irradiação ultravioleta B. De fato, a exposição à luz solar 
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pode aumentar os níveis séricos de vitamina D na 

mesma extensão que uma dose oral de 250 a 625 μg de 

vitamina D. A Società Italiana di Nutrizione Umana 

recomendou a exposição à luz solar por 15 a 30 

minutos todos os dias para promover a síntese da 

vitamina D. 

 

Segundo Coelho-Ravagnani et al. (2020), regiões onde 

a radiação ultravioleta B é muito reduzida durante o inverno, 

faz-se necessário aumentar a ingestão de alimentos ricos em 

vitamina D, bem como a suplementação em cápsula. Até o 

momento, não há literatura afirmativa para prevenção da 

COVID-19 a partir da suplementação de vitamina D, mas sua 

ingestão pode reduzir o risco de infecções microbianas e virais 

por uma série de mecanismos que envolvem a manutenção de 

barreiras físicas celulares e o aumento da imunidade celular 

natural e adaptativa (GALMÉS; SERRA; PALOU, 2020).  

Ainda em relação à capacidade de algumas vitaminas e 

minerais exercerem influência no enfrentamento da COVID-19, 

a vitamina A é uma das eficientes para prevenção e tratamento, 

isso pode ser entendido pelo fato de: 

 

A vitamina A (VA) tem funções fisiológicas potentes, 

como promoção do crescimento e reprodução e 

manutenção do osso, tecido epitelial, visão e secreção 

normal do epitélio da mucosa. VA e seus derivados 

podem prevenir lesões pré-cancerosas. Um número 

crescente de relatórios indica que VA é necessária para 

manter a função imunológica e que é responsável pela 

diferenciação e proliferação de células imunes (LI et al., 

2020, p.15785). 
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No entanto, como sugerido por Allegra et al. (2020), a 

suplementação de vitamina A ainda requer muitos estudos para 

comprovar de eficácia na COVID-19. Mas, o que faz com que Li 

et al. (2020) insistam nessa questão, é o ácido retinóico ser 

muito eficiente no combate à pneumonia. 

Para este estudo, é interessante citar a capacidade das 

células imunes de produzir anticorpos e induzir linfócitos T a 

liberar linfocinas funcionais através da modulação de genes-

alvo, por meio de receptores nucleares (LI et al., 2020). 

Observou-se também que o ácido retinóico pode 

influenciar a diferenciação de precursores de células 

dendríticas - células especializadas do sistema imunológico, 

capazes de coordenar o sistema inato e respostas imunes 

adaptativas - então, não surpreende que tenha sido 

demonstrado que baixas concentrações de vitamina A estejam 

ligadas a uma atividade alterada de neutrófilos, macrófagos, 

Células T e B (TANG et al., 2020). 

O zinco, por sua vez, é um antioxidante que tem o papel 

central no crescimento celular e diferenciação de células 

imunes que apresentam rápida diferenciação e renovação. 

Ademais, o zinco possui uma variedade de propriedades 

antivirais, estando envolvido na produção de anticorpos e em 

outros processos celulares. 

Formas orgânicas de selênio são encontradas em 

plantas, frutas, sementes e, particularmente, em castanha-do-

brasil, na forma de, por exemplo: selenetos, selenocisteína e 

selenometionina (KIELISZEK e LIPINSKI, 2020). A respeito de 

alimentos detentores de selênio, os autores supracitados 
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sugerem que os frutos do mar são excelentes fontes, bem como 

os grãos, mas vale esclarecer que as quantidades nesses 

últimos variam de acordo com a região do solo que são 

plantados. Dessa forma, depreende-se que seja importante 

avaliar os níveis de selênio da população em tempos de 

pandemia da COVID-19, já que as deficiências nutricionais de 

selênio podem afetar não apenas a resposta imune, mas 

também a patogenicidade de um vírus (ALEXANDER et al.; 

2020). Corroborando para este fato, Kieliszek e Lipinski (2020) 

afirmam existir conhecimentos prévios que sugerem a 

competência do selênio para proteção contra infecções virais.  

De acordo com Alexander et al. (2020), em estudos 

realizados na China notou-se índices de morte maiores em 

indivíduos internados com deficiência de selênio que em 

indivíduos internados com taxas equilibradas deste 

micronutriente - embora estudos mais profundos sejam 

necessários para a confirmação. Já para Zhang et al. (2020), é 

clara a possibilidade de afirmação de que os níveis de selênio 

e a cura da COVID-19 em cidades chinesas estão relacionados 

às quantidades variáveis (máximas e mínimas) que são 

consumidas pela população, o que ainda não pode ser afirmado 

em outros países. 

Continuando as pesquisas, Alexander et al. (2020) 

entendem que apenas a deficiência de selênio não seja 

suficiente para infecção do vírus, alia-se a este fato o estresse 

oxidativo desencadeado corpo, dessa forma, a expressão 

gênica do vírus é potencializada e, o que normalmente 

manifestaria reações leves, acaba por manifestar reações 
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graves, como aconteceu com a doença de Keshan na própria 

China. 

O sulfato de magnésio pode aliviar os sintomas 

pulmonares, proteger o sistema nervoso, melhorar a função 

cardiovascular, melhorar o fígado e a lesão renal, além de 

controlar o nível de glicose no sangue, pela inibição da 

inflamação, estresse oxidativo e contração do músculo liso 

(TANG et al., 2020).  

Visto que a COVID-19 desencadeia algumas 

complicações em pacientes internados, Tang et al. (2020) 

evidenciam que aqueles que desenvolvem pneumonia 

costumam apresentar dor de garganta, tosse, congestão nasal, 

expectoração, hemoptise e febre. 

Dentre os micronutrientes recomendados para ingestão, 

no curso da pandemia da COVID-19, está incluso o magnésio. 

Não somente pelas remissões nos quadros mais graves, mas 

também pelo fator preventivo. 

 

O magnésio como ativador enzimático é essencial para 

várias funções fisiológicas, tais como ciclo celular, 

regulação metabólica, contração muscular e tônus 

vasomotor. Um conjunto crescente de evidências 

sustenta que a suplementação de magnésio 

(principalmente sulfato de magnésio e óxido de 

magnésio) previne ou trata vários tipos de distúrbios ou 

doenças relacionadas ao sistema respiratório, sistema 

reprodutor, sistema nervoso, sistema digestivo e 

sistema cardiovascular, bem como lesões renais, 

diabetes e câncer (TANG et al., 2020, p. 2). 
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Outros benefícios também podem ser observados pelo 

uso deste micronutriente, como os percebidos em experimentos 

in vivo, em que demonstraram que o magnésio tem efeitos 

antitrombóticos e reduz a mortalidade no tromboembolismo 

pulmonar induzido (COOPER et al., 2020). 

Como o diabetes é uma das comorbidades inclusa na 

possível piora em casos de infecção da COVID-19, como se 

discute em Tang et al. (2020), os portadores desta síndrome 

metabólica devem estar sempre atentos, uma vez que são mais 

suscetíveis à diminuição de magnésio e desencadear um 

descontrole glicêmico. Então, hiperinsulinemia causa aumento 

da excreção renal de magnésio, e a resistência insulínica (RI) 

reduz os níveis de magnésio intracelular (COOPER et al., 

2020). 

Além disso, diversos nutracêuticos e probióticos podem 

aumentar a imunidade contra a infecção viral. No tocante ao 

consumo de probióticos - microrganismos vivos que beneficiam 

a saúde do hospedeiro quando administrado em quantidades 

adequadas – alguns estudos recomendam seu uso, ligando a 

saúde gastrointestinal à imunidade fortalecida uma vez que 

estudos de espécies probióticas pertencentes aos gêneros 

Lactobacillus e Bifidobacterium mostraram resultados 

promissores em relação à melhoria da função imune. Para 

auxiliar na ingestão de probióticos, e consequente benefício da 

microbiota, as bebidas lácteas fermentadas podem ser 

incluídas na dieta. Eles podem agir através de diversos 

mecanismos, incluindo modulação da função imunológica, 

produção de compostos antimicrobianos e ácidos orgânicos, 

melhoria da integridade da barreira intestinal, formação de 
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enzimas e interação com a microbiota residente (COELHO-

RAVAGNANI et al., 2020). 

De acordo com os estudos de Dhar; Mohanty (2020), 

infecções por vírus são capazes de causar perturbações na 

microbiota intestinal a qual pode influenciar diretamente na 

imunidade do indivíduo. Sabe-se ainda que esta microbiota 

pode variar a depender de fatores ambientais e genéticos, uma 

alteração frequente é a disbiose intestinal em que ocorre um 

desequilíbrio entre bactérias benéficas e maléficas, e pesquisas 

mostram que uma melhora neste quadro pode melhorar a 

resposta imunológica geral de pacientes, acelerando a 

recuperação de indivíduos acometidos pelo vírus (DHAR; 

MOHANTY, 2020). 

Outro fator que auxilia significativamente a imunidade é 

a adequada ingestão hídrica, uma vez que a água é 

fundamental para a manutenção da homeostase corporal – 

incluindo a função renal, controle da temperatura corporal, dor 

de cabeça, função gastrointestinal e cardíaca. De acordo com 

Coelho-Ravagnani et al. (2020), a ingesta de água foi 

referenciada como importante por três estudos para 

manutenção do organismo durante a infecção, no entanto, não 

foi definida uma quantidade ideal. Já o Guia alimentar para 

população brasileira recomenda dois litros de água por dia 

(BRASIL, 2014). 

Dando continuidade às questões alimentares frente à 

pandemia, uma maneira de alimentação indispensável é o 

aleitamento materno. A preocupação acerca deste tema é 

fundamentada nos cuidados redobrados que se devem ter 

nesta fase. Para isso, Coelho-Ravagnani et al. (2020) 
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constataram que em todos os artigos pesquisados é sugerida a 

manutenção da amamentação durante a pandemia da COVID-

19, mesmo em mulheres diagnosticadas com a doença. Mas, 

para que isso aconteça, algumas medidas de segurança devem 

ser respeitadas, como: uso de máscaras, higienização de 

utensílios e superfícies com água, sabão e álcool a 70%. 

Ao relacionar os hábitos alimentares de diferentes países 

e os índices de mortalidade pela Covid-19, encontra-se mais 

uma evidência da influência da dieta na defesa imunológica 

frente a COVID-19. Segundo Bousquet et al. (2020), países que 

compõem o Leste Europeu e Alemanha apresentam taxas de 

mortalidade da COVID-19 mais baixas que França, Itália e 

Espanha. 

Dentre muitos fatores, a dieta difere consideravelmente 

entre os países de baixa e de alta mortalidade, indicando uma 

possível relação. Como exemplo, pode-se destacar Bulgária, 

Grécia e Romênia que têm taxas de mortalidade muito baixas, 

o que pode estar associado à dieta, pois o repolho (Romênia) e 

o leite fermentado (Bulgária e Grécia) são alimentos 

comumente ingeridos nesses locais, sendo este último alimento 

um conhecido inibidor natural da enzima conversora da 

angiotensina (ECA). Para tanto, é importante compreender que 

a dieta também pode ser um fator de empecilho absortivo, já 

está comprovado que o conteúdo de fitato de plantas, cereais e 

leguminosas pode comprometer a biodisponibilidade dos 

minerais e isto pode depender do uso de fertilizantes, das 

condições ambientais e climáticas do cultivo (GALMÉS, 

SERRA; PALOU, 2020). 
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Com efeito, enquanto alguns estudos apontam que uma 

alimentação saudável pode desenvolver um papel positivo na 

defesa imunológica contra a Covid-19 - desta forma sendo 

considerado um dos fatores intervenientes às diferenças nas 

taxas de mortalidade pela COVID-19 observadas - outros 

entendem que um número incerto de fatores poderia ter impacto 

na relação entre a ingestão e o estado nutricional real 

(GALMÉS; SERRA; PALOU, 2020). 

Ainda não há o esclarecimento de possíveis fatores de 

risco para o agravamento da infecção pela COVID-19, mas 

imunodeprimidos, idosos, pessoas com condições crônicas 

como doença pulmonar crônica, doença cardiovascular, 

diabetes mellitus e hipertensão, parecem aumentar o risco de 

agravamentos de saúde associados à patogenia da COVID-19 

(CAO, 2020). 

Em relação, especificamente, à obesidade, pesquisas 

mostram uma alta prevalência de indivíduos obesos na 

síndrome respiratória aguda grave do Coronavírus, além de 

maior probabilidade de requerer ventilação mecânica invasiva. 

Ademais, há uma maior frequência de obesidade em pacientes 

internados em terapia intensiva por SARS‐CoV‐2. Por isso é 

necessário uma maior atenção às medidas preventivas em 

indivíduos suscetíveis (SIMONNET et al., 2020). 

 

CONCLUSÕES 

 

A partir da análise realizada, é possível inferir que: se por 

um lado ocorreu o fechamento de bares e restaurantes, o que 

incentivou muitas pessoas prepararem sua própria refeição; por 
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outro, o fato de estar mais tempo em casa tornou-se um fardo, 

de forma a contribuir para o consumo de alimentos 

ultraprocessados, facilmente encontrados nas prateleiras dos 

supermercados. Este fator sofreu - notavelmente - a influência 

da redução salarial de milhares de famílias, por serem 

alimentos economicamente mais acessíveis. 

Até o momento, os estudos relacionados com a nutrição 

e a pandemia da COVID-19 não são conclusivos quanto ao real 

poder preventivo e/ou curativo, no entanto, sabe-se que o 

distanciamento social alterou significativamente o estilo de vida 

da população, o que acarretou alterações nos hábitos 

alimentares, no estado nutricional e, consequentemente, na 

resistência imunológica. Á vista disso, muitas razões justificam 

o estudo acerca do tema, uma vez que é de extrema 

importância ressaltar os contrapontos já registrados quanto à 

repercussão da pandemia no cotidiano da sociedade, bem 

como elucidar quais os cuidados deve-se ter para o 

fortalecimento da imunidade a partir do estado nutricional. 

Desse modo, o estado nutricional adequado é 

fundamental para o bom funcionamento do sistema imunológico 

e para proteção contra infecções virais, inclusive pelo novo 

Coronavírus. Com efeito, uma estratégia interessante é o 

fornecimento de suporte nutricional adequado para o sistema 

imunológico – como exemplo, embora não haja consenso, tem-

se a suplementação de vitaminas A, C e D, e minerais como 

zinco, selênio e magnésio - desde que possíveis deficiências 

absortivas sejam consideradas e, imediatamente, ajustadas à 

realidade individual. 
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Diante do exposto, evidencia-se a relevância da 

alimentação saudável como fator de proteção, uma vez que 

pode contribuir para o controle do impacto das infecções e 

ajudar a limitar o surgimento de novas cepas mais virulentas de 

vírus patogênicos. 
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RESUMO: A Educação Alimentar e Nutricional é um campo 
de ação da Segurança Alimentar e Nutricional e da Promoção 
da Saúde, tem sido considerada uma estratégia fundamental 
para prevenção,controle dos problemas alimentares e 
nutricionais. A prática de Educação Alimentar e Nutricional faz 
uso de abordagens e recursos educacionais junto a 
indivíduos e grupos populacionais, considerando todas as 
fases da vida . Diante disso esse trabalho teve como objetivo 
promover educação em saúde transmitindo informações de 
forma lúdica a respeito dos benefícios de uma alimentação 
saudável. Foram realizadas ações onde o público alvo foram 
os idosos  através de metodologias ativas adequadas para  a 
faixa etária do público-alvo. Durante as intervenções foram 
utilizados painéis de isopor, figuras de alimentos, tubos de 
ensaio contendo a quantidade correspondente de açúcar e 
sal. Foram levadas preparações saudáveis como bolo de 
integral de aveia e maça, chás diversos, e sal de ervas. No 
decorrer do trabalho, foi percebido que os idosos tinham 
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muitas dúvidas sobre os assuntos das intervenções, cujos 
questionamentos foram respondidos.Foi observado, através 
do interesse e participação, que houve a efetividade no 
aprendizado dos assuntos propostos,e que a educação 
nutricional atuou fornecendo subsídios para que os idosos 
decidam, de forma autônoma, as melhores escolhas para sua 
alimentação,visando o fortalecimento de hábitos saudáveis e 
empoderamento dos idosos sobre práticas alimentares 
adequadas. 

 

Palavras-chave: Idosos . Alimentação Saudável . 
Intervenção . EAN.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A história da Educação Alimentar e Nutricional  (EAN) no 

Brasil e o seu estreito vínculo com as políticas de alimentação 

e nutrição em vigência têm sido abordados por diferentes 

autores. De 1940 a 1960, a educação alimentar e nutricional 

esteve vinculada às campanhas de introdução de novos 

alimentos e às práticas educativas que se tornaram um dos 

pilares das políticas de alimentação e nutrição do período.  

Ressalta-se que esse momento da educação alimentar e 

nutricional se fundamentou no mito da ignorância, fator 

considerado como determinante da fome e da desnutrição na 

população de baixa renda, o grupo destinatário dessas ações 

educativas. (FRANÇA et al., 2017). 

 

A difusão da noção de promoção das práticas 

alimentares saudáveis pode ser observada nas mais diversas 
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ações políticas e estratégias relacionadas com alimentação e 

nutrição. Pode-se afirmar que essa noção é resultante do 

cruzamento entre o conceito de promoção da segurança 

alimentar e o da promoção da saúde. (BRASIL, 2011). 

 

A Atenção Básica em Saúde (ABS) dedica-se aos 

problemas de saúde mais frequentes, simples ou complexos, 

que se apresentam nas Unidades Básicas de Saúde , 

policlínicas, escolas ou asilos e nos espaços comunitários. 

Além disso o forte componente dedicado à prevenção de 

doenças deixa-o com qualidades únicas que a caracterizam e a 

diferenciam dos demais níveis de atenção (média e alta 

complexidade). Estudos realizados em diversos países 

incluindo o Brasil apontam que a atenção básica pode levar um 

sistema de saúde a ser mais efetivo, proporcionar menores 

custos e ser mais satisfatório à população, além de mais 

equânime mesmo diante de adversidades sociais (BRASIL, 

2011). 

 

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB) “A ABS caracteriza-se por um conjunto de ações no 

âmbito individual e coletivo que abrange a promoção e proteção 

da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e manutenção da saúde”. A mesma é desenvolvida 

por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, 

dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas 

quais assume a responsabilidade sanitária (BRASIL, 2012). A 

PNAB ainda estabelece como diretrizes ações que estimulam a 



EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL UMA FERRAMENTA 
ESTRÁTEGICA PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE DA PESSOA IDOSA: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

606 
 

intersetorialidade e o fortalecimento da participação social que 

promovam resultados na busca da equidade e o 

empoderamento individual e comunitário, além da promoção de 

mudanças organizacionais (BRASIL, 2012). 

 

A instituição da Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição (PNAN) pode ser considerada como uma das 

expressões que oficializam a busca de uma nova direção das 

políticas de alimentação e nutrição no final da década de 1990. 

A PNAN pressupõe contrapor o modelo de atenção 

prevalecente no campo da alimentação e nutrição a partir de 

1970, marcado por uma intervenção centrada no 

assistencialismo, voltada para os trabalhadores e para os 

chamados grupos de risco.(SANTOS et al., 2017). 

 

Na condução de atividades em grupos, surgem reflexões 

importantes, advindas do desafio das dinâmicas grupais, 

resultantes do processo de interação entre educandos e 

educadores e educandos-educandos. Foi com base nesse 

desafio de trabalhos grupais, amplamente reclamado por 

nutricionistas, que foi iniciada uma revisão teórica que pudesse 

apoiar o profissional em suas ações de educação alimentar e 

nutricional na atenção primária à saúde. (CERVATO-

MANCUSO et al., 2016). 

 

O objetivo deste trabalho foi de promover ações de 

educação alimentar e nutricional nos idosos, afim de 

proporcionar aos mesmos trocas de conhecimentos e 

experiências na tentativa de provocar mudanças em seus 
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hábitos alimentares assim como em seus familiares. E  prover 

intervenções voltadas para mudanças de hábitos alimentares 

indesejáveis ou deletérios, seja por meio da assistência 

nutricional individual, seja por meio de atividades voltadas para 

grupos específicos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho trata-se de um relato de experiência, foi 

realizado um trabalho qualitativo visando o conhecimento dos 

idosos quanto ao consumo de produtos industrializados 

contribuindo para o aumento de conhecimento já existente e 

também incentivamos para que estes conhecimentos não 

fiquem só com eles mas que os idosos  repassem para os seus 

familiares, sabemos que esse é o grande desafio da nutrição 

com um todo. As intevençoes ocorreram em dois encontros no 

mês de setembro de 2019. 

 

Essas atividades foram realizadas através de roda de 

conversa,dinâmicas de forma lúdica e relatos de experiência 

dos idosos,esse publicco de idosos caracterizou-se por um 

público heterogênio,  de ambos os sexos , de diferentes idades  

. 

Nos encontros foram abordados o tema:Açúcar, gordura 

e sal, durante duas horas, com o objetivo de explicar a 

quantidade de açúcar, gordura e sal presentes em produtos 

industrializados que possuem destaque na quantidade desses 

compostos.  
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Utilizando como material o expositor do açúcar que você 

não vê, e tubetes apresentando em seu interior, gel diluído em 

água, sendo este gel pesado em balança ,da mesma forma o 

sal também pesado e exposto em tubetes, sendo representada 

a quantidade em gramas dos produtos industrializados mais 

consumidos  no dia-dia, como: salgadinho, lasanha pronta, 

batata frita, margarina, mortadela, batata rufles, biscoito 

recheado, pipoca de micro-ondas, empanados de frango, 

cachorro quente, salsicha, azeitona, maionese, miojo, caldos 

prontos , figuras impressas coloridas em papel foto, em forma 

de placas. 

 

Explicou-se a quantidade de sal que pode ser consumida 

por dia de acordo com a OMS. 5 gramas de sal, sendo exposto 

sua representação através da utilização da medida caseira: 

colher de chá. Finalizando a palestra com o enfoque da 

importância de uma alimentação saudável a base de alimentos 

naturais juntamente associado a prática de atividades físicas 

para uma melhor qualidade de vida e dessa maneira evitando 

futuras patologias, como a Diabetes, HAS e Obesidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os encontros contribuíram para aprendizado,  

conscientização e troca de saberes mútuo,  para compreensão 

da alimentação cotidiana,dessa forma contribuindo para que o 

público alvo adquirissem  conhecimento para escolhas mais 

saudáveis .Além disso ouve uma interação despertando a 

curisodade e o interresse quanto aos benefícios de excluir 
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alimentos ricos em açúcares ,sal e gorduras da nossa 

alimentação, visando uma alimentação saúdavel através de 

mudanças dos hábitos alimentares e educação alimentar e 

nutricional e também uma melhor qualidade de vida,visto que 

essas mudança irá contribuir para uma melhor sáude pois com 

a redução do consumo destes alimentos ricos em açúcar,sal e 

gordura diminuira os riscos de DCNT .  

  

Utilizando também colheres de sopa, sobremesa e chá, 

estas representando as medidas caseiras. Abordou-se as 

DCNT Diabetes Mellitus, HAS, Obesidade, onde vários idosos 

responderam ser portadores, ou que tinham algum parente com 

a doença.  Dando-se início a nossa explanação sobre o açúcar 

primeiramente, explicando para eles o que é a Diabetes, suas 

causas, consequências e principalmente sua relação com o 

açúcar e o consumo destes produtos industrializados.  

 

Explicou-se a quantidade de açúcar que pode ser 

consumida por dia de acordo com a OMS. Para mulheres 50 

gramas e homens 55 gramas. Apresentando para eles esses 

valores através das colheres de sopa, sobremesa e chá. Esses 

valores equivalentes em gramas utilizando as medidas 

caseiras. De acordo com o expositor perguntamos para eles 

quais os produtos ali presentes que eles mais consumiam, 

dentre os produtos os mais consumidos foram tais: biscoito 

recheado, refrigerante cola, ketchup e iogurte.  

 

Demos uma breve explicação sobre os tipos de 

carboidratos (açúcares) existente e quais apresentam um valor 



EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL UMA FERRAMENTA 
ESTRÁTEGICA PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE DA PESSOA IDOSA: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

610 
 

benéfico para o nosso organismo, seguido de uma explicação 

de como a indústria utiliza outros nomes de açúcares que não 

são conhecidos pela população.  

 

Quadro 1.  Tubetes com o quantitativo de açúcar 

correspondente aos alimentos do painel,colheres utilizadas 

para identificar a quantidade de açúcar. 

  

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

Após a explanação sobre o tema açúcar, passamos para 

o sal e gorduras associando esse alto consumo com a causa de 

doenças como HAS e Obesidade. Verificamos que existe entre 

esses idosos o auto-consumo daqueles produtos que estavam 

ali sendo expostos, sendo um dos mais consumidos, o miojo. 
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Os idosos foram convidados para observarem de mais perto o 

conteúdo que estava exposto em uma bancada, onde eles 

puderam manusear os tubetes.  

 

        Utilizando como material o expositor placas com fotos de 

alimentos insdustrializados, e tubetes apresentando em seu 

interior, gel diluído em água, sendo este gel pesado em balança 

,da mesma forma o sal também pesado e exposto em tubetes, 

sendo representada a quantidade em gramas dos produtos 

industrializados mais consumidos  no dia-dia, como: 

salgadinho, lasanha pronta, batata frita, margarina, mortadela, 

batata rufles, biscoito recheado, pipoca de micro-ondas, 

empanados de frango, cachorro quente, salsicha, azeitona, 

maionese, miojo, caldos prontos , figuras impressas coloridas 

em papel foto, em forma de placas. 

 

Explicou-se a quantidade de sal que pode ser consumida 

por dia de acordo com a OMS. 5 gramas de sal, sendo exposto 

sua representação através da utilização da medida caseira: 

colher de chá. Finalizando a palestra com o enfoque da 

importância de uma alimentação saudável a base de alimentos 

naturais juntamente associado a prática de atividades físicas 

para uma melhor qualidade de vida e dessa maneira evitando 

futuras patologias, como a Diabetes, HAS e Obesidade. 
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Quadro 2.  Tubetes com o quantitativo de sal correspondente 

aos alimentos, um painel,expositor com figuras de alimentos 

industrializados. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

  Para enfatizar de uma melhor forma que podemos 

cuidar da nossa saúde com pequenas mudanças que iriam 

trazer resultados positivos no nosso cotidiano ,foi levado para 

os idosos sal de ervas pronto e também , a receita de como 

prepara o sal de ervas ,e realizada explanação sobre os 

benefícios que o seu consumo de sal de ervas trazem para a 

nossa saúde. 
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Quadro 3.  Sal de Ervas caseiro pronto e receita de como 

preparar. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

Quadro 4.  Grupo de idosos que foram realizadas as 

intervenções de Educação Alimentar e Nutricional. 

    
 Fonte: Arquivo Pessoal 
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Diante do que foi explanado os idosos nos perguntaram 

sobre a substituição do açúcar pelo adoçante e sobre os 

produtos diets, como os refrigerantes, no qual explicou-se que 

estes produtos devem ser utilizados raramente ou por pessoas 

que apresentam alguma patologia como a diabetes e 

destacando que estes produtos, os adoçantes, possuem 

aditivos químicos que podem causar outras patologias como o 

câncer. Sendo um desses aditivos mais conhecidos: o 

aspartame; possuindo também propriedades viciantes. 

Finalizando a palestra com o enfoque da importância de uma 

alimentação saudável a base de alimentos naturais juntamente 

associado a prática de atividades físicas para uma melhor 

qualidade de vida e dessa maneira evitando futuras patologias, 

como as doenças crônicas não transmissíveis DCNT. 

 

CONCLUSÕES  

 

As intervenções realizadas tiveram como proposito 

reeducar os idosos em relação aos aspectos da boa 

alimentação, excluindo ou diminuindo alguns tipos de alimentos 

de sua rotina alimentar. 

Percebemos que os idosos tinham muitas dúvidas em 

relação aos assuntos das intervenções, e para grande maioria 

o que foi abordado era de total desconhecimento, respondemos 

os questionamentos de cada um, fazendo com que os temas 

fossem bem captados. 

 A partir disso percebemos que houve a efetividade no 

aprendizado dos assuntos propostos, fazendo com que esses 

idosos tenham informação para embasamento das suas futuras 
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escolhas, foi neste ponto em que a educação nutricional atuou, 

fornecendo subsídios para que os indivíduos possam decidir de 

melhor forma sobre sua alimentação. 

Diante da mudança no cenário nutricional dos últimos 

anos, onde destaca-se a redução nas prevalências de 

desnutrição e o aumento do excesso de peso, em todas as 

fases da vida, torna-se importante levar conhecimento ao 

público em geral dos pergios do auto consumo de açúcares,sal 

e gorduras.Através dessas informações  esse grupo pode 

diminuir o consumo destes produtos visando evitar agravos 

futuros, a exemplo das doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT).   
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Resumo: Analisar o estado nutricional, a situação de 
segurança alimentar e nutricional de crianças de 2 a 5 anos de 
idade e o perfil socioeconômico dos responsáveis pelas 
crianças em situação de vulnerabilidade. Métodos: Esse estudo 
é do tipo transversal, descritivo, composto por um universo 
amostral de 58 crianças pertencentes a uma cidade da região 
do agreste pernambucano com idades entre 2 a 5 anos. A 
situação de segurança alimentar foi avaliada por meio da 
Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, para a realização 
do diagnóstico nutricional foram utilizados os índices estatura 
para idade, peso para idade e peso para estatura.  Resultados: 
A prevalência de insegurança alimentar foi de 88%, sendo 
classificada em leve, moderada e grave 55,2%; 27,2% e; 5,3%, 
respectivamente. Em relação ao estado nutricional 8,6% das 
crianças apresentaram magreza, 15,5% cursaram com baixa 
estatura e 20,7% com excesso de peso, esses dois últimos 
foram os distúrbios nutricionais mais frequentes neste estudo. 
Conclusão: Dessa forma, ao perceber a interligação entre o 
excesso de peso e a má alimentação nos estratos sociais mais 
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vulneráveis, constata-se a importância da realização de ações 
de educação alimentar e nutricional de maneira prioritária nas 
esferas das políticas e programas de alimentação e nutrição, 
direcionada as famílias em situação de vulnerabilidade e 
insegurança alimentar. 
Palavras-chave: Segurança alimentar. Estado nutricional. 
Criança. Pré-escolar. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A vulnerabilidade se apresenta como um indicativo de 

iniquidade e desigualdade social, o que torna o indivíduo 

propício ao surgimento de incapacidades e doenças, ela 

engloba as dimensões social, individual e programática 

(ARAÚJO; OLIVEIRA; PORTO, 2017). A vulnerabilidade social 

está relacionada a aquisição, compreensão e potencialidade de 

colocar uma informação em prática, perpassando o indivíduo e 

abordando aspectos como acesso a escolarização e a 

comunicação, recursos políticos, materiais e culturais que 

corroboram para viver em meio à sociedade (GASPARETO, 

2018). A vulnerabilidade individual engloba os aspectos 

biológicos, emocionais, cognitivos, bem como a intensidade e a 

qualidade de informação que obtém em relação à condição de 

saúde-doença. Já a vulnerabilidade programática refere-se à 

situação de saúde da criança, compreendendo desde o acesso 

aos recursos necessários para manutenção da integridade 

física, mental até o vínculo estabelecido com os profissionais de 

saúde (GASPARETO, 2018).  

Durante a infância a criança pode vivenciar situações de 

vulnerabilidade individuais ou coletivas concernentes ao local 

onde está inserida, as condições ambientais, de moradia, a 
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relação de dependência da família e de fragilidade que 

impactam na qualidade de vida e no processo saúde-doença 

(LIMA, 2016). Nessa fase de maior vulnerabilidade, a 

alimentação e a nutrição adequadas são primordiais no 

processo de manutenção da saúde, crescimento e 

desenvolvimento pleno e saudável (CARVALHO, 2015). É 

nessa fase que os hábitos alimentares são moldados, resultado 

de interações genéticas e ambientais, que transcendem o 

biológico compreendendo a influência de fatores culturais, 

psicológicos e socioeconômicos (SILVA; COSTA; GIUGLIANI, 

2016; MELO et al., 2017). O comportamento alimentar vai além 

do ato de comer apenas pela necessidade vital, é algo mais 

complexo que envolve significados, simbologia, relação de 

prazer, coletividade e representatividade social, logo, os hábitos 

alimentares movidos pelas preferências, aversões e escolhas 

caracterizam a identidade das pessoas e comunidades sendo 

produtos das relações econômicas, culturais e sociais. (MELO 

et al., 2017; SANTOS, 2015). 

O estado nutricional resulta do equilíbrio entre as 

necessidades energéticas e a ingestão alimentar diária. 

Quando há uma disparidade entre ambos surgem os distúrbios 

nutricionais, tais como: a desnutrição proteico-energética, o 

sobrepeso e a obesidade que interferem no crescimento e 

desenvolvimento da criança (MELO et al., 2018; AGUIAR, 

2018). O perfil nutricional adquirido nessa fase pode influenciar 

na vida adulta, impactando nos índices de morbimortalidade, 

capacidade reprodutiva, cognitiva e relações sociais (PIMENTA 

et al., 2020; CARVALHO et al., 2015).  
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Segundo a Pesquisa Nacional sobre Demografia e 

Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) realizada em 2006 

estima-se que 7,0 % das crianças com menos de 5 anos de 

idade apresentam retardo do crescimento, já no que concerne 

ao déficit de peso para idade e peso para altura essas taxas 

correspondem a 1,9% e 1,4%, respectivamente (BRASIL, 

2009). Por outro lado, ao passo em que há uma diminuição 

significativa da desnutrição nesse público sendo uma condição 

de menor prevalência, concomitantemente ocorre um aumento 

da obesidade infantil tornando-se esse quadro um problema de 

saúde pública a nível mundial, evidenciando assim o processo 

de transição nutricional. Em 2010, cerca de mais de 42 milhões 

de crianças menores de 5 anos estavam com sobrepeso em 

todo o mundo, destas, 35 milhões pertenciam a países em 

desenvolvimento (AGUIAR, 2018; GOLKI, 2016). 

Diante desse contexto a utilização de ferramentas 

simples e rápidas como inquéritos alimentares, 

socioeconômicos e avaliação antropométrica é essencial para 

o diagnóstico da situação nutricional e das condições de saúde, 

inclusive em um público com maior grau de vulnerabilidade 

como as crianças.As buscas por referencial teórico realizadas 

revelam que os artigos existentes descrevem o estado 

nutricional de crianças ou adolescentes em ambiente escolar, 

relacionando-o ao local de estudo e de beneficiários de 

programas de transferência de renda. No entanto, na literatura 

existem poucos estudos que verificam e correlacionam as 

variáveis: características socioeconômicas de crianças em 

situação de iniquidade social inseridas em território de alta 

vulnerabilidade, consumo alimentar e estado nutricional.  
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Portanto,  pretende-se com esse estudo analisar o 

estado nutricional, a situação de segurança alimentar e 

nutricional de crianças de 2 a 5 anos de idade e o perfil 

socioeconômico dos responsáveis pelas crianças em situação 

de vulnerabilidade 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo transversal de caráter descritivo 

e explicativo realizado no município de Caruaru, localizado no 

agreste pernambucano. Atualmente existem 9 equipes de 

Saúde da família (eSF) na zona urbana do referido município 

que constam com a cobertura, dos profissionais do Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF) pertencentes ao programa 

de residência multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da 

Família do Centro Universitário Tabosa de Almeida, foram 

elegíveis para o estudo 3 eSF. Foi realizado o levantamento do 

número de crianças de 2 a 5 anos de idade por microárea das 

eSFs que totalizou 150 crianças, posteriormente foi realizado o 

cálculo estatístico para estimar o tamanho amostral através do 

programa Episódio info versão 7.0 para um índice de 

confiabilidade de 90% o universo amostral foi composto por 58 

participantes. Para a seleção amostral foi utilizada a técnica não 

probabilística (intencional). Dentro da natureza dos objetos do 

estudo foram consideradas as variáveis peso/estatura, 

peso/idade, estatura/idade, dados socioeconômicos e hábitos 

alimentares para correlacionar, entre as demais variáveis, com 

o perfil nutricional. 
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A população elegível incluiu crianças entre 2 e 5 anos de 

idade completos, em situação de vulnerabilidade, de ambos os 

sexos e que residiam no território adstrito. Sendo excluídas 

crianças portadoras de deficiência física, neurológica ou mental 

por dificultar a avaliação antropométrica, utilizar outras medidas 

para estimativa dos dados, não fornecendo dados reais, 

aquelas em situação de rua e que ainda estão em aleitamento 

materno considerando a necessidade de distinguir a 

contribuição desses fatores no crescimento e desenvolvimento 

das crianças. 

A mensuração da vulnerabilidade foi realizada através da 

aplicação de um questionário que considera as suas dimensões 

por meio de quesitos tendo como base os seus conceitos. Este 

instrumento também foi utilizado em um estudo semelhante 

realizado por Oliveira et al., (2014). Sendo elegíveis para o 

estudo aquelas crianças cujo contexto compreendesse pelo 

menos quatro dos quesitos de vulnerabilidade (OLIVEIRA, 

2014). Foram aplicados também questionário socioeconômico, 

e um questionário com informações referentes a avaliação do 

estado nutricional da criança. O peso corporal foi aferido 

através de uma balança digital, portátil, da marca Glass® com 

capacidade máxima de 150 Kg. Nela os indivíduos subiram 

descalços, com roupas leves e se posicionaram em pé no 

centro da balança. A estatura foi obtida com o auxílio de um 

estadiômetro portátil da marca Avanutri®, para a aferição dessa 

medida os indivíduos estavam descalços e com o peso 

igualmente distribuído entre os pés, sem adereços no cabelo, 

com os braços estendidos ao longo do corpo e os calcanhares 

juntos, tocando a haste vertical do estadiômetro.  
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O padrão de referência utilizado para a classificação das 

medidas foi o da Organização Mundial de Saúde adotando-se 

os seguintes pontos de corte para o Peso/Estatura, < -3 escore-

Z: magreza acentuada; ≥escore-Z -3 a < escore-Z -2: magreza; 

> escore-Z -2 a < escore-Z +2: eutrofia; >escore-Z +1 e < 

escore-Z +2: risco de sobrepeso; escore-Z +2 e < escore-Z +3: 

sobrepeso; > escore-Z +3: obesidade. No que concerne a 

Estatura/Idade < Escore-z -3: Muito baixa estatura para a idade; 

> Escore-z -3 e < Escore-z -2: Baixa estatura para a idade; ≥ 

Escore-z -2: Estatura adequada para a idade. Segundo o 

indicador Peso/Idade < -3 escore-Z: ; Muito baixo peso para a 

idade; ≥escore-Z -3 a < escore-Z -2: Baixo peso para a idade; > 

Escore-z -2 a  < Escore-z +2: Peso adequado para a idade; > 

Escore-z +2: Peso elevado para a idade (WHO, 2006). 

A investigação da situação de insegurança alimentar se 

deu por meio da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar 

(EBIA). Este é o único instrumento que verifica a situação de 

insegurança alimentar familiar validado que pode ser utilizado 

em inquéritos populacionais no Brasil, sendo essencial na 

correlação com o perfil nutricional de crianças (BEZERRA; 

PEDRAZA, 2015). É composto por 15 perguntas com opções 

de respostas de sim ou não, reflete a vivência da situação 

alimentar nos três últimos meses. Foi aplicado às mães ou aos 

responsáveis que permaneciam mais tempo com a criança. 

Para cada resposta foi atribuído os seguintes valores: 1 ponto 

para cada positivo e 0 para negativo, para todas as respostas 

negativas a família é classificada em segurança alimentar; para 

a soma de até 5 pontos, insegurança alimentar leve (IAL); entre 

6 e 10 pontos, insegurança alimentar moderada (IAM); entre 11 
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e 15 pontos, insegurança alimentar grave (IAG) (BEZERRA; 

PEDRAZA, 2015). 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA), 

sob o nº 2.356.753. Os responsáveis pelas crianças foram 

esclarecidos sobre a relevância e objetivos da pesquisa em 

seguida estes assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, foi garantido o direito de não participar ou de 

desistir da pesquisa a qualquer momento sem nenhum ônus, 

assim como o direito a privacidade das informações pessoais.  

Para a construção e verificação da consistência do banco 

de dados foi utilizado o programa Epi-Info 7 versão 7.2.2.6  

(CDC/WHO, Atlanta, GE, USA) com dupla entrada dos dados e 

posterior cruzamento dos dados a fim de verificar a consistência 

dos dados, sendo apresentadas as medidas de variância e 

tendência central das variáveis contínuas  e distribuição de 

frequências absolutas e relativas das categóricas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram avaliadas 58 crianças com idade média de 3,3 ± 

1 ano. Sendo 55,2% do sexo masculino. A faixa etária mais 

prevalente foi a de 3 anos. 88% dos responsáveis eram do sexo 

feminino, a faixa etária mais prevalente foi a de 20-25 anos, foi 

evidenciado que 63,8% dos responsáveis encontravam-se 

desempregados, 46,6% moram de aluguel, e 55,2% dos 

domicílios eram habitados por 4-6 pessoas, conforme descrito 

na tabela 1. 
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Tabela 1 - Distribuição dos dados socioeconômicos dos 

responsáveis pelas crianças de 2 a 5 anos de idade 

atendidos em Unidades de Saúde da Família de Caruaru- 

PE, 2017. 

VARIÁVEIS N % 

SEXO   

Masculino 7 12 

Feminino 51 88 

FAIXA ETÁRIA   

20- 25 anos 23 39,6 

26-30 anos 13 22,4 

31-41 anos 20 34,5 

> 41 anos 2 3,5 

ESTADO CIVIL   

Casado 32 55,2 

Divorciado 7 12,1 

Viúvo 3 5,1 

RENDA   

Menos de 1 salário 24 41,4 

1 salário 27 46,5 

1-3 salários 7 12,1 

MORADIA   

Própria 21 36,2 

Alugada 27 46,6 

Emprestada 10 17,2 
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ESCOLARIDADE   

≤ 4 anos de estudo 10 17,2 

4-8 anos de estudo 27 46,6 

>8 anos de estudo 21 36,2 

Nº MORADORES   

1-3 14 24,1 

4-6 32 55,2 

7-9 12 20,7 

*Salário mínimo: R$ 938,00 

 

No que concerne a escolaridade materna foi evidenciado 

que 82,8% possuem mais de 5 anos de estudo (Tabela 1). 

Esses dados corroboram com estudo semelhante realizado por 

Ramalho et al., (2016) com crianças menores de 5 anos de 

idade a maioria dos responsáveis (70,5%) tem mais de cinco 

anos de estudo. Pesquisas apontam que o maior nível de 

instrução da mãe, influencia no acesso a alimentação de 

qualidade, no estado nutricional da criança a curto e longo 

prazo e no perfil de morbimortalidade, assim como na situação 

de segurança alimentar (RAMALHO et al., 2016; SANTOS, 

2015). Estudo realizado por Pedrosa (2017), para avaliar a 

influência da escolaridade materna e paterna mostra que 

quanto maior o nível de escolaridade, menor é a probabilidade 

dos filhos cursarem com desnutrição, por outro lado aumenta 

as chances de apresentarem excesso de peso. Villa et al (2015) 

aponta em seu estudo que mães com maior nível de 

escolaridade (9 anos ou mais) tinham filhos com maior consumo 

de  bebidas adoçadas e lanches. A escolaridade influencia nas 
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oportunidades de trabalho, no conhecimento e decisões 

referentes à cuidados com saúde, renda, acesso aos bens e 

serviços essenciais. Todavia, a relação entre excesso de peso 

e condições socioeconômicas varia de acordo com a localidade 

e ciclo de vida estudado, no Brasil nota-se que o excesso de 

peso tanto atinge famílias de alta ou baixa renda (SANTOS, 

2015). 

No que concerne à situação de moradia apenas 36,2% 

residem em casa própria. No entanto, estudos como o Paiva 

(2019), com crianças menores de 5 anos mostra que 46%,  das 

famílias residem em casa própria. As condições de moradia se 

associam a vulnerabilidade familiar (RIBEIRO, et al., 2018). 

Residir em casa própria está associado a maior segurança 

alimentar, uma vez que  confere a família menor gasto com a 

manutenção do imóvel, podendo estas alocar mais recursos 

para a aquisição de alimentação saudável (COSTA, 2016).  

Em relação à renda familiar pode-se observar nesse 

estudo que 58,6% declaram renda entre 1-3 salários mínimos, 

destes 46,5% recebem apenas 1 salário (Tabela 1). Pesquisa 

realizada por Ramalho (2016), revela que 40,5% das famílias 

possuem renda menor ou igual a 1 salário mínimo. A 

importância da renda se dá por sua influência na aquisição de 

bens e serviços fundamentais para a manutenção da saúde, 

sendo um dos principais fatores que proporcionam acesso a 

alimentos em qualidade e quantidade suficiente, a literatura 

vem expondo a relação entre renda familiar menor ou igual a 

um salário mínimo e maiores prevalências de insegurança 

alimentar, assim como maiores chances de insegurança 

alimentar nas formas moderada e grave (COSTA, 2016). 
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Pode-se observar no presente estudo que a prevalência 

de insegurança alimentar foi de 88%, sendo 55,2% IAL, 27,2% 

IAM, 5,3 IAG, conforme descrito no gráfico 1. Esse valor é 

superior ao encontrado para as famílias brasileiras na Pesquisa 

Nacional por Amostras e Domicílios (PNAD) de 2013, cuja 

prevalência de IA foi de 22,6%. Em Pernambuco apenas 31,9% 

dos domicílios com pelo menos 1 morador com menos de 18 

anos tem insegurança alimentar, sendo 23,8% IAL 5,3 IAM e 

2,8 IAG. Os valores obtidos na presente pesquisa também 

ultrapassam aqueles encontrados para a região Nordeste que 

equivale a 38,1%, sendo 23,6% IAL, 8,9% IAM e 5,6% IAG. No 

entanto, prevalências mais próximas foram encontradas no 

estudo realizado por PEDRAZA; GAMA (2015) onde 69,2% das 

famílias com menores de cinco anos de idade cursavam com 

insegurança alimentar, sendo a maioria com IAL (37,6%), 

20,4% com IAM e 11,2% em situação grave. Resultados 

semelhantes foram encontrados em estudo realizado com pré-

escolares sendo 72,8% em situação de insegurança, destes 

47,3% IAL, 10,7% IAM, 14,8% IAG. A PNDS de 2013 também 

revela que em casas onde a mulher é a responsável familiar há 

uma menor proporção de segurança alimentar quando 

comparados àquelas chefiadas pelos homens, 75% e 79% 

respectivamente (BRASIL, 2013). Estudos referem que a 

vulnerabilidade social e econômica, assim como a insegurança 

alimentar é mais prevalente em lares chefiados por mulheres 

(CAMPOS, et al., 2020; MAINARDES; RAIHER, 2018).  

 

Gráfico 1 – Distribuição situacional da segurança alimentar 

e nutricional das famílias responsáveis pelas crianças de 2 
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a 5 anos atendidas em Unidades de Saúde da Família de 

Caruaru- PE, 2017. 

 
 

A investigação da amostra estudada conforme o índice 

E/I mostrou que 15,5% apresentaram desnutrição crônica ou 

pregressa expressa pela baixa estatura para idade (Gráfico 2), 

este é um achado importante, posto que, este indicador denota 

o resultado da exposição prolongada das crianças as condições 

adversas, refletidas pelos fatores socioeconômicos 

desfavoráveis (ALEXANDRE, 2018). Os dados obtidos se 

mostram superiores ao mapeamento da insegurança alimentar 

e nutricional realizada em 2016 mostra que na região Nordeste 

9,8% das crianças menores de 5 anos apresentam déficit de 

estatura (CAISAN, 2016), por outro lado, corroboram com o 

estudo realizado Ramalho et al (2016), com crianças menores 
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de 5 anos que encontrou 12,3% de prevalência de baixa 

estatura. 

 

Gráfico 2 – Estado nutricional conforme indicadores peso 

por estatura, peso por idade e estatura para idade das 

crianças de 2 a 5 anos atendidas em Unidades de Saúde da 

Família de Caruaru- PE, 2017. 

 
 

O índice P/E mostra que 29,3% das crianças encontram-

se com algum tipo de alteração nutricional: 8,6% magreza, 

15,5% sobrepeso e 5,2% obesidade, esse indicador reflete o 

estado nutricional atual. Pode-se observar que o sobrepeso 

somado à obesidade representa 20,7% da amostra (Gráfico 2). 
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Os dados obtidos se mostram semelhantes ao mapeamento da 

insegurança alimentar e nutricional realizada em 2016 que 

evidencia na região Nordeste 16,4% de crianças com excesso 

de peso. Corroborando com esses dados Lopes et al., (2019), 

20,2% de excesso de peso na população com essa faixa etária 

no estado do Maranhão.   

O índice P/I faz uma análise mais pontual sobre o estado 

nutricional por não associar-se a estatura, não conseguindo 

distinguir assim se o agravo nutricional é atual ou pregresso.  

Conforme P/I 10,3% da amostra encontra-se com peso elevado 

para idade (Gráfico 2) Zucco e Koglin (2018), em um estudo 

com crianças menores de 5 anos encontraram 8,4% de 

prevalência de excesso de peso.  

A literatura tem abordado que a insegurança alimentar 

durante a infância não se apresenta apenas por meio do baixo 

peso, mas também do excesso de peso, o que talvez se 

justifique em razão da programação epigenética nas fases 

iniciais da vida de forma adaptativa a escassez de nutrientes  

onde o indivíduo tem uma maior propensão ao excesso de peso 

e desenvolvimento de doenças cardiovasculares já na infância 

uma vez que ocorre maior acúmulo de gordura corporal que 

será poupada (VICENZI et al., 2015). Além disso há também o 

baixo poder aquisitivo que favorece a alimentação inadequada 

por meio da ingestão de alimentos altamente calóricos, não 

nutritivos e mais econômicos, em detrimento de alimentos 

saudáveis o que leva a um desequilíbrio de nutrientes 

propiciando uma situação de insegurança alimentar (COSTA, 

2016; VICENZI et al., 2015).  
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Dessa forma o aporte nutricional insuficiente 

caracterizado pela alta densidade energética comprometem o 

desenvolvimento e crescimento infantil, a má alimentação nos 

períodos críticos do início da vida podem ser expressos por 

meio do excesso de peso e do déficit estatural, que pode 

resultar em uma geração de futuros obesos, já que quando 

presente nessa fase a obesidade pode perdurar até a 

adolescência ou fase adulta em até 80% dos casos, atrelados 

a obesidade surgem também as suas co-morbidades (COSTA, 

2016; VICENZI et al., 2015; GOLKE, 2016).  

A má nutrição em geral condiz com maiores riscos à 

saúde humana, e quando ocorre uma inadequação qualitativa 

e/ou quantivativa surgem os distúrbios nutricionias, 

destacando-se as carências de micronutrientes, a desnutrição, 

o sobrepeso e a obesidade.  Na população infantil esses riscos 

se expressam como déficit no desenvolvimento psicológico, 

intelectual, crescimento corporal, maior incidência de doenças, 

mortalidade, influenciando também na fase adulta nos aspectos 

de produtividade, desempenho reprodutivo e maior risco para 

doenças crônicas não transmissíveis (PEDROSA, 2017).  

  

CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, destaca-se que crianças em situação 

de vulnerabilidade estão mais propensas a vivenciarem a 

insegurança alimentar e nutricional, quando comparadas a 

valores obtidos para a média estadual e nacional, ressalta-se 

como reflexo das condições socioeconômicas desfavoráveis, 

visto que boa parte das famílias residem em casas alugadas 
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(46,6%), 75,9% das famílias possuem entre 4 e 9 membros 

residindo no mesmo domicílio, 87,9% têm renda mensal de até 

1 salário mínimo para suprir as necessidades de todos os 

moradores. Evidencia-se que nas famílias estudadas, aquelas 

onde há IA apresenta desnutrição pregressa (15,5%), que dá 

lugar ao excesso de peso em 20,7% da amostra. A alimentação 

inadequada é o principal fator desencadeante do excesso de 

peso. Os achados desse estudo indicam o alto consumo de 

alimento não saudáveis nas frequências diária/semanal em 

razão da baixa ingestão de verduras, carnes, isso porque 

famílias com renda mais baixa possuem maior restrição no 

acesso aos alimentos configurando priorização por alimentos 

básicos, de baixo custo e maior densidade energética.  

Dessa forma, ao perceber a interligação entre o excesso 

de peso e a má alimentação nos estratos sociais mais 

vulneráveis, constata-se a importância da realização de ações 

de educação alimentar e nutricional como prioridade nas 

esferas das políticas e programas de alimentação e nutrição, 

direcionadas as famílias em situação de vulnerabilidade e IA, 

tendo como locus a atenção primária à saúde assim como as 

creches e escolas por serem locais estratégicos para a 

realização de intervenções nutricionais e promoção da saúde.  

Por conseguinte, a promoção de novos hábitos alimentares 

somados a ações que garantam o acesso aos alimentos em 

quantidade e qualidades suficientes sem restringir outros bens 

e serviços essenciais, assim como a vigilância alimentar e 

nutricional, irão repercutir nas condições de saúde a curto e 

longo prazo, uma vez que os hábitos alimentares são moldados 
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nos primeiros anos de vida, e o estado nutricional adquirido 

nessa fase pode se estender a idade adulta. 
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RESUMO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma 
doença crônica de origem multifatorial, sendo que atualmente 
no Brasil as doenças cardiovasculares são as principais causas 
de óbito. O objetivo desse trabalho foi identificar a correlação 
da hipertensão arterial infantil com a obesidade. Trata-se de 
uma revisão sistemática realizada entre maio a agosto de 2020, 
por meio de consultas a artigos publicados na Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), 
US National Library of Medicine (PUBMED) e Literatura Latino-
americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 
empregando o operador booleano AND associado aos 
descritores: Hypertension. Pediatric Obesity. Child Nutrition. 
Para critérios de inclusão os artigos deveriam ser originais, 
estudos em humanos, publicados nos últimos 05 anos, em 
inglês, português e espanhol, excluindo artigos de revisão, 
duplicados na base, teses e monografias. Foram encontrados 
354 artigos, e mediante aplicação dos critérios de 
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inclusão/exclusão e a leitura dos mesmos, 28 estudos foram 
selecionados que demonstraram que o excesso de peso e a 
obesidade, quando associados a hábitos alimentares 
inadequados que são as principais causas para o 
desenvolvimento da HAS infantil, pois o consumo em demasia 
de alimentos calóricos e com baixo teor nutritivo pode gerar 
desequilíbrio nutricional, observando também que o sobrepeso 
pode levar a outras comorbidades, como dislipidemias, 
resistência à insulina, doenças cardiovasculares e síndrome 
metabólica. 
Palavras-chave: Hypertension. Pediatric Obesity. Child 
Nutrition. 
 
INTRODUÇÃO 

 

 A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença 

crônica não transmissível (DCNT) de origem multifatorial que 

ocorre, quando a pressão arterial sistólica (PAS) e a pressão 

arterial diastólica (PAD) ultrapassam os valores de 140/90 

mmHg. A HAS quando não controlada pode evoluir para 

quadros de acidente vascular encefálico, enfarto do miocárdio, 

aneurisma arterial, insuficiência renal e cardíaca, e, no Brasil, 

as doenças cardiovasculares são as principais causas de óbito 

(MACHADO, et al, 2016; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

Há evidências que a hipertensão em adultos inicia-se 

ainda na infância e que o estado nutricional possui correlação 

com a elevação pressórica em crianças. Assim, diversos 

estudos vêm demonstrando que no Brasil está ocorrendo uma 

mudança no cenário nutricional, caracterizada pela diminuição 

da desnutrição infantil e aumento do sobrepeso e obesidade 

nesta faixa etária, fato conhecido como “transição 

epidemiológica” em que os casos das doenças transmissíveis 
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estão diminuindo, contudo, observa-se o aumento de casos de 

DCNT (CORDEIRO, et al, 2016; LOBO; DANTAS; MOTA, 

2017). 

A obesidade é desencadeada por um consumo de 

energia (alimentos) superior à demanda energética, sendo que, 

para cada 9,3 calorias consumidas em excesso, o organismo 

armazena 1 grama sob forma de gordura no tecido subcutâneo 

e em alguns órgãos. De acordo com o Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (SISVAN) no ano de 2019, no Brasil, de 

3.444.739 crianças atendidas pelo sistema de saúde pública 

com idade entre 02 a 05 anos de idade, constatou-se que 

234.761 (6,81%) apresentavam-se abaixo do peso, 2.197.179 

(63,78%) estavam em eutrofia e 1.012.799 (29,41%) 

encontram-se em o sobrepeso e a obesidade já é uma realidade 

(GUYTON, 2011; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

Portanto, indaga-se: com relação às evidências 

científicas sobre o desenvolvimento da hipertensão arterial 

ainda na infância, o que é possível verificar sobre sua relação 

com a obesidade infantil causada pela alimentação ofertada 

pelos pais ou responsáveis?    

 Considerando que alimentos industrializados voltados 

para o público infanto juvenil têm forte apelo publicitário e que 

possuem na composição teores elevados de sódio, açúcares e 

gorduras saturadas, apontados como principais responsáveis 

pela elevação dos níveis sanguíneos de glicose e colesterol, 

estes podem ser a porta de entrada para desenvolvimento da 

obesidade e das DCNT’s associadas. 

 A elaboração deste artigo justifica-se devido ao 

crescente aumento de HAS no público infantil em detrimento de 

hábitos alimentares inadequados, sedentarismo e por ser um 
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grave problema de saúde pública. Diante do exposto, o objetivo 

desse trabalho foi identificar a correlação da hipertensão arterial 

infantil com a obesidade. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, na 

qual, o questionamento de partida foi delineado pelo acrônimo 

PICO que significa: paciente, intervenção, comparação e 

outcomes (desfecho), atribuindo à questão sobre o que as 

evidências científicas demonstram quanto ao desenvolvimento 

da hipertensão arterial em crianças e a relação com o a 

alimentação e a obesidade infantil (SANTOS; PIMENTA; 

NOBRE, 2007).  

A pesquisa foi efetuada entre maio a agosto de 2020, 

utilizando-se de estudos publicados nas plataformas Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), US National Library of Medicine (PUBMED) e 

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS). No seguimento pela procura de artigos, aplicou-se o 

operador booleano AND associado aos descritores citados nos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Hypertension. 

Pediatric Obesity. Child Nutrition. Em outro momento também 

foram empregados para as buscas os descritores: Hipertensão, 

Obesidade, Criança. 

Adotou-se como critérios para seleção dos artigos: todas 

as categorias de estudos primários a), reflexão b), atualização 

c), relatos de caso d), testes controlados aleatório, e), ensaio 

clínico controlado f), estudo clínico g), ensaio clínico h), ensaios 

clínicos fase I, II, III e IV), i) disponíveis na íntegra em inglês, 



HIPERTENSÃO ARTERIAL INFANTIL E SUA RELAÇÃO COM A 
OBESIDADE: Uma revisão sistemática 

641 
 

português e espanhol, j) estudos em humanos, h) publicados 

nos últimos 05 anos, excluindo artigos de revisão, duplicados 

na base, teses e monografias. 

Primeiramente, os artigos foram sujeitos a uma 

verificação de elegibilidade, por meio da análise dos 

enunciados e resumos, nesta etapa foram excluídos os estudos 

sem correlação com o tema proposto, posteriormente, foi 

exercida a leitura dos manuscritos, analisando minuciosamente 

suas metodologias e resultados. Tal etapa foi executada por 

dois revisores independentes que julgaram não haver 

divergências relacionadas aos artigos antepostos.  

Em seguida foi efetuado o processo de extração dos 

dados, as informações foram organizadas em Planilha 

Eletrônica do Microsoft Office Excel for Windows 2007, 

baseando nos autores, ano da publicação, método, amostra, 

resultados e conclusão.  

Com intuito de evitar riscos de viés à elaboração deste 

estudo obedeceu ao protocolo Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) que se 

refere a um checklist, contendo 27 tópicos SHAMSEER, et al, 

2015). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram encontrados inicialmente 354 artigos, após a 

aplicação dos critérios de inclusão/exclusão e leitura dos 

mesmos, 18 estudos adequaram-se a temática proposta. Sendo 

11 na SciELO, 06 na BVS e 01 no PUBMED (figura 1).  
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Figura 01: Fluxograma da seleção dos artigos nas bases de 

dados 

 
 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As informações extraídas dos estudos selecionados 

estão apresentadas na tabela 01. 

 

Tabela 01: Síntese dos artigos selecionados.  
AUTORES/ 

ANO 

MÉTODO E 

AMOSTRA 
RESULTADOS CONCLUSÃO 

VERA, S.; 

FIGUEROA, J. 

T.; 

ARANZÁLEZ, 

L. H.; 

MOCKUS, I. 

(2016)  

157 alunos entre 7 a 

9 anos 11 meses 

participaram do 

estudo, foi feita a 

antropometria para 

peso, altura, 

circunferência da 

cintura (CC), 

pressão arterial (PA), 

exames laboratoriais 

para perfil lipídico e 

níveis de glicose no 

sangue.  

Excesso de peso 

(EP) e obesidade 

(OB) foi 

observado em 46 

crianças, dos 

quais 97,8% 

apresentaram 

CC alta ou muito 

alta. 82,6% das 

crianças com EP 

apresentaram 

riscos 

cardiovasculares

Foi sugerido que a 

relação cintura / 

estatura (RCE) 

acima de 5 pode 

detectar fatores de 

risco 

cardiovascular 

precoce, o que foi 

evidenciado em 

crianças com 

sobrepeso e 

obesidade. 
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. PAS e PAD em 

crianças com EP 

foi 8,6 e 5,7 

vezes maior do 

que nas 

eutróficas, no 

grupo OB: PAS e 

PAD foram 18,8 

a 9,4 vezes.  

ARANDA-

GONZÁLEZ, I.; 

COOP-GAMAS, 

F.; ÁVILA 

ESCALANTE, 

M. L.; PÉREZ 

IZQUIERDO, O. 

(2018)  

Participaram do 

estudo 292 crianças 

e adolescentes 

mexicanas de 4 

escolas com idade 

entre 12 e 17 anos, 

foram registrados 

peso, altura, idade, 

circunferência da 

cintura (CC) e 

pressão arterial (PA).   

45,5% da 

população 

estava acima do 

peso, de acordo 

com a CC, 3 em 

cada 10 

adolescentes  

apresentaram 

risco para DCV, 

e para PA 8,9% 

apresentaram 

pré-hipertensão 

ou hipertensão 

sendo mais 

frequente nos 

meninos 10,8% 

do que nas 

meninas 6,93%. 

A população 

estudada está em 

risco 

cardiovascular 

refletido pela 

prevalência de 

sobrepeso, 

obesidade e 

circunferência da 

cintura para altura. 

Nos homens, o 

risco é aumentado 

pelos valores da 

pressão arterial. 

GUTIÉRREZ-

HERVÁS, A. I.; 

RIZO-BAEZA, 

M. M.; 

MARTÍNEZ-

AMORÓS, N.; 

CORTÉS-

CASTELL, E. 

(2015)  

Participaram do 

estudo 394 crianças 

espanholas de 2 a 7 

anos em que foram 

coletados peso, 

altura, CC, PA e 

dobras cutâneas: 

bíceps, tríceps, 

subescapular e 

suprailíaca.  

Foi 

significativament

e associado à 

PA, gordura 

corporal e 

obesidade 

abdominal como 

proporção 

cintura-estatura 

(CE). Maior 

porcentagem de 

crianças obesas 

apresentou alta 

Há uma relação 

direta entre 

sobrepeso e 

obesidade com 

hipertensão, 

gordura corporal e 

obesidade 

abdominal em pré-

escolares.  
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PAS. Maior risco 

de hipertensão 

foi encontrado no 

grupo de 

obesidade 

abdominal. 

GENOVESI, S.; 

ORLANDO, A.; 

REBORA, P.; 

GIUSSANI, M.; 

ANTOLINI, L.; 

NAVA, E.; 

PARATI, G.; 

VALSECCHI, 

M.G. (2018)  

273 crianças e 

adolescentes entre 

(4 e 18 anos) dentre 

as quais 167 (61%) 

apresentavam 

excesso de peso 

(EP), 20 (7%) 

apenas PA elevada e 

86 (32%) as duas 

condições, foram 

acompanhadas por 

cerca de 1 ano com 

intuito de 

reeducação 

alimentar e iniciar 

hábitos da prática de 

exercícios. Foi 

avaliado (peso, 

altura e CC) e PA.  

Na população 

geral, tanto o 

IMC quanto a 

PAS os escores 

diminuíram 

significativament

e de 1,77 para 

1,47 e de 0,99 a 

0,52, 

respectivamente. 

O peso foi 

reduzido nos 

grupos crianças 

com EP (redução 

de 0,33) e 

crianças com 

EP+PA (redução 

de 0,27). A PA foi 

reduzida em 

ambas as 

crianças (PA 

elevada apenas 

redução = 0,91) e 

(PA+ EP redução 

= 0,89).  

O principal fator 

associado a um 

resultado positivo 

na PA é a redução 

do peso corporal. 

Esses dados 

confirmam que em 

crianças o EP é 

um dos principais 

determinantes da 

HAS e frisa a 

importância da 

redução de peso 

para combatê-la, 

m, os dados 

demonstram a 

eficácia de uma 

intervenção não 

farmacológica 

multidisciplinar, 

tanto para o EP 

quanto para HAS. 

LI, L.; PÉREZ, 

A.; WU, L. T.; 

RANJIT, N.; 

BROWN, H. S.; 

KELDER, S. H. 

(2016)  

Pacientes com 

idades entre 6 e 19 

anos (N = 20.905), a 

obesidade grave foi 

definida como IMC ‡ 

120% do percentil 95 

de IMC específico 

para sexo ou idade ‡ 

35 kg/m2, os fatores 

A prevalência em 

adolescentes 

severamente 

obesos com PA 

alta foi (9,9%), 

CT alta (16,5%), 

HDL baixo 

(40%), TG altos 

(30%), LDL alto 

Os adolescentes 

classificados 

como status grave 

apresentam 

maiores chances 

de apresentar 

fatores de risco 

cardiometabólicos 

em comparação 
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de risco 

cardiometabólicos 

relacionados à 

obesidade incluíram 

PA, HDL, LDL, 

colesterol total (CT), 

triglicerídeos (TG) e 

glicemia de jejum 

(GJ).  

(13%) e GJ alto 

(26,8%). 

Adolescentes 

severamente 

obesos 

apresentaram 2x 

mais chances em 

comparação com 

adolescentes 

eutróficos de 

apresentar PA 

elevada. 

com aqueles com 

peso normal e 

status de peso 

moderadamente 

obeso. 

MANIOS, Y.; 

KARATZI, K.; 

PROTOGERO

U, A. D.; 

MOSCHONIS, 

G.; 

TSIRIMIAGOU, 

C.; 

ANDROUTSOS

, O.; LIONIS, C.; 

CHROUSOS, 

GP. (2018) 

Uma amostra 

representativa de 

2263 crianças 

gregas em idade 

escolar (50,3% 

meninos) (9 a 13 

anos) com dados 

completos sobre 

avaliação da pressão 

arterial, exames de 

lipídios sanguíneos, 

dados 

antropométricos 

(peso, altura e CC), 

recordatório de 24 

horas para consumo 

alimentar e atividade 

física. 

A prevalência de 

HAS nos 

estágios 1 e 2, foi 

significativament

e maior em 

crianças obesas 

e crianças no 3º 

tercil da CC, 

crianças obesas 

e crianças com o 

tercil mais alto da 

CC tiveram PAS 

ou PAD 

alteradas em 

relação às 

contrapartes com 

peso normal. 

Sobrepeso e a 

obesidade na 

infância estão 

significativamente 

associados à 

existência de 

HAS. A 

prevalência de 

HAS e 

principalmente a 

HSI em crianças 

obesas e em 

crianças com 

obesidade central 

na Grécia estão 

entre as mais altas 

relatadas na 

Europa.  

ACOSTA-

BERRELLEZA, 

N.; 

GUERRERO-

LARA, T.; 

MURRIETA-

MIRAMONTES, 

E.; ALVAREZ-

BASTIDAS, L.; 

Trata-se de um 

estudo 

observacional, 

descritivo e 

transversal com 155 

crianças e 

adolescentes de 6 a 

15 anos. Foi 

solicitado aos 

participantes que 

Níveis de PA 

normal-alto e alto 

foram detectados 

em 20% e 22% 

da população. 

Níveis de 

pressão alta se 

correlacionaram 

positivamente 

A prevalência de 

níveis anormais 

de PA em crianças 

com excesso de 

adiposidade é 

alta.  
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VALLE-LEAL, J. 

(2017)  

preenchessem um 

questionário de 

dados sociais e 

demográficos, e seu 

peso, tamanho, 

perímetro da cintura 

e PA. 

com o grau de 

adiposidade. 

CRUZ, N. R. C.; 

CARDOSO, P. 

C.; 

FROSSARD, T. 

N. S. V.; 

FERREIRA, F. 

O.; BRENER, 

S.; GOMIDES, 

A. F. F.; 

VALENTE, M. 

A. S.; 

VELLOSO 

RODRIGUES, 

C. (2019) / 

445 escolares sendo 

313 (70,3%) de 

escolas públicas e 

132 (29,7%) de 

escolas particulares, 

na faixa etária de 8 a 

10 anos residente 

em Minas Gerais 

foram avaliadas 

quanto ao nível 

socioeconômico e 

foram medidas a 

pressão arterial (PA), 

peso, altura, 

circunferência da 

cintura (CC) e 

percentual de 

gordura corporal 

(GC%). 

A prevalência de 

sobrepeso 

(21,3%) e 

obesidade 

(14,6%) definida 

pelo IMC, para 

GC% (24%), CC 

aumentada 

(17,9%), pré-

hipertensão 

(3,4%) e HAS 

(2,2%) das 

crianças. A 

média do valor 

da PA 

correlacionou-se 

significativament

e com IMC, CC e 

GT%. A variável 

com maior poder 

preditivo de 

ocorrência de 

hipertensão foi à 

circunferência da 

cintura (CC). 

Os resultados 

indicam que, 

nessa população 

de crianças entre 

8 e 10 anos, a CC 

é uma medida de 

maior valor na 

previsão de 

aumento da 

pressão arterial. 

HELENO, P.; 

EMERICK, L.; 

MOURÃO, N.; 

PEREIRA, D.; 

SANTOS, I.; 

OLIVEIRA, A. 

S.; SANTOS, L.; 

BILA, W.; 

População foi de 284 

crianças de 6 a 10 

anos matriculadas 

em escolas públicas. 

A coleta de dados foi 

realizada no período 

de outubro de 2014 a 

maio de 2015. 

A prevalência de 

HAS foi de 

15,2%, valores 

médios de PAS 

foram 101,7 (± 

13,2) mmHg e 

PAD  66,0 (± 

11,2) mmHg. O 

Os dados 

apresentados 

mostram aspectos 

importantes do 

perfil escolar na 

faixa etária de 6 a 

10 anos, 

principalmente 
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ROMANO, M. 

C.; 

LAMOUNIER, 

J. (2017) 

Regressões lineares 

multivariadas foram 

utilizadas para testar 

associações entre 

pressão arterial, 

socioeconômica, 

antropométrica 

(peso, altura, CC, 

dobras cutâneas), 

dietética e atividade 

física. 

GC% apresentou 

diferenças 

significativas 

entre os sexos: 

meninos (24,2%) 

e meninas 

(26,2%). 

Associações 

significativas 

foram feitas entre 

níveis elevados 

de PA, peso 

corporal, IMC, 

CC, GC%, para 

desenvolvimento 

de doenças 

cardiovasculares 

(DCV). 

relacionada ao 

comportamento 

da pressão 

arterial. 

LIMA, M. C. C.; 

ROMALDINI, C. 

C.; 

ROMALDINI, J. 

H. (2015) 

Estudo transversal 

realizado em uma 

escola localizada em 

uma região de baixa 

renda em MG, Brasil. 

175 estudantes entre 

6 e 17 anos foram 

classificado usando 

o índice de massa 

corporal (IMC) e a 

circunferência da 

cintura (CC), 

pressão arterial (PA), 

número de horas de 

comportamento 

sedentário. Foram 

analisadas as 

concentrações 

séricas de glicemia 

de jejum (GJ), 

colesterol total (CT), 

triglicerídeos (TG), 

37,2% dos 

estudantes 

apresentavam 

IMC > percentil 

85 e tinham 

prevalência mais 

alta de HAS, 

6,3% CT 

elevado, 2,3% 

LDL-C elevado, 

1,1% TG elevado 

e 89,7% HDL < 

45mg/dl, e 

maiores CC em 

comparação com 

aqueles com IMC 

< percentil 85. 

HAS foi 

observada em 

2,9% dos 

estudantes, 40% 

tinham dois 

Um terço das 

crianças e 

adolescentes 

apresentavam 

excesso de peso 

ou obesidade, o 

que estava 

associado a maior 

circunferência da 

cintura, 

hipertensão e 

prevalência de 

dislipidemia. 
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lipoproteína de baixa 

densidade (LDL-C) e 

lipoproteína de alta 

densidade (HDL-C). 

fatores de risco 

(FR) para 

aterosclerose. 

BERGMANN, 

M. L. A.; 

GRAUP, S.; 

BERGMANN, 

G. G. (2015) 

Participaram do 

estudo 1455 

adolescentes de 10 a 

17 anos de escolas 

públicas. Foram 

coletados: PA (pelo 

método 

auscultatório). 

Fatores 

sociodemográficos, 

psicossociais, 

comportamentais, 

estado nutricional e 

aptidão física foram 

analisados. 

A prevalência da 

PAS/PAD 

elevadas foi: 

(16,4%) e 

(18,5%) 

respectivamente. 

Permaneceram 

associados à 

HAS 

adolescentes: do 

sexo feminino, 

de maior nível 

socioeconômico, 

residentes em 

zona rural, que 

não gostam de 

praticar atividade 

física ou são 

sedentários, com 

sobrepeso e 

obesidade.  

A prevalência de 

PA elevada entre 

os adolescentes é 

alta 

principalmente 

naqueles em 

situação de 

sobrepeso e 

obesidade 

CORDEIRO, J. 

P.; DALMASO, 

S. B.; 

ANCESCHI, S. 

A.; SÁ, F. G. S.; 

FERREIRA, L. 

G.; CUNHA, M. 

R. H.; 

LEOPOLDO, A. 

S.; LIMA-

LEOPOLDO, A. 

P. (2016) 

477 estudantes, com 

faixa etária entre 7 e 

17 anos participaram 

da pesquisa, foi 

analisado perfil 

antropométrico: 

percentual de 

gordura (GC%) por 

meio de medida de 

dobras cutâneas e 

IMC. Além disso, foi 

realizada aferição da 

pressão arterial para 

classificação da 

hipertensão arterial 

Nos estudantes 

com excesso de 

peso 

observaram-se 

valores 

pressóricos 

elevados. No 

gênero 

masculino 21,1% 

e no feminino 

19,2%. Nos 

alunos com 

obesidade, a 

prevalência foi 

maior, 

Altos índices de 

crianças e 

adolescentes 

acometidos tanto 

por excesso de 

peso quanto pela 

hipertensão 

arterial. 
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abrangendo no 

gênero 

masculino 26,3% 

e no feminino 

25%. 

FERREIRA, S. 

D.; CARBALLO, 

F. P.; SOUSA, 

F. F.; SILVA, D. 

M. R. (2015) 

199 crianças com 

idade entre 8 e 10 

anos participaram do 

estudo, foram 

mensurados os 

níveis de pressão 

arterial (PA), peso, 

altura e dados 

(idade, sexo, raça, 

peso ao nascer, 

tempo de gestação, 

tempo de 

amamentação, 

prática de atividade 

física, horas diárias 

na frente da TV, 

consumo de fast 

food, escolaridade e 

peso da mãe e renda 

familiar) foram 

obtidos por meio de 

questionário. 

Das 199 

crianças, 33,2% 

apresentaram 

sobrepeso e 

obesidade. 

33,2% das 

crianças 

apresentaram 

PA considerada 

como limítrofe 

24,6% ou 

elevada 8,6%, 

crianças não 

amamentadas 

com leite 

materno 

apresentaram 

também níveis 

pressóricos 

alterados. 

Os níveis de PA 

alterados 

mostraram-se 

relacionados à 

raça e ao tempo 

de aleitamento 

materno. Outra 

característica 

associada aos 

níveis pressóricos 

alterados foi o 

excesso de peso 

corpóreo, 

reforçando os 

dados da literatura 

que demonstram 

uma importante 

associação entre 

HAS, sobrepeso e 

obesidade. 

PAZIN, D. C.; 

ROSANELI, C. 

F.; 

OLANDOSKI, 

M.; OLIVEIRA, 

E. R. N.; 

BAENA, C. P.; 

FIGUEREDO, 

A. S.; 

BARANIUK, A. 

O.; 

KAESTNER, T. 

L. L.; GUARITA-

Estudantes de 

escolas publicas e 

privadas do 

município de 

Maringá, PR, Brasil, 

com idade entre 6 e 

11 anos com IMC 

eutrófico. Foram 

avaliadas quanto a 

peso, altura, CC e 

PA. 

3417 crianças 

foram avaliadas, 

a prevalência de 

HAS foi de 

10,7%. Em 

crianças com CC 

no quartil mais 

baixo, a 

prevalência de 

PA elevada foi de 

8,1%. Essa 

prevalência 

aumentou: 

Em crianças de 6 

a 11 anos, 

circunferência da 

cintura aumentada 

está associada à 

PA elevada, 

mesmo quando o 

IMC é normal. 
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SOUZA, L. C.; 

FARIA-NETO, 

J. R. (2017) 

10,6% no 

segundo, 12,4% 

no terceiro e 

12,1% no quartil 

mais alto.  

SOUZA, C. B.; 

DOURADO, C. 

S.; MILL, J. G.; 

SALAROLI, L. 

B.; MOLINA, M. 

C. B. (2017) 

Participaram do 

estudo 722 crianças 

de 7 a 10 anos de 

idade, de escolas 

públicas de Vitória, 

ES, Brasil. Em um 

primeiro momento 

foram coletados 

dados 

sociodemográficos, 

antropométricos e 

hemodinâmicos. A 

pressão arterial foi 

aferida três vezes em 

três momentos 

distintos.  

As maiores 

médias de PAS 

foram as de 

sobrepeso 

(105,1 mmHg ± 

10,6 mmHg) e 

obesidade (106,3 

mmHg ± 10,8 

mmHg) e as 

maiores médias 

de PAD foram o 

sobrepeso (64,2 

mmHg ± 8,2 

mmHg) e a 

obesidade (65,0 

mmHg ± 9,5 

mmHg).  

O estado 

nutricional esteve 

diretamente 

relacionado ao 

aumento dos 

valores 

pressóricos de 

PAS/PAD, sendo 

maiores nas 

crianças com 

sobrepeso e 

obesidade. 

FIGUEIRINHA, 

F.; HERDY, G. 

V. H. (2017) 

Foram selecionados 

157 estudantes de 

escolas públicas e 

particular do 

município de 

Petrópolis, Rio de 

Janeiro, Brasil, com 

idades entre 10 e 19 

anos. Os 

responsáveis de 

cada estudante 

responderam um 

questionário sobre 

doenças pré-

existentes e histórico 

familiar de 

cardiopatias. Os 

estudantes então 

17 escolares 

apresentaram-se 

pré-hipertensos, 

hipertensos ou 

HAS grave. 49 

alunos (31,2%) 

estavam com 

sobrepeso e 

obesidade. Houv

e significância 

estatística entre 

a alteração dos 

níveis 

pressóricos e a 

presença de 

sobrepeso e 

obesidade (p 

<0,001), a 

Foi encontrada 

significância 

estatística entre a 

alteração da PA e 

a presença de 

sobrepeso e 

obesidade (p 

<0,001), no 

sentido de que 

quanto mais 

excesso de peso, 

maior o nível de 

HAS. Histórico 

familiar pregresso 

de cardiopatia foi 

identificado em 

todos os 

adolescentes com 
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foram submetidos a 

avaliação física de 

peso, altura e 

aferição de pressão 

arterial (PA). 

grande maioria 

dos estudantes 

(81,%) possuíam 

histórico familiar 

para HAS. 

alteração 

pressórica. 

TOZO, T. A.; 

PEREIRA, B. 

O.; MENEZES 

JUNIOR, F. J.; 

MONTENEGR

O, C. M.; 

MOREIRA, C. 

M. M.; LEITE, N. 

(2020) 

336 escolares com 

faixa etária entre 11 

a 17 anos foram 

submetidos a testes 

antropométricos 

(estatura, peso, 

circunferência da 

cintura (CC)) e teste 

de pressão arterial 

(PA). O nível de 

atividade física foi 

avaliado pela versão 

curta do International 

Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ

), conforme a prática 

em atividades físicas 

moderadas-

vigorosas (AF-mv).  

Foi constatado 

que 40,5% dos 

estudantes 

apresentaram 

HAS, 35,11% 

com sobrepeso 

sendo 12,5% 

obesidade, 

13,39% com CC 

elevada, 52,97% 

com PA elevada 

(12,5% pré 

hipertensos e 

40,5% 

hipertensos) e 

40,2% foram 

considerados 

insuficientement

e ativos em AF-

mv.  

A CC elevada e a 

obesidade foram 

relacionadas à 

maior risco para 

HAS em crianças 

e adolescentes. A 

prática de 

exercícios físicos 

demonstrou efeito 

protetor na PAD 

elevada em 

escolares. 

REINEHR, T.; 

LASS, N.; 

TOSCHKE, C.; 

ROTHERMEL, 

J.; 

LANZINGER, 

S.; HOLL, R. W. 

(2016) 

Estudo realizado 

com 1388 crianças 

com sobrepeso 

(idade média 11,4 

anos). O estudo 

incluiu uma 

intervenção de estilo 

de vida de 1 ano. 

Foram estudadas 

alterações da 

pressão arterial (PA), 

LDL, HDL, colesterol 

total (CT), 

triglicerídeos (TG), 

glicose pelo modelo 

A redução do 

IMC de 0,25-0,5 

foi relacionada a 

uma melhora 

fatores de risco 

cardiovasculares 

exceto glicemia 

de jejum. Uma 

redução do IMC 

> 0,5 levou a 

uma melhora 

pronunciada da 

PAS, PAD, TG, 

HOMA, houve 

Redução do IMC 

de 0,25 ou 

superior melhorou 

significativamente 

a hipertensão, a 

hipertrigliceridemi

a, enquanto 

reduções do IMC 

superiores a 0,5 

dobram os efeitos. 
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de homeostase 

(HOMA) do índice de 

resistência à 

insulina.  

aumento do 

HDL. 

Fonte: Dados da pesquisa 

Mediante análise dos artigos é possível constatar que o 

excesso de peso quando associado a hábitos alimentares 

inadequados e ao sedentarismo podem ser as principais causas 

ambientais para o desenvolvimento da HAS infantil, pois o fácil 

acesso e o consumo em demasia de alimentos calóricos e com 

baixo teor nutritivo, podendo gerar desequilíbrio nutricional.        

A relação entre a pressão alta e a obesidade é bem 

conhecida, sendo que no estudo de Vera et al. (2016), observou 

que a pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial 

diastólica (PAD) elevada em crianças obesas foi de 18,8 e 9,4 

respectivamente em comparação com crianças eutróficas, a 

relação cintura/estatura (RCE) tem sido considerada um bom 

indicador para avaliar o risco cardiovascular, identificando que 

a RCE foi estatisticamente maior em crianças com excesso de 

peso e obesidade, tendo em vista que essas crianças 

apresentaram maiores números de alterações na pressão 

arterial e perfil lipídico, sendo que 32,6% apresentaram 

alterações associadas à síndrome metabólica (SM).    

Diversos estudos relacionam significativamente o estado 

nutricional de pré-escolares e escolares com valores de 

pressão arterial, porcentagem de gordura corporal (GC%), e 

obesidade abdominal, os valores de PAS são significativamente 

elevados em casos de sobrepeso e obesidade, assim, como o 

GC% e a obesidade abdominal. À medida que o índice de 

massa corporal (IMC) aumenta, tende-se a acumular mais 

gordura corporal, principalmente na área abdominal, e a relação 
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com a SM pode ser explicada pela resistência a insulina (RI) 

devido o tecido adiposo ser considerado um órgão endócrino e 

com secreção hormonal, dessa forma, RI e marcadores 

inflamatório presentes na SM estão intimamente relacionados à 

obesidade em adolescentes (GUTIÉRREZ-HERVÁS, et al, 

2015; ACOSTA-BERRELLEZA, et al, 2017). 

Em crianças gregas e mexicanas, o sobrepeso e a 

obesidade foram associados à hipertensão infantil, sendo que 

crianças com sobrepeso são 2,51 vezes mais propensas a ter 

PAS/PAD anormais e crianças obesas têm 6,31 vezes mais 

chances de serem hipertensivas do que as com peso normal, 

crianças com níveis aumentados de circunferência da cintura 

(CC) apresentam mais hipertensão, pois a adiposidade central 

tem sido associada à hiperinsulinemia, hiperleptinemia, 

hiperlipidemia e resistência à insulina, levando a hiperatividade 

simpática, responsável por alterações vasculares e aumento da 

retenção de sódio, além disso, o tecido adiposo pode causar 

inflamação de baixo grau e aterosclerose (ACOSTA-

BERRELLEZA, et al, 2017; MANIOS, et al, 2018). 

No estudo de Cruz et al. (2019) foi observado uma 

prevalência de pré-hipertensão (3,4%) e hipertensão (2,2%) em 

crianças, e tanto PAS quanto a PAD se correlacionaram com 

IMC, CC e percentual da gordura corporal (GC%), sendo que a 

CC apresentou melhor correlação com o aumento da pressão 

arterial, observando-se um aumento de 1,22 vezes em chance 

da criança se tornar hipertensa a cada centímetro aumentado 

na CC, assim, um aumento de cinco centímetros, por exemplo, 

apresentaria uma chance de 6,1 vezes para o desenvolvimento 

de HAS. 
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Contudo, a utilização do IMC (peso / altura2) como única 

ferramenta para avaliação da adiposidade corporal não é o 

bastante para correlacionar com a HAS, por possuir limitações, 

e a obesidade central é detectada pela medida da 

circunferência da cintura em adultos e é correlacionada com o 

risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares 

(DCV), sendo assim, a gordura corporal e a forma como está 

distribuída pelo corpo é capaz de prognosticar as 

comorbidades, independente do estado nutricional estabelecido 

pelo IMC. O GC% é mais associado a agravos a saúde do que 

o excesso de peso em si e pode ser medido pelo pinçamento 

das dobras cutâneas (CORDEIRO, et al, 2016; PAZIN, et al, 

2017).    

Porque a CC estima a gordura visceral, enquanto o IMC 

estima gordura total e subcutânea, concluindo que a CC é mais 

sensível para indicar risco de aumento da pressão arterial (PA) 

quando comparada ao IMC, ressaltando que crianças com peso 

normal, mas com CC elevada devem ser rastreadas quanto ao 

risco de pressão alta, porque isoladamente, o IMC pode não 

fornecer sensibilidade suficiente para identificar risco para HAS, 

assim, a medida da CC deve ser vista como uma ferramenta 

adicional ao IMC para o rastreamento de PA (HELENO, et al, 

2017; CRUZ, et al, 2019).   

A fisiopatologia da hipertensão arterial infantil é 

ocasionada por obesidade é obscura e têm mecanismos ainda 

não completamente elucidados, pois se acredita que o excesso 

de peso induz o aumento das atividades do sistema nervoso 

simpático, da resistência insulínica e das disfunções 

endoteliais, contudo o maior risco para desenvolvimento de 

HAS envolvem a circunferência da cintura (CC) elevada e na 
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condição de obesidade, assim, o excesso de gordura visceral é 

capaz de secretar citocinas pró-inflamatórias, podendo levar a 

disfunções endoteliais, resistência insulínica, elevação dos 

níveis pressóricos e promover síndrome metabólica 

(BERGMANN; GRAUP; BERGMANN, 2015; TOZO et al. 2020).  

O excesso de peso infantil nas formas mais severas vem 

aumentando exponencialmente na última década e atualmente 

é um dos principais fatores ambientais para desenvolvimento 

da hipertensão, pois as crianças e os adolescentes acima do 

peso apresentam risco de duas a dez vezes mais para 

desenvolvimento da HAS, quando comparadas aqueles 

eutróficos e estatisticamente quanto maior o grau da obesidade, 

maior será o nível de PAS e PAD (BERGMANN; GRAUP; 

BERGMANN, 2015; FIGUEIRINHA; HERDY, 2017).  

Durante a prática de atividade física (AF), o sistema 

adrenérgico se torna mais estável e demonstra-se como fator 

protetivo a capacidade de reduzir em 33% o risco para elevação 

da pressão arterial, auxiliar na perca de peso, diminuir 

obesidade andróide, prevenir aterosclerose, diminuir 

concentrações séricas de triglicerídeos (TG), LDL, VLDL, 

aumentar níveis de HDL e do consumo de oxigênio no músculo 

cardíaco, melhorar a perfusão microvascular periférica e rigidez 

arterial, sugerindo que AF interfere nos níveis pressóricos 

(LIMA; ROMALDINI; ROMALDINI, 2015; BERGMANN; 

GRAUP; BERGMANN, 2015; GENOVESI, et al, 2018; TOZO, 

et al, 2020).  

A redução de peso em crianças por meio de uma 

intervenção multidisciplinar (dieta + pratica de exercícios) 

auxilia de forma significativa no controle dos fatores de risco 

cardiovasculares (FRC) (HAS, dislipidemia e resistência à 
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insulina). Observa-se que no estudo de Reinehr et al. (2016) há 

uma redução de aproximadamente 0,5 kg/m2 no IMC aos 7 anos 

e uma redução de 1,0 kg/m2  no IMC aos 13 anos, melhorando  

todos os  FRC, pois, aumentou dos níveis de HDL, diminuiu 

glicose em jejum e TG. Assim, a redução dos TG e aumento do 

HDL foram comparáveis aos efeitos de terapias 

medicamentosas, além disso, o efeito da redução do IMC sobre 

os níveis de PA foram semelhantes à terapias medicamentosas, 

como o captopril (HELENO, et al, 2017; REINEHR, et al, 2016; 

ACOSTA-BERRELLEZA, et al, 2017; GENOVESI, et al, 2018). 

 

CONCLUSÃO  

Portanto, os estudos indicam que a obesidade infantil 

tem se tornado cada vez mais comum na população, pois as 

evidências científicas relacionam como sendo o principal fator 

ambiental para com o desenvolvimento da hipertensão arterial 

em crianças, observando também que o sobrepeso pode levar 

a outras comorbidades associadas, por exemplo, dislipidemias, 

resistência à insulina, DCV e síndrome metabólica.  
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RESUMO: O ferro desempenha papel fundamental no 
transporte de oxigênio, produção de energia, crescimento e 
desenvolvimento de glóbulos vermelhos, além disso,  é 
essencial para a  hematopoiese, o crescimento e o 
desenvolvimento durante a gravidez. Sendo assim, tanto a 
deficiência de ferro quanto a anemia ferropriva causam sérios 
impactos na saúde materna e do bebê. Diante do exposto, foi 
objetivo deste trabalho identificar os principais impactos da 
deficiência de ferro e da anemia ferropriva durante a gestação, 
bem como os métodos de tratamento para estas condições 
clínicas. Metodologicamente, trata-se de uma revisão narrativa 
de literatura, fundamentada em artigos científicos coletados no 
portal de dados do PubMed. Foram selecionados 20 artigos 
publicados nos últimos cinco anos, que também apresentaram 
estruturas textuais completas e gratuitas disponíveis na 
plataforma de busca. Os principais impactos causados à saúde 
materna são o comprometimento de sua capacidade cognitiva 
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e déficit imunológico. Os danos  causados ao bebê 
prematuridade ou morte fetal, limitação do crescimento fetal, 
aumento da sensibilidade a infecções, bem como 
comprometimento do desenvolvimento cognitivo e psicomotor. 
Em relação ao tratamento, estes podem ocorre por via oral ou 
parenteral. Diante disso, é perceptível que, o acompanhamento 
pré-natal regular pode auxiliar na detecção da deficiência d 
eferro e da Anemia ferropriva, possibilitando a reposição dos 
níveis essenciais de ferro para a manutenção da gravidez. 
 
Palavras-chaves: Anemia ferropriva; deficiência de ferro; 
gravidez; impactos; tratamento.  
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Durante o período gestacional, uma das complicações 

que acometem, com maior frequência, as grávidas é a anemia 

(AMSTAD BENCAIOVA et al., 2017). Estima-se que, em países 

em desenvolvimento, a incidência da anemia gestacional seja 

de 35 a 75%, enquanto em países, desenvolvidos, a incidência 

não chega a 20% (MAHMOOD et al., 2019). Além disso, embora 

anemia não seja causada apenas por deficiência de ferro, esta 

continua sendo a principal causa (JUUL; DERMAN; 

AUERBACH, 2019). 

Sabendo que a anemia por deficiência de ferro é a 

principal causa de transtorno nutricional no mundo, é primordial 

saber como esse composto age no organismo humano, bem 

como as consequências da sua ausência (FISET et al., 2015). 

O ferro é considerado essencial há muito tempo, no entanto, há 

muitos entraves quanto a caracterização do seu estado 

nutricional, principalmente no que se refere a gravidez e a 

infância. O ferro desempenha um papel fundamental no 
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transporte de oxigênio, produção de energia, crescimento e 

desenvolvimento de glóbulos vermelhos, além disso,  é 

essencial para a  hematopoiese, o crescimento e o 

desenvolvimento durante a gravidez e a infância (BRANNON; 

TAYLOR, 2017).  

A homeostase do ferro é o processo coordenado de 

absorção, reciclagem, transporte e armazenamento pelas 

principais proteínas reguladoras, a fim de garantir a 

disponibilidade de ferro sem excesso. A proteína hepcidina 

hepática atua como um importante regulador nessa 

homeostase, regulando a liberação de ferro no intestino e nos 

tecidos. Recomenda-se a adaptação a essa homeostase do 

ferro durante a gravidez e a primeira infância, onde é mais 

provável que atenda à demanda por grandes quantidades de 

ferro. Além da adaptação fisiológica e do desenvolvimento da 

regulação homeostática, o desenvolvimento de tecidos fetais e 

infantis também exigem diferentes níveis de captação de ferro, 

fazendo com que as demandas hematopoiéticas sejam 

atendidas antes das principais necessidades teciduais, como o 

cérebro. Com ferro suficiente, não limita a disponibilidade de 

todos os tecidos em evolução. Porém, no caso de suprimento 

limitado de ferro, o cérebro sofrerá deficiência de ferro e danos 

permanentes sem prejudicar a função hematopoiética e os 

indicadores hematológicos do status do ferro (BRANNON; 

TAYLOR, 2017). 

Entretanto, quando o armazenamento de ferro é 

insuficiente para atender às necessidades dos tecidos, pode 

também desencadear um quadro clínico conhecido por anemia 

ferropriva (AF) (BRANNON; TAYLOR, 2017).  A ausência do 

ferro resulta em alterações no metabolismo do cérebro, 
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neurotransmissores, epigenéticas e mielinização que persistem 

durante todo o desenvolvimento, principalmente em fetos. Em 

neonatos, quando há limitação do ferro, o mesmo é induzido 

preferencialmente aos glóbulos vermelhos, às custas do 

cérebro, coração e músculo (JUUL; DERMAN; AUERBACH, 

2019). 

Os níveis de ferro no corpo humano variam de acordo 

com o sexo, sendo a concentração de 40 mg/kg em mulheres e 

de 50 mg/kg em homens. Além disso, estes níveis são 

regulados por meio de mecanismos fisiológicos, induzidos pela 

ação da hepcidina, como por exemplo, a absorção intestinal 

(MEANS, 2020).  

Na gravidez, a necessidade do ferro no organismo é 

maior por acondicionar um volume maior de glóbulos vermelhos 

devido ao desenvolvimento do feto e placenta, e principalmente 

em casos de cesárias. Um estudo relatou que as exigências de 

ferro no período gestacional pode ultrapassar 1000 mg, destas, 

500 mg são primordiais para ampliar o número de glóbulos 

vermelhos e 300-350 mg para o desenvolvimento do feto e 

placenta (JUUL; DERMAN; AUERBACH, 2019).  

Durante a gestação, os níveis de consumo embrionário 

e fetal de ferro materno variam de 500 a 800 mg.  Sendo que, o 

consumo deste importante nutriente aumenta cerca de 0,8 mg 

ao dia, resultando no final da gravidez, em um consumo diário 

de cerca de 7,5 mg de ferro (MEANS, 2020). 

A maior demanda fisiológica por ferro torna as mulheres 

grávidas extremamente vulneráveis à deficiência de ferro (DF) 

na ausência de suplementos de ferro ou nutrição adequada. 

Acredita-se que a DF represente boa parte da carga de anemia 

durante a gestação. Um dos motivos pelo qual o ferro é 
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essencialmente importante durante a gravidez é que ele 

desempenha um papel fundamental no desenvolvimento fetal e 

na cognição infantil através de processos bioquímicos que 

envolvem formação e função cerebral (MIREKU et al., 2016). 

A deficiência de ferro, bem como a anemia ferropriva em 

período gestacional, são considerados mundialmente, como 

condições clínicas que comprometem a saúde dos indivíduos 

visto que acomete cerca de 30% das mulheres grávidas em 

países desenvolvidos e quase 50% das mulheres gestantes em 

países em desenvolvimento. Esta condição clínica está 

relacionada ao aumento das taxas de morbimortalidade, pois 

não há reposição do sangue perdido no peri-parto 

(FROESSLER et al., 2018). 

Devido à alta prevalência da AF, a OMS recomenda que 

mulheres grávidas e crianças entre 6 e 24 meses usem, quando 

necessário, suplementos de ferro. Há muitas preocupações 

quanto os riscos de consequências adversas, incluindo 

crescimento, duração da gravidez, diabetes gestacional e 

saúde gastrointestinal com altas doses e status de ferro durante 

a gravidez e a infância. Além disso, os requisitos fisiológicos 

para o ferro durante a gravidez e a infância são particularmente 

altos, com uma estimativa de 1000 a 1200 mg de ferro 

necessário durante a gravidez. Cerca de dois terços desse ferro 

são utilizados em mulheres grávidas e um terço é utilizado no 

tecido placentário-fetal. Contudo, as demandas durante a 

gravidez são diferentes, o primeiro trimestre gera menos 

necessidade (0,8 mg/ dia) do que antes da concepção e é 

percebido maior precisão no terceiro trimestre (3,0 - 7,5 mg/ dia) 

(BRANNON; TAYLOR, 2017). 
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Durante a gravidez, o corpo da mulher necessita cerca 

de 630 mg de ferro extra, sendo prioritário o ferro, subsequente 

do hemacrótico da mãe que nada mais é do que um parâmetro 

laboratorial sobre hemácias ou eritrócitos, ocupando o volume 

sanguíneo total. Por isso, os estoques de ferro da mãe muitas 

vezes tornam-se insuficientes no período da gravidez, sendo 

necessário no mínimo 300 g de reserva do ferro para grávidas 

no começo da gestação. Além disso, foi estabelecido pelo 

Centro de Controle de Doenças que anemia ferropriva 

gestacional é caracterizada por níveis de hemoglobina menores 

que 11 g/dl referentes aos valores estabelecidos pelo 

hematócrito (TANDON; JAIN; MALHOTRA, 2018). 

A anemia durante a gravidez normalmente é causada por 

deficiência de ferro, mas ainda é um problema complexo e 

generalizado, especialmente em pessoas que residem em 

áreas vulneráveis. Em áreas com poucos recursos, a carga 

global de morbimortalidade materna causada por anemia 

permanece alta (GILDER et al., 2019). Reduzir a anemia 

materna e prevenir a deficiência de ferro são as prioridades da 

saúde global. O trabalho de saúde pública reduziu a anemia 

materna em muitos casos, mas 38 % das mulheres grávidas em 

todo o mundo ainda tem anemia, principalmente devido à 

deficiência de ferro, que pode afetar milhões de mulheres e 

seus bebês (ZHAO et al., 2015). 

O diagnóstico da deficiência de ferro materna são 

realizados com exames de sangue que deve integrar um 

hemograma completo, níveis de ferro sérico, capacidade total 

de ligação do ferro, além da porcentagem de saturação de 

transferrina e ferritina sérica (JUUL; DERMAN; AUERBACH, 

2019). Para identificação da anemia da gravidez, é primordial a 
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avaliação nas variações do volume plasmático em diferentes 

estágios no período gestacional. Sendo assim, índices que 

indicam uma possível anemia tem como a hemoglobina <11,0 

g/dL no primeiro e terceiro trimestre, e <10,5 g/dL no segundo 

trimestre. Porém, somente os fatores baseados na hemoglobina 

não são necessários para diagnosticar a doença, outros pontos 

devem ser observados (BREYMANN; AUERBACH, 2017). 

Em um estudo foi realizada uma pesquisa com 1506 

pacientes, com idade de 15 a 45 anos. Destes, 60% tinham um 

risco moderado por deficiência de ferro, visto que os riscos 

aumentaram ao decorrer da gravidez, inclusive a possibilidade 

de anemia. Ainda no estudo, esses riscos foram estipulados 

pelos níveis séricos da ferritina, em que houve uma diminuição 

dos mesmo ao longos dos trimestres da gestação, dessa forma, 

as diretrizes da França indagam a importância da realização da 

triagem tanto no início da gravidez quanto no sexto mês 

(HARVEY et al., 2016). 

O rastreio da deficiência de ferro, causando anemia ou 

não, bem como tratamento adequado podem melhorar a saúde 

tanto da mãe, quanto do neonato (FROESSLER et al., 2018). 

Além disso, sabendo que anemias durante a gravidez causam 

grandes danos à saúde materna e do bebê (MAHMOOD et al., 

2019), foi objetivo deste trabalho identificar os principais 

impactos da deficiência de ferro e da anemia ferropriva durante 

a gestação, bem como os métodos de tratamento para estas 

condições clínicas. 
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2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de revisão narrativa de literatura 

realizada no período de julho a agosto de 2020, fundamentada 

em artigos completos selecionados segundo o portal de dados 

PubMed – NCBI (National Center for Biotechnology 

Information). 

Para a construção dos descritores de busca, foi realizada 

uma verificação de cadastro na plataforma DeCS (Descritores 

em Ciências da Saúde) dos termos: “iron”, “deficiency”, “and”, 

“treatment”, “impacts”, “in”, “pregnancy” e “prenatal”. A partir 

disso, foi realizada uma combinação dos termos, resultando em 

cinco descritores descritores: “iron deficiency anemia in 

pregnancy”, “iron deficiency anemia AND impacts in 

pregnancy”, “iron deficiency anemia AND tretment in 

pregnancy”, “iron deficiency anemia AND prenatal” e “iron 

deficiency anemia AND treatment in prenatal”, sendo que estes 

últimos quatro descritores foram separados pelo operador 

“AND”, garantindo a inclusão de todos os artigos com alguma 

relação com temática proposta.  

Os critérios de inclusão estabelecidos foram artigos que 

apresentassem estruturas textuais completas e gratuitas 

disponíveis na plataforma de pesquisa, bem como estudos 

científicos datados dos últimos 5 anos (2015-2020). Foram 

excluídos desta pesquisa, trabalhos científicos como, teses, 

dissertações, monografias, trabalhos documentais, artigos 

publicados em eventos, artigos repetidos, bem como trabalhos 

que não atendiam os critérios de buscas, apenas tangenciando 

o tema proposto. 
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Inicialmente, a etapa de busca nas plataformas gerou um 

resultado de 652 artigos encontrados segundo os critérios de 

busca pré-estabelecidos supracitados. Sequencialmente, foi 

realizo um refinamento dentre os 652 anteriormente 

selecionados. Esta etapa baseou-se na leitura dos títulos. 

Posteriormente, foi realizada a leitura dos resumos dos artigos, 

cujos títulos apresentavam relação direta com a temática. A 

partir disso, foram selecionados 20 artigos publicados na língua 

inglesa com relação direta com os objetivos propostos para esta 

revisão.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 IMPACTOS DA ANEMIA FERROPRIVA 

 

Como impactos causados pela anemia ferropriva e 

deficiência de ferro, podemos destacar na mãe, o 

comprometimento de sua capacidade cognitiva e imunológica, 

bem como distúrbios no sistema cardiovascular (FROESSLER 

et al., 2018). A AF também pode desencadear problemas de 

amamentação, bem como distúrbios de natureza psicológica, 

como a depressão (AMSTAD BENCAIOVA et al., 2017). Além 

disso, a mãe pode ser acometida por um quadro clínico 

denominado de pré-eclampsia (MAHMOOD et al., 2019). 

A gravidade da anemia ferropriva e a mortalidade são 

fatores diretamente relacionados entre si, em que ambos 

aumentam ou diminuem na mesma proporção. Isto, deve-se ao 

aumento da insuficiência cardiovascular, da infecção no 

puerpério e atividade ineficaz de cicatrização das feridas. Essa 

mortalidade está atrelada à motivos como o estado 
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socioeconômico e nutricional da mulher, bem como flexibilidade 

e disponibilidade de uma assistência médica. Sabendo disso, 

as consequências da anemia em mulheres gestantes podem 

estar associadas à mortalidade devido a uma perda significativa 

de sangue, deformação cardiovascular, por um desempenho 

mínimo físico e mental, e riscos na transfusão de sangue no 

periparto e suas reservas sanguíneas reduzidas (BREYMANN; 

AUERBACH, 2017). 

 Já em relação ao bebê, os impactos incluem 

prematuridade ou morte fetal, bem como limitação do 

crescimento fetal e aumento da sensibilidade a infecções  

(FROESSLER et al., 2018). A deficiência de ferro e a anemia 

ferropriva também podem causar infecção neonatal 

(ABDELAZIM et al., 2018), baixo desenvolvimento cognitivo, 

motor e socioemocional (ZHAO et al., 2015). Estudos anteriores 

relaratam que a AF na gestação também está associada ao 

desencadeamento do déficit de atenção nos neonatos (FISET 

et al., 2015). Além disso, embora se reconheçam as 

implicações prejudiciais da deficiência de ferro sobre a 

cognição, ainda existem poucos estudos sobre os efeitos do 

reconhecimento pré-natal nos resultados neurocognitivos 

humanos (MIREKU et al., 2016).  

Estudos sobre prematuros e outros fatores de risco 

demonstraram que o estado pré-natal de ferro é um fator 

importante na ocorrência de potencial evocado auditivo do 

tronco encefálico. Além disso, a deficiência de ferro no pré-natal 

pode trazer resultados adversos ao funcionamento do sistema 

auditivo de bebês a termo e saudáveis, podendo se observar 

efeitos ao longo do primeiro ano de vida (LOU et al., 2016). 
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Pesquisas recentes sobre anemia por deficiência de ferro 

na gravidez mostram que os bebês sofrem efeitos negativos à 

saúde ao longo da vida devido a prematuridade, como por 

exemplo, distúrbios de desempenho educacional, capacidade 

de trabalho e produtividade (GILDER et al., 2019). 

O cérebro em desenvolvimento tardio no feto e no pós-

parto precoce é especialmente suscetível a danos nutricionais 

por causa do rápido movimento de vários processos, tais como 

crescimento de neurônios, diferenciação, formação de sinapses 

e mielinização. Além disso, o ferro atua no metabolismo de 

neurotransmissores, no oxidativo neuronal e produção de 

mielina (LOU et al., 2016). Um estudo relatou que a deficiência 

do ferro pode causar o desenvolvimento do cérebro de forma 

incorreta e incompleta, pois esse nutriente é de grande 

relevância e desenvolve atividade de cofator para várias 

enzimas e lipídeos que fazem parte da função normal da célula. 

Estudos feito com modelo de animais experimentais mostra que 

a deficiência de ferro afeta o crescimentos dos dendritos que é 

parte do neurônio responsável por recepcionar os 

sinais/informações de outros neurônios, assim como a afeta a 

atividade dos oligodendrócitos, ou seja a mielinização dos 

axônios não é feita de forma correta, interferindo nefativamente 

no desenvolvimento do cérebro (MOOS; SKJØRRINGE; 

THOMSEN, 2018). 

Também sabe-se que, a anemia ferropriva pode afetar 

também o desenvolvimento de tecidos extrafetais, importantes 

para o desenvolvimento do concepto, como por exemplo, a 

placenta, resultando em seu descolamento precoce. (AMSTAD 

BENCAIOVA et al., 2017).  
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É fundamental que as mulheres que planejam 

engravidar, ou as que descobrirem a gravidez, procurar fazer o 

pré-natal o mais rápido possível, para que sejam aplicados os 

métodos a fim de aumentar os estoques de ferro e evitar 

defeitos no tudo neural, pois mães que possui baixos estoques 

de ferro tem tendência a não fechar o tubo neural do bebê 

completamente e aperfeiçoar o estado de folato no corpo da 

grávida. Já foi relatado em estudo que o bom estado nutricional 

da mãe influencia positivamente na anemia por deficiência de 

ferro, pois a partir disso os estoques não estarão abaixo do 

normal (NGUYEN et al., 2016). 

 

3.2 TRATAMENTO 

 

Como tratamento de primeira linha, a reposição do ferro, 

por meio da via oral, geralmente é recomendada. Entretanto, 

este método pode não surtir efeito ou não surtir o efeito 

imediato, bem como causar efeitos colaterais (FROESSLER et 

al., 2018), como os gastrointestinais, como a constipação, que 

já é comum na gravidez em consequência aos altos níveis de 

progesterona, promovendo a retardação do trânsito intestinal e 

crescimento do útero pressionando o reto (JUUL; DERMAN; 

AUERBACH, 2019). As preparações de administração oral são 

formuladas com ferro II ou ferro III, e são absorvidas de 1 a 8%, 

por exemplo, um comprimido de 80 mg/d absorve quase 8%. 

Porém, deve ser um tratamento totalmente supervisionado 

devido as suas altas concentrações agravarem os efeitos 

gastrointestinais provocado pela atividade oxidativa do ferro, 

com doses >100mg/d (BREYMANN; AUERBACH, 2017). 
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Um estudo relatou haver aceitação reduzida das 

formulações orais por parte das grávidas, devido aos efeitos 

colaterais que o tratamento produz. Contudo a formulação 

parenteral quando administrada de forma intramuscular 

também reflete alguns efeitos como: dor, mancha no local da 

aplicação e artralgia grave. Mulheres que obtiveram a 

suplementação de forma correta para repor seus estoques, 

apresentaram qualidade de vida melhorada durante e após a 

gravidez (RADHIKA et al., 2019). 

Em situações em que o indivíduo sofra de distúrbios 

relacionados à má absorção de ferro ou é necessária a 

suplementação rápida do ferro, a suplementação por via 

parenteral é considerada como um método atrativo para a 

terapia (AMSTAD BENCAIOVA et al., 2017).  

Uma forma de tratamento alternativo pode ocorrer pela 

reposição do ferro por via intravenosa (FROESSLER et al., 

2018). Além disso, este método é indicado para casos onde a 

problemas relacionados com a má absorção intestinal ou 

intolerância da paciente com a administração oral (JUUL; 

DERMAN; AUERBACH, 2019). As preparações intravenosas, 

geralmente, contém em sua composição, principalmente a 

sacarose de ferro (SF), carboximaltose férrica (CMF), dextrano 

de ferro ou gluconato de ferro (BREYMANN; AUERBACH, 

2017).  

Um estudo retrospectivo realizado com 863 mulheres 

grávidas demonstrou que a carboximaltose férrica é segura e 

eficaz como tratamento para deficiência de ferro e anemia 

ferropriva no segundo e terceiro trimestre de gestação, 

promovendo melhoria na qualidade de vida destas mulheres em 
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até 6 semanas após a administração única da CMF 

(FROESSLER et al., 2018). 

O complexo de sacarose férrica é um método de 

tratamento padrão para anemia ferropriva, desencadeando 

efeitos adversos leves. Entretanto, sua adesão é dificultada 

devido a limitação da dosagem que não pode ultrapassar 

600mg por semana, tornando o tratamento mais extenso (JOSE 

et al., 2019). 

Em um ensaio clínico randomizado realizado na Índia 

com 100 mulheres grávidas foi comparado a segurança, 

eficácia e o custo-efetividade entre carboximaltose férrica e o 

complexo de sacarose férrica, em período de tratamento de 12 

semanas por via intravenosa. Foi demonstrado que a CMF é tão 

eficaz quanto a CSF no tratamento da anemia ferropriva. Além 

disso, a CMF se demonstrou mais vantajoso do que a CSF, pois 

promoveu aumento rápido da hemoglobina em um numero 

menor de sessões de tratamento. Além disso, no mesmo estudo 

também foi demonstrado que a CMF estão associado á 

melhores condições relacionadas ao impacto da fadiga (JOSE 

et al., 2019).  

Em um estudo que analisou as formas parenterais e orais 

no tratamento da anemia por deficiência de ferro, as 

formulações parenterais que se monstraram mais eficazes e 

seguras foram a carboximaltose férrica e sacarose de ferro 

intravenosa. A via da sacarose de ferro intravenosa é a mais 

indicada para o período de pré-natal e pós-parto, de forma que 

após a aplicação na veia, o composto é separado pelo sistema 

reticuloendotelial em sacarose e ferro, de forma rápida fica 

disponível para a eritropoese (RADHIKA et al., 2019). 
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Outro estudo avaliou a eficácia da carboximaltose férrica 

e do sulfato ferroso. Foi demonstrado  que ambas as terapias 

se apresentaram no mesmo nívei de eficácia, referente ao 

aumento de hemoglobina no sangue. Porém a carboximaltose 

férrica forneceu maior correção de anemia ferropriva em um 

período de tempo menor sem precisar de repetição da dose, 

uma única dose poderia ser suficiente para o reparo da anemia, 

como também redução das adversidades gastrointestinais, 

trazendo melhor qualidade de vida, além disso traz melhorias 

específica para as mulheres nos estágios finais da gravidez 

(BREYMANN et al., 2017) . 

Em relação às formulações do ferro, antigamente o ferro 

intravenoso em sua composição apresentava o dextrano de alto 

peso molecular, responsável por causar graves 

hipersensibilidades. Atualmente, estes compostos não são 

mais produzidos e foram removidos do mercado. As 

formulações mais recentes contêm dextrano de baixo peso 

molecular, resultando em maior eficácia e segurança com baixo 

risco de eventos adversos. Além disso, estudos comprovaram 

que estes são altamente eficazes na promoção do aumento da 

hemoglobina (JUUL; DERMAN; AUERBACH, 2019). 

Outra possível forma alternativa de tratamento seria a 

administração de ferro intramuscular. Entretanto, não é 

recomendado devido à reações como dor, mancha nas 

nádegas, podendo causar sarcoma glúteo, além de necessitar 

de várias injeções, o que o torna inviável (JUUL; DERMAN; 

AUERBACH, 2019).  

Em casos clínicos de anemia moderada ou leve na 

gravidez, a terapia parenteral com ferro associada à 

eritropoietina humana recombinante, pode ser considerado um 
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método alternativo que pode proporcionar benefícios, como por 

exemplo, a rápida manutenção da deficiência de ferro causador 

da anemia, bem como induz o organismo a reter e armazenar o 

ferro (AMSTAD BENCAIOVA et al., 2017).  

Um estudo clínico realizado com a participação de 

mulheres grávidas com anemia por doença com verdadeira 

deficiência de ferro, demonstrou que o tratamento à base de 

ferro intravenoso associada com à eritropoietina humana 

recombinante promoveu melhores respostas ao tratamento em 

comparação ao grupo que recebeu ferro intravenoso isolado, 

duas vezes por semana (AMSTAD BENCAIOVA et al., 2017). 

A reposição do ferro pode ocorrer pela ingestão durante 

a alimentação. Teoricamente, uma mulher repõem as 

quantidades necessárias de ferro no seu corpo através da 

alimentação, entretanto, essa questão depende de muitos 

fatores, como o que está contido no ferro, a sua absorção no 

intestino e biodisponibilidade. Por exemplo, a carne é um 

alimento que contém ferro entre 2-100mg, porém a sua 

absorção varia entre 1 a 20%, caso seja requisitado 2mg de 

ferro diariamente, é necessário ingerir 300g de carne ou peixe, 

para fontes animais, caso seja em fontes vegetais, esse valor 

aumenta consideravelmente para 1000g de soja ou 5000g de 

espinafre. Dessa forma, torna-se de difícil adesão ao tratamento 

através da ingestão de alimentos devido à uma demanda 

elevada, para pouca absorção (BREYMANN; AUERBACH, 

2017). 

Em um estudo foi administrado a suplementação 

intermitente de ferro associada com ácido fólico para as 

mulheres em fase menstrual para avaliar os níveis de ferro 

nelas. A pesquisa demostrou que as reservas de ferro das 
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mulheres que foram suplementadas com essa combinação 

antes da gravidez, aumentaram (NGUYEN et al., 2016). 

A anemia ferropriva pode ser solucionada, 

temporariamente, a partir de transfusão alogênica de hemácias 

durante o parto (FROESSLER et al., 2018). A transfusão de 

sangue é necessária quando a anemia ocorre durante o 

segundo e terceiro trimestre de gravidez. A transfusão de 

sangue só é capaz de suprir  temporariamente a demanda de 

hemoglobina durante a perda de sangue durante o parto. Dessa 

forma, a suplementação de ferro heme durante esse período, 

por via oral é considerada bastante importante e eficaz, assim 

como o ferro intravenoso e uma alimentação equilibrada com 

enfoque em fontes ricas  em ferro heme, por exemplo, carne 

bovina, frango e peixe (ABDELAZIM et al., 2018). 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, é perceptível que, o ferro é um dos 

elementos essenciais para a manutenção da homeostase do 

organismo. Durante a gravidez, os níveis de consumo do ferro 

materno são ampliados devido a muitos processos que ocorrem 

durante o desenvolvimento embrionário e fetal que necessitam 

deste importante nutriente. 

 A deficiência do ferro, desencadeando a anemia 

ferropriva ou não, durante a gravidez, provoca vários impactos 

na sáude materna e do bebê. Na mãe, pode causar o 

comprometimento de sua capacidade cognitiva e déficit 

imunológico. Em relação aos danos causados ao bebê, estes 

incluem prematuridade ou morte fetal, limitação do crescimento 
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fetal, aumento da sensibilidade a infecções, bem como 

comprometimento do desenvolvimento cognitivo e psicomotor. 

Além disso, as sequelas causadas no bebê devido os níveis 

baixos de ferro durante a gestação, podem persistir por toda 

vida. 

Sendo assim, o acompanhamento pré-natal regular pode 

auxiliar na detecção de possíveis complicações gestacionais, 

dentre as quais, estão a defici~encia d eferro e a anemia 

ferropriva, possibilitando a reposição dos níveis essenciais de 

ferro para a manutenção da gravidez, bem como da saúde 

materna e do concepto, de maneira precoce, reduzindo 

possíveis complicações que possam colocar em risco a vida do 

bebê e a da mãe. 
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RESUMO: O presente estudo teve como enfoque tecer breves 
esclarecimentos acerca dos aspectos nutricionais dos 
brasileiros, inseridos no contexto de pandemia da COVID-19, 
além de analisar se esses aspectos nutricionais foram 
comprometidos pela ruptura da rotina, proporcionando um 
aumento, em tese, do comportamento de compulsão alimentar, 
juntamente com os problemas enfrentados no país, a 
insegurança alimentar, ainda muito presente no dia a dia da 
população, e o excesso de acesso a mídias sociais, ainda mais 
frequentes em meio a essa pandemia, os quais são 
responsáveis por muitas vezes a mudança psicológicas, 
responsáveis diretamente sobre nossos hábitos diários. Sendo 
assim, foi realizado um levantamento bibliográfico, através dos 
métodos, quantitativo e exploratório, em artigos, periódicos, 
utilizando-se artigos em língua portuguesa e inglesa. Por fim, 
constatou-se a hipótese levantada de que o comportamento 
alimentar dos indivíduos foi drasticamente alterado, em virtude 
das mudanças de rotina na pandemia vivenciada, o acumulo de 
notícias recebidas diariamente, e alguns problemas sócio 



NUTRIÇÃO E PANDEMIA: UMA ANÁLISE ACERCA DOS ASPECTOS 
NUTRICIONAIS NA POTENCIALIZAÇÃO DA COMPULSÃO ALIMENTAR 

EM PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19 NO BRASIL 

680 
 

econômico que o país vem enfrentando, o que gerou aumento 
dos níveis de estresse e ansiedade, ocasionando possíveis 
crescimentos da compulsão alimentar no Brasil, problema já 
enfrentado a bastante tempo, mas que houve um maior índice 
apresentado devido ao isolamento social vivido este ano de 
2020. 
Palavras-chave: Nutrição. Alimentação. Pandemia. 
Compulsão Alimentar. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro de 2019, um novo Corona vírus, 

denominado Síndrome Respiratória Aguda Grave Corona vírus 

2 (SARS-CoV-2) ou (2019-nCoV) de origem desconhecida se 

espalhou na província de Hubei, na China. A doença epidêmica 

causada por SARS-CoV-2 chamada doença coronavírus-19 

(COVID-19). A presença de COVID-19 foi manifestada por 

vários sintomas, desde sintomas assintomáticos / leves até 

doença grave e morte. A infecção viral se expandiu 

internacionalmente e a OMS anunciou uma Emergência de 

Saúde Pública de Preocupação Internacional (ESAKANDARI, 

H. 2020).  

Muitas vezes esse mecanismo é a compulsão alimentar, 

que embora o comportamento alimentar não possa ser 

considerado “viciante” em circunstâncias normais, as pessoas 

podem se tornar “viciadas” nesse comportamento, da mesma 

forma que algumas pessoas são viciadas em drogas 

(NOVELLE, M.; DIÉGUEZ, C. 2018), totalmente interligada a 

insegurança alimentar.  

Com a aparição do COVID-19, as pessoas precisaram se 

isolar em suas casas como forma de prevenção, com isso, mais 
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e mais pessoas se conectaram com as redes sociais, que 

segundo Menezes, PP. citado por Moromizato, M. et al. a 

presença de sintomas tanto ansiosos quanto depressivos pode 

ser gerada pelo mau uso da internet e/ ou redes sociais, ou os 

sintomas podem estar presentes e o uso desta representa 

somente um mecanismo de compensação.  

Segundo Carneiro, L. et al. a insegurança alimentar é 

muito presente mesmo com toda a promoção de cuidados e 

prevenção no nível de atenção básica no SUS, aumentando 

ainda mais as incidências por doenças alimentares.  

A ignorância por parte dos ultra processados também 

são preocupantes, já que grande parte da população não sabe 

a diferença entre eles, e muitas vezes é enganado pelas 

empresas de marketing, cujo tentam convencer que tais 

alimentos podem ser saudáveis. 

Desse modo, a presente pesquisa teve como objetivo a 

realização de uma análise acerca da eventual mudança nos 

hábitos alimentares dos indivíduos e suas implicações 

disfuncionais na mudança do comportamento alimentar durante 

a pandemia da COVID-19.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Definimos a presente pesquisa como bibliográfica, do 

tipo revisão de literatura e utilizamos artigos e livros para atingir 

o objetivo. 

O presente estudo baseou-se no emprego dos métodos 

bibliográfico, qualitativo e exploratório, utilizando-se de uma 

técnica de pesquisa de coleta de informações indiretas, através 
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das plataformas: PubMed, Scielo, Periódicos Capes e Lilacs 

acerca do tema em discussão.  

Nessa perspectiva, a pesquisa qualitativa pode ser 

definida como aquela que busca conhecer opiniões, 

percepções sobre o objeto pesquisado. Já a pesquisa 

exploratória é definida por Gil (2010) como aquela que é 

realizada pelo pesquisador para obter mais conhecimentos 

sobre o assunto.  

. Houve uma busca de em média 15 artigos dos últimos 

5 anos, em português e inglês. Os artigos foram buscados pelas 

palavras chaves insegurança alimentar, covid-19, isolamento 

social, compulsão alimentar, redes sociais, entre outros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No Brasil e no mundo, as prevalências de sobrepeso e 

obesidade cresceram de maneira importante nos últimos 30 

anos. A importância que a obesidade vem assumindo no Brasil 

não pode ser ignorada e, a anunciada epidemia de obesidade 

para os Estados Unidos, é fato também no Brasil. 

O período de isolamento traz desafios, novas formas de 

se relacionar, habilidades para trabalho home office e a 

ressignificação da rotina diária (Secretaria de saúde do estado, 

2020).  

As pessoas tiveram que aprender a conviver com uma 

nova rotina, novos hábitos alimentares e novas formas de 

estudar ou trabalhar. Com isso gerou-se com um grande índice 

de estresse e ansiedade, e consequentemente, compulsão 

alimentar. Apesar de grande explanações de dicas e 
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informações para que se evite essas preocupações, as pessoas 

ainda mantiveram o estresse. O que é totalmente normal, já que 

surgiu algo totalmente novo para o mundo inteiro. 

Paralelamente, a prevalência de doenças crônicas não-

transmissíveis vem aumentando e entre as principais causas 

destas doenças está a alimentação inadequada. Portanto, o 

estabelecimento de dietas saudáveis deve contemplar como 

prioridade a prevenção do ganho de peso. Incluir o consumo 

alimentar saudável e a atividade física no âmbito de 

comportamentos para uma vida saudável é talvez a mais 

importante tarefa de promoção da saúde. 

Neste cenário, as medidas de prevenção ocupam lugar 

de destaque, não só em função de que a prevenção precoce 

das doenças associa-se a melhor qualidade de vida, mas 

também porque, as medidas terapêuticas para a obesidade, um 

dos principais problemas nutricionais do presente, têm sido de 

pouca valia. Destaca-se que a prevenção e o tratamento da 

obesidade apresentam-se como um dos grandes desafios deste 

século.  

A compulsão alimentar é um distúrbio que põe em perigo 

a saúde física e psicossocial dos indivíduos. Outro achado 

relevante e que merece atenção é a prevalência da compulsão 

alimentar cada vez maior em idades precoces. (GARCIA, G. 

2018). 

As repercussões da exposição ao estresse excessivo 

são observáveis no domínio físico, cognitivo, emocional e 

comportamental. E o prolongamento de uma situação 

específica pode gerar alterações indesejáveis, refletindo nos 

hábitos alimentares (PONTES, A. 2019). 
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A formação dos hábitos alimentares se processa de 

modo gradual, desde a infância, logo, é necessário que as 

mudanças de hábitos sejam alcançadas a médio/ longo prazo, 

sob orientação do nutricionista. Não se deve esquecer que, 

nesse processo, também estão envolvidos valores culturais, 

sociais, afetivos, emocionais e comportamentais, que precisam 

ser cuidadosamente integrados às propostas de mudanças. 

A ciência comprova aquilo que ao longo do tempo a 

sabedoria popular e alguns estudiosos, há séculos, 

apregoavam: a alimentação saudável é a base para a saúde. A 

natureza e a qualidade daquilo que se come e se bebe é de 

fundamental importância para a saúde e para as possibilidades 

de se desfrutar todas as fases da vida de forma produtiva e 

ativa, longa e saudável. Salienta-se ainda que a prática de 

atividade física é igualmente estratégica para redução e 

manutenção do peso saudável. Não é possível dissociar o 

consumo alimentar do gasto energético. Para tal necessita-se 

de avaliação médica e orientação/ acompanhamento do 

professor de educação física. Recomenda-se, portanto, 

modificações permanentes no estilo de vida (REPETTO, 2017, 

p. 633). 

Juntamente com a formação dos hábitos alimentares, 

encontra-se a ignorância sobre os tipos alimentares, devido ao 

grande marketing por trás das empresas alimentícias. A 

sociedade nem sempre sabe diferenciar alimentos processados 

de não processados, e assim vem os “falsos saudáveis”, e com 

isso aumentando ainda mais as chances de doenças causadas 

pelo mau emprego da alimentação, como a compulsão. 
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Com a vida corrida, as pessoas tem apenas a 

preocupação de meios mais práticos para se alimentar, e 

muitas vezes sem a preocupação do que se está alimentando, 

e por isso o consumo exagerado de ultra processados vem 

sendo um risco para a saúde da população. 

A insegurança alimentar ainda é uma realidade muito 

grande no país, e com isso as famílias não podem adquirir 

alimentos de boa qualidade, agravando ainda mais problemas 

de saúde, e consequentemente a qualidade de vida. Até então, 

muitas famílias e indivíduos não possuem a certeza da sua 

alimentação nos próximos dias, e isto se agravou em meio a 

pandemia, onde diversas empresas fecharam e a economia 

diminuiu, aumentando ainda mais para o acesso dos alimentos 

ultra processados. 

A alimentação saudável e adequada é concebida tendo 

como pauta o referencial tradicional e local de produção e 

consumo. Objetiva fomentar a soberania alimentar e promover 

sistemas de produção familiar e sustentável, com o mínimo de 

impactos socioambientais e de desigualdades relacionadas ao 

acesso à terra. Deve atender aos princípios de variedade, 

equilíbrio, moderação e prazer e considerar as dimensões de 

gênero e etnia e priorizar alimentos livres de contaminantes 

físicos, químicos, biológicos e de produtos transgênicos 

(AZEVEDO, E.; RIBAS, M. 2016). 

Famílias e indivíduos que vivem com insegurança 

alimentar são impossibilitadas de conseguir alimentação 

saudável e segura, isso porque muitas vezes a localização de 

onde vivem é de difícil acesso para o encontro desses 

alimentos. Além de que preferir alimentos industrializados são 
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uma forma maior de manter a vida de prateleira do alimento, 

pois os alimentos in natura tem uma alta perecibilidade. Nem 

sempre a ingestão de industrializados é devido escolhas, mas 

muitas vezes é devido ser a única opção para a realidade de 

muitos.  

Com a aparição do novo Corona vírus, a COVID-19, a 

rotina de milhares indivíduos mudou, e dessa forma o acesso 

às redes sociais também se modificou, uma vez que, diante do 

contexto da pandemia, as pessoas passaram a se distanciar 

socialmente. Esse excesso de acesso muitas vezes causa um 

efeito negativo, pois ocasiona um turbilhão de informações e 

diversos assuntos de uma só vez. Isso causou um aumento na 

ansiedade, na qual está totalmente interligada aos hábitos 

alimentares. 

Não é de hoje que as redes sociais causam efeitos 

negativos para a população, devido sua facilidade de acumular 

informações de todos os tipos, e se não utilizada corretamente 

pode agravar problemas como a ansiedade e estresse, 

juntamente com a compulsão alimentar. 

Com essa mudança, muitas pessoas precisaram 

trabalhar em suas residências, tendo transformado a rotina de 

milhões de pessoas, o qual passou a ser ainda mais agitado, já 

que muitos precisavam, além de cuidar de seus empregos, lidar 

com familiares e afazeres domésticos. Isto proporcionou um 

aumento no consumo de “fast food”, pela sua praticidade e 

facilidade em obtê-la. 

Nesse diapasão, é válido ressaltar que os fast foods são 

considerados alimentos ultra processados, por utilizarem de 

nada ou quase nada alimentos in natura, além dos altos índices 
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de gordura e açúcar presentes na sua composição, gerando 

ainda mais uma ação compulsiva.  

Os aspectos nutricionais referentes a uma alimentação 

saudável sempre foram um constante dilema na sociedade 

como um todo. Trazendo a discussão para a realidade do Brasil, 

o que enxergamos são altos índices de maus hábitos 

alimentares e insegurança alimentar. Nem sempre a 

alimentação saudável é a melhor opção para aqueles com baixa 

renda, já que essa alimentação não chega a ter acesso em 

todos os lugares, e muitas vezes tendo um valor acima dos 

alimentos industrializados. 

Nesse sentido, pois, de acordo com os princípios de uma 

alimentação saudável, todos os grupos de alimentos devem 

compor a dieta diária. Em conformidade com o que expõe 

Repetto (2017, p. 634), a alimentação saudável deve fornecer 

água, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais e 

fibras, os quais são insubstituíveis e indispensáveis ao bom 

funcionamento do organismo. 

O aumento das redes sociais, juntamente com a 

preocupação das notícias do país, uniu-se com a procura de 

praticidade e ansiedade gerando um alta na compulsão 

alimentar, onde cada vez mais indivíduos tentam descontar 

suas emoções em alimentação.  

Em grande parte dos artigos estudados, nota-se que a 

maior parte da população teve uma mudança nos seus hábitos 

alimentares durante o período de isolamento, consequente de 

ansiedade, muitas vezes devido a tantas notícias que recebiam 

por meio da tv e pelas redes sociais, devido ao aumento gradual 
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dos casos no país, muitas vezes de amigos e familiares, 

causando ainda mais um desconforto.  

A tempos as mídias sociais obtiveram um poder grande 

sobre a população, a qual tem participado cada vez mais dos 

universos digitais, e com isso as propagandas favoreceram ao 

aumento de ingestão de alimentos ultra processados. Além 

disso as informações fornecidas podem causar desconforto, 

favorecendo ainda mais o estresse e a ansiedade. 

As pesquisas mostraram que houve um aumento no 

consumo de alimentos industrializados e fast food durante esse 

período, já que grande parte da população manteve-se 

trabalhando em home office, aumentando os afazeres, visto que 

além de trabalhar em casa, ainda se tem os afazeres 

domésticos, e a alimentação pronta facilita isso. 

Além da alimentação, poucas pessoas iniciaram ou 

continuaram algum tipo de exercício físico, isso porque houve o 

fechamento das academias e espaços públicos, e poucas 

pessoas fizeram algum tipo de exercício em casa. 

Com a má alimentação e a falta de exercícios físicos 

muitos tiveram uma queda na liberação da serotonina, 

aumentando assim a ansiedade e preocupação, e 

consequentemente a compulsão alimentar. 

Na tabela 1 é mostrado a influência da ansiedade nos 

hábitos alimentares da população, onde mostra que houve 

aumento da frequência alimentar na maior parte dos 

entrevistados. 
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Tabela 1. Relação entre a qualidade da alimentação e o ganho 

de peso durante o isolamento social. 
Influência da 

Ansiedade no 

hábito 

alimentar 

Total 
Ganhou 

peso 

Não 

ganhou 

peso 

Valor de 

P 

 N      % N      % N     %  

Tenho 

comido com 

maior 

frequência 

329    55% 
250   

76% 
79   24% <0,0001 

Tenho 

comido com 

menos 

frequência 

72   12% 
14  

19,4% 
58  80,6%  

Fonte: VERTICCHIO, D.; VERTICCHIO, N. 2020. 

 

 Ao analisar os dados obtidos na tabela acima, pode-se 

enxergar um crescimento, durante o período de isolamento 

social proporcionado pela pandemia da COVID-19, dos 

números de pessoas que ganharam peso. Desse modo, resta-

se concluído que isso afeta diretamente a qualidade de vida, no 

aspecto da saúde nutricional dos indivíduos.  

 É fato que nossa sociedade já vem, há tempos, 

passando por um grande crescimento no consumo dos 

alimentos altamente industrializados, que causam uma série de 

impactos na alimentação e, consequentemente, na saúde do 

indivíduo.  

 Frente a esses dados, cabe ressaltarmos que o aumento 

do peso da população é proporcional ao modo de vida o qual 

foram submetidos, de maneira repentina, com a proliferação do 

novo Corona vírus no Brasil e no mundo, bem como do 

crescimento, outrora mencionado, do consumo excessivo dos 
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chamados “fast foods”, alimentos considerados ultra 

processados.  

As primeiras análises de um dos maiores estudos em 

alimentação e saúde do país mostraram um aumento 

generalizado na frequência de consumo de frutas, hortaliças e 

feijão (de 40,2% para 44,6%) durante a pandemia da covid-19. 

Ao mesmo tempo, indicou que nas regiões Norte e Nordeste e 

entre pessoas de escolaridade mais baixa houve aumento no 

consumo de alimentos ultra processados, produtos 

industrializados que contêm adição de muitos ingredientes, 

como açúcares, sais, adoçantes, corantes, aromatizantes e 

conservantes. 

O consumo destes alimentos pode resultar em graves 

problemas à saúde, devido aos aditivos químicos, que podem 

apresentar um grau de toxicidade se não utilizados nos limites 

de segurança, podendo assim, oferecer riscos aos 

consumidores (TUBIANA, L. 2018). 

Para os pesquisadores do NutriNet Brasil, de acordo com 

Albuquerque (2020, p. 02), o estudo feito pelo Núcleo de 

Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da 

Universidade de São Paulo (USP), que envolveu os primeiros 

10 mil participantes da pesquisa, os resultados sugerem 

desigualdades sociais na resposta do comportamento alimentar 

à pandemia. Esses resultados são o recorte do estudo que 

começou em janeiro de 2020 e pretendem conhecer o impacto 

da pandemia da covid-19 sobre o comportamento alimentar da 

população no período da pandemia.  

Para essa análise, o NutriNet Brasil aplicou o mesmo 

questionário alimentar em dois momentos: entre 26 de janeiro 
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e 15 de fevereiro (antes da pandemia) e entre 10 e 19 de maio 

(durante a pandemia). Foi questionado o consumo de uma série 

de alimentos no dia anterior ao preenchimento do formulário. A 

amostra é representada, em sua maioria, por jovens adultos, de 

18 a 39 anos (51,1%), mulheres (78%), residentes da região 

Sudeste do Brasil (61%) e com nível de escolaridade superior a 

12 anos de estudo (85,1%). 

 Diante disso, haja vista a grande modificação na 

estrutura da alimentação de grande parte dos indivíduos, houve 

uma potencialização direta na mudança do comportamento dos 

indivíduos para com a alimentação.  

 Nesse sentido, o Comportamento de Compulsão 

Alimentar (COA), que atualmente se refere a um 

comportamento específico, em que há uma forma de 

superalimentação, caracterizado pelo consumo excessivo de 

grandes quantidades de alimentos.  

 Em início a pandemia, pode ter ocorrido de muitos 

indivíduos terem tido a iniciativa de iniciar uma nova dieta, 

assim levando a episódios de restrição alimentar, causa muitas 

vezes das compulsões, onde a pessoa diminui sua ingestão, 

geralmente de carboidratos, onde afeta diretamente seu 

psicológico, não podendo seguir nessa dieta por muito tempo, 

e levando a episódios de compulsão, onde é uma forma de 

repor aquilo que foi perdido. 

Estudos recentes demonstraram variabilidades 

consideráveis no comportamento alimentar de comedores 

compulsivos tanto durante os episódios de compulsão alimentar 

como nos intervalos. Este comportamento foi descrito como 
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caótico, diferente dos indivíduos portadores de bulimia nervosa 

(BN) e obesos sem TCAP (Grilo, 2017).  

Os portadores de TCAP apresentaram baixos relatos de 

dietas restritivas quando comparados a pacientes com BN, que 

alternam entre compulsões e restrições alimentares. Os 

episódios compulsivos variam quanto à hora em que costumam 

ocorrer com perda de controle, a hora sem esta perda e/ou 

perda de controle sem o consumo de uma grande quantidade 

de alimentos (Grilo, 2017). 

Nesse contexto, Azevedo et. al. (2015, p. 06) expõe o 

seguinte acerca desse quadro:  

A compulsão alimentar também é acompanhada por 

sentimentos de angústia subjetiva, incluindo vergonha, nojo 

e/ou culpa. Alguns autores afirmam que um comedor 

compulsivo abrange no mínimo dois elementos: o subjetivo (a 

sensação de perda de controle) e o objetivo (a quantidade do 

consumo alimentar). Há um consenso geral no aspecto 

subjetivo da compulsão para seu diagnóstico, contudo, há 

controvérsias em relação ao aspecto objetivo, quanto ao 

tamanho e à duração de uma compulsão. Esta incerteza é 

refletida numa definição imprecisa da grandeza de um episódio 

de compulsão alimentar, sobre uma quantidade que é 

definitivamente maior do que a maioria das pessoas comeria e, 

além disso, seu critério de duração também é polêmico. 

Diferentemente da bulimia nervosa, onde uma compulsão é 

claramente concluída por comportamento purgativo, no TCAP, 

não há uma terminação lógica; consequentemente, a duração 

tem sido designada num período de duas horas, uma solução 

claramente insatisfatória. 
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 Portanto, nesse sentido, é possível afirmar que os 

sentimentos influenciam diretamente no comportamento 

compulsivo alimentar. Sendo assim, quando avaliamos uma 

ruptura drástica na rotina e nas formas de vida de milhões de 

indivíduos, proporcionado pela pandemia, resta-se concluído 

que haverá mudanças drásticas, também, no comportamento 

alimentar, podendo gerar um crescimento da compulsão 

alimentar no Brasil.  

As pessoas por estarem mais preocupados acabam 

substituindo refeições completas por lanches práticos e rápidos, 

com alto valor calórico, condicionando deficiências nutricionais 

e o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis 

(PONTES, A. 2019). 

A alimentação é fundamental para os indivíduos pois 

melhora fatores como imunidade e bem estar, onde a pandemia 

do corona vírus essa problemática se tornou mais evidente, pois 

observa-se que fatores como a ansiedade e o estresse 

contribuem para o agravamento dessa doença (MENDONÇA, 

E. 2020). 

 Além disso, o estresse é um fator que pode levar ao 

aumento das compulsões alimentares. Durante situações 

estressantes, o cortisol é liberado estimulando a ingestão de 

alimentos e o aumento do peso (Gluck, 2001). Estudo realizado 

por Geliebter et al. demonstrou que pessoas obesas têm uma 

capacidade gástrica maior do que as pessoas com peso normal, 

o que poderia limitar a quantidade de alimentos ingeridos e de 

saciedade. Segundo o mesmo autor, desconhece-se a 

existência de um transtorno alimentar que tenha sido 
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predisposto por uma grande capacidade gástrica (Geliebter, 

2002). 

O confinamento imposto pela Covid-19 vem colocando à 

prova a capacidade humana de extrair sentido do sofrimento e 

desafiando indivíduos e sociedade, no Brasil e em todo o 

planeta, a promoverem formas de coesão que amorteçam o 

impacto de experiências-limite na vida mental (LIMA, R. 2020). 

 Nessa perspectiva, o distanciamento social na pandemia 

e a permanência, por um lapso temporal mais amplo, dos 

indivíduos em suas residências têm causado elevados níveis de 

estresse, o que também é um fator contribuinte para o 

crescimento da compulsão alimentar. Já que a enorme 

quantidade de informações causa um desconforto psicológico 

naqueles que tiveram sua rotina mudada.  

 

CONCLUSÕES  

 

É fato que a pandemia atinge a população em escala 

mundial, modificando o modo de vida das pessoas em todos os 

aspectos. Sendo assim, a mudança dos hábitos alimentares, 

em virtude das adaptações na rotina, provocaram, em tese, a 

potencialização da compulsão alimentar em detrimento de tal 

situação.  

A população que sofre com insegurança alimentar tem 

sido uns dos mais afetados por essa pandemia, ainda mais por 

muitos valores de alimentos terem aumentado, muitas vezes 

alimentos in natura, impossibilitando ainda mais o consumo 

desses alimentos e favorecendo o consumo de industrializados, 

que são, geralmente, mais em conta dos que os demais 
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alimentos. Isso favorece o aumento de doenças crônicas não 

transmissíveis, e também doenças psicológicas pela 

insegurança de não ter o que se alimentar durantes os demais 

dias. 

Nota-se, pois, que os fatores emocionais são deveras 

importantes para a construção da alimentação saudável do 

indivíduo. Nesse viés, percebe-se que fatores como estresse, 

insônia, entre outros, podem ser estopins para a 

potencialização da compulsão alimentar.  

Sendo assim, o novo Corona vírus provocou uma 

transformação repentina no modo de vida das pessoas no 

mundo e no Brasil, tendo redesenhado toda a estrutura rotineira 

que milhões de indivíduos possuíam. Essa condição a qual 

todos foram sujeitos afetou diretamente esse ponto, uma vez 

que os indivíduos passaram a se isolarem socialmente em suas 

residências.  

A internet faz parte, diariamente, da vida da população, 

com a pandemia ainda mais, o que acarreta efeitos negativos 

na saúde mental. Afinal, o uso intensivo da internet, mediante 

os equipamentos tecnológicos disponíveis, como aparelhos 

celulares, tablets, computadores etc., podem gerar uma série 

de disfunções aos indivíduos, que podem, inclusive, serem 

irreversíveis.  

Nesse contexto, as alterações de humor e de saúde 

mental também podem ser diretamente afetadas pelo uso 

excessivo das tecnologias. O novo Corona vírus, por sua 

capacidade de ser muito contagioso, fez com que a população 

buscasse o isolamento social, o que, consequentemente, 
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acarretou no aumento da utilização da internet e dos meios 

tecnológicos.  

Portanto, conclui-se que com o isolamento, a maior 

frequência de notícias e casos no Brasil causou um aumento na 

ansiedade da população, fazendo com que haja um aumento 

na frequência que se alimenta, muitas vezes não saudável, 

criando assim uma compulsão alimentar. E a falta de exercício 

físico também foi um ponto importante para esse problema, já 

que por muitos meses as academias e locais públicos se 

mantiveram sem funcionamento, e poucas as pessoas que 

iniciaram alguma prática de exercícios dentro de seus lares. É 

aconselhável que os indivíduos que podem, procurem um 

profissional psicólogo, e tentem incluir em sua rotina alguma 

prática que seja prazeroso, como ler ou se exercitar. O auto 

cuidado nessa fase é de extrema importância para que não 

surja ainda mais problemas futuros. 
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RESUMO: A Norma Brasileira de Comercialização de 
Alimentos para Lactentes e crianças de Primeira Infância, 
Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL) é um agregado de 
regras que regulamenta a publicidade comercial e a rotulagem 
de alimentos e produtos designados a recém-nascidos e 
crianças de até 3 anos de idade. Essa pesquisa tem por objetivo 
avaliar a percepção das mães sobre a  influência da promoção 
comercial e propaganda dos produtos abrangidos pela NBCAL 
nas escolhas relacionadas à alimentação dos seus filhos 
durante seus primeiros anos de vida. Trata-se de um estudo 
qualitativo tipo exploratório-descritivo onde foram entrevistadas 
14 mães com crianças menores de três anos frequentadoras de 
serviços públicos e privados de saúde, foram feitas entrevistas 
semiestruturadas individuais, optou-se pela análise temática 
proposta por Bardin. As dificuldades encontradas pelas mães 
avaliadas foram pega incorreta, mastite e produção insuficiente 
de leite, já facilidades foram a participação em cursos voltados 
para amamentação, grupos de mães que estavam 
amamentando  e as influências citadas pelas mães foram 
interferência de pessoas próximas como familiares e amigos e 
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promoções em estabelecimentos comerciais. Conclui-se que o 
marketing indevido das indústrias de alimentos tem grande 
influência na compra de produtos abrangidos pela NBCAL e nas 
escolhas relacionadas à alimentação dos seus filhos durante 
seus primeiros anos de vida.  
Palavras-chave: Amamentação. Alimentação complementar. 
Marketing. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O aleitamento materno traz benefícios comprovados 

tanto para a criança como para a mãe. No caso da criança, há 

uma redução nas chances de adoecer, diminuindo as taxas de 

mortalidade infantil e de internamentos hospitalares. Existe  

também uma diminuição no surgimento de doenças crônicas. 

Na mãe, ocorre uma involução uterina mais breve durante o 

período de pós-parto, perda de peso, redução  dos riscos de 

câncer  de mama e do colo do útero, tornando-se a alternativa 

mais econômica de alimentação do bebê (Lima; Nascimento;  

Martins, 2018).  

As companhias globais de alimentos, bicos, chupetas e 

mamadeiras elaboram constantemente estratégias de 

marketing que influenciam negativamente as escolhas das 

mães sobre como alimentar seus bebês, impedindo que 

possam usufruir dos benefícios providos pela amamentação 

(UN, 2016). Essa estratégia, garante às indústrias de alimentos 

e fórmulas infantis um crescimento econômico global anual de 

quase 10% ao ano, com estimativas de que em 2019 sejam 

vendidos 80 bilhões de dólares de fórmulas infantis e alimentos 

para lactentes, o que representa cerca de 0,5% de todo o 

produto interno bruto mundial (ROLLINS et al, 2016). 
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Neste sentido, proteger o aleitamento materno por meio 

da regulação efetiva do marketing de alimentos e produtos que 

possam competir com suas práticas, garantindo às mães  e 

suas famílias um ambiente livre de influência de publicidade e 

propagandas, passa a ser uma das ações prioritárias da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) para aumentar as taxas 

e duração do aleitamento materno no mundo (WHO, 2014). 

Algumas ações passaram a ser tomadas para favorecer 

o incentivo ao aleitamento materno, entre elas a criação da 

NBCAL (Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos 

para Lactentes e crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas 

e Mamadeiras) promulgada como lei (11.265) em 2006, a base 

primordial dessa norma é a regulamentação da promoção 

comercial e da rotulagem de alimentos e produtos destinados a 

recém-nascidos e crianças de até três anos de idade como 

fórmulas infantis,leites artificiais, papinhas, produtos farináceos, 

além de mamadeiras e chupetas (Brasil, 2006). 

Diante do exposto esse trabalho tem como objetivo 

avaliar a percepção das mães sobre a  influência da promoção 

comercial e propaganda dos produtos abrangidos pela NBCAL 

nas escolhas relacionadas à alimentação dos seus filhos 

durante seus primeiros anos de vida. 

. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi realizado um estudo qualitativo tipo exploratório-

descritivo onde foram entrevistadas mães com crianças 

menores de três anos pois trata-se da faixa etária abrangida 

pela NBCAL, que utilizavam serviços públicos e privados de 
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saúde,o estudo foi realizado na cidade de João Pessoa (PB). 

Como procedimentos de coleta de dados foram feitas 

entrevistas semiestruturadas individuais. Foi utilizado um roteiro 

para guiar a interação entre o pesquisador e o participante. 

Neste caso se trata de um roteiro para uma entrevista qualitativa 

contendo a caracterização das participantes,facilidades e 

dificuldades sobre a alimentação dos seus filhos até os três  

anos de idade, se houve alguma influência de propaganda ou 

promoções na escolha da compra de leites, papinha, chupetas 

ou mamadeiras. 

 O local de realização das entrevistas foi agendado 

previamente, em sua maioria, aconteceram no próprio domicílio 

das participantes. As entrevistas foram gravadas em áudio com 

a utilização de celulares dos entrevistadores para garantir a 

fidedignidade do material. Após a gravação todos os áudios 

foram enviados as mães e em seguida transcritos de maneira 

literal em arquivo de edição de texto (tipo Word) para posterior 

análise. 

Para análise das entrevistas, optou-se pela análise 

temática proposta por Bardin seguindo as fases de pré-análise; 

exploração do material e tratamento, inferência e interpretação 

dos resultados obtidos. Da análise surgiram as categorias: 

facilidades e dificuldades nas alimentação de seus filhos até os 

três anos de idade e influência das propagandas e promoções 

comerciais na utilização de leites, bicos, papinhas ,mamadeiras 

e chupetas. Essa pesquisa foi submetida ao comitê de ética do 

Centro de Ciências da Saúde da UFPB no qual foi aprovado 

CAAE 88976418.5.2003.5188 e parecer 3.294.202. Todas as 
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participantes do estudo assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra foi composta por 14 mulheres, mães de 

crianças menores de 3 anos. A idade média entre as mulheres 

foi de 35,1 anos (DP±6,36) com o mínimo de 20 anos e o 

máximo de 45 anos. Com relação ao número de filhos a maioria 

tinha um filho 57,1% (n=8), a raça parda e raça branca foram as 

mais autodeclaradas, ambas com percentual de 42,9% (n=6). 

O nível de escolaridade com maior predominância foi o ensino 

superior completo 78,5% (n=11). Já em relação ao quantitativo 

de residentes no domicilio em sua maioria foi de 3 pessoas 

compondo a família com percentual de 42,9% (n=6). Sobre a 

renda familiar a que predominou foi mais de 4 mil reais 57,1% 

(n=8). A maior  parte  das mulheres 72,8% (n=8) tiveram licença 

maternidade de 120 dias de forma remunerada, sendo em sua 

maioria usuárias de serviços  particulares de saúde 71,4% 

(n=10). A pandemia do Covid 19 impediu a continuação da 

coleta de dados o que pode ter influenciado nessa diferença 

entre usuárias e não usuárias do sus. (Tabela 1) 
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Tabela 1 - Caracterização da amostra quanto as variáveis sócio 

demográficas e econômicas das mães. João Pessoa – PB, 

2020 (n=14). 

Variáveis  

N  % 

N de filhos    

1 8 57,1 

2 4 28,6 

3 2 14,3 

Raça    

Branca  6 42,9 

Parda  6 42,9 

Morena  1 7,1 

Negra   1 7,1 

Escolaridade    

Ensino médio  2 14,3 

Ensino superior 

completo                

11 78,5 

Ensino superior 

incompleto  

1 7,2 

Quantitativo de 

pessoas vivendo no 

domicílio 

  

Ate 3 pessoas  6 42,9 

Até 4 pessoas 5 35,7 

De 5 a 6 pessoas  3 21,4 

Renda per capita   

Menos de mil reais  2 14,3 

2 a 3 mil reais 2 14,3 

3 a 4 mil reais 2 14,3 

Mais de 4 mil  8 57,1 
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Licença maternidade 

remunerada 

  

Sim                             11 78,6 

Não  3 21,4 

Licença maternidade 

(dias) 

  

120 dias  8 72,8 

180 dias  3 27,2 

Serviço de saúde    

Público                                               4 28,6 

Privado  10 71,4 

Fonte: Dados da pesquisa.João pessoa, Paraiba,Brasil,2020 

 

Em sua maioria as mães do presente estudo tem um 

filho, Há evidências de que mães com filhos únicos  tem maiores 

chances de abandonar a amamentação precocemente, esse 

fato está associado a falta de experiência, mães experientes 

com aleitamento, geralmente se sentem mais confiantes 

(CAPUCHO et al., 2017). 

A maior parte das participantes tiveram licença 

maternidade de 120 dias. Em sua maioria as empresas privadas 

ainda oferecem apenas 120 dias de licença maternidade 

mesmo que a recomendação da organização mundial de saúde 

para o aleitamento materno exclusivo seja de 6 meses, a volta 

ao trabalho antecipadamente  pode complicar essa tarefa para 

a  mãe e a mesma pode escolher incluir leites artificiais e outros 

alimentos a dieta da criança. Na presente pesquisa a maioria 

das participantes possuem um nível socioeconômico alto o 

mesmo autor salienta que famílias com nível socioeconômico 

alto tem maior capacidade e conhecimento acerca dos 

benefícios do aleitamento materno em contrapartida também 
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tem maior acesso a substitutos do leite materno (SANTOS, 

2015). 

Sobre o nível de escolaridade a maior parte das mães do 

presente estudo possuem ensino superior completo, de acordo 

com  Brandão et al (2016) o grau de escolaridade das mães tem 

influência no desmame precoce,mulheres com um grau de 

escolaridade menor inclinam-se amamentar seus filhos por um 

tempo inferior,essa ocorrência está relacionada a falta de 

orientação adequada. Julga-se que as mães com um nível de 

escolaridade maior tem melhores orientações e absorvem 

melhor as informações sobre as vantagens do aleitamento 

materno e não deixam ser influenciadas por falsos julgamentos 

(SANTOS et al., 2017). 

A amamentação exclusiva até os 6 meses é fundamental  

no desenvolvimento da criança, entretanto  as mães que 

trabalham tem algumas dificuldades na prática exclusiva.  

Nesses  casos  a  manutenção  da  amamentação  acaba  

dependendo  do  tipo  de  profissão  da  mãe,  do  número  de  

horas  no  trabalho e do  suporte  ao aleitamento materno no 

ambiente de trabalho (EUZEBIO et al., 2017). 

 

Nesta seção, os dois eixos temáticos anteriormente 

citados são apresentados com as respectivas categorias 

identificadas e exemplos de relatos das mães . 
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Facilidades e Dificuldades na Alimentação dos Seus Filhos 

Até os Três Anos de Idade. 

 

As principais dificuldades encontradas pelas mães 

avaliadas foram pega incorreta da mama, mastite e produção 

insuficiente de leite. Com isso algumas mães optaram por 

utilizar leites artificiais, fórmulas infantis e mamadeiras. Já as 

facilidades foram a participação em cursos voltados para 

amamentação, redes sociais como forma de apoio, como por 

exemplo a utilização aplicativos de bate papo com grupos de 

mães que estavam amamentando. Como podemos observar 

nos relatos abaixo. 

 

[...]  Do aleitamento materno foi a pega eu sofri o primeiro mês 

inteiro ela mamava direitinho sempre mamava nos horários 

certos ficava saciada mas na hora de pegar o peito ela pegava 

errado aí até aceitar me feriu, me machucou eu chorava com 

ela no peito porque era uma dor que... as vezes era meio que 

insuportável (M08).  

 

[...]   A dificuldade foi a mastite né? Foi a pior, a dor muito 

grande, foi a dificuldade dela mamar nesse peito.(M10)  

 

[...] Dificuldades em relação a amamentação... a dificuldade que 

eu teria seria eu não ter essa produção que eu gostaria (M06) 

 

[...] eu lutei muito pro leite artificial, mas infelizmente, como só 

ficava eu, era mais fácil... (M09) 
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 [...] sim, usei a mamadeira quando meu peito começou a ferir 

(M04) 

 

 [...] Na própria maternidade quando a gente sai, dá um 

cartãozinho qualquer dificuldade você pode ligar aí eu liguei de 

imediato passou uma fórmula ( M05)  

 

[...] Eu fiz um curso que é oferecido pelo plano de saúde e falava 

sobre nutrição, amamentação , como trocar uma fralda , como 

dar banho de tudo né sobre a nova fase que a gente ia 

enfrentar. Fez eu e meu esposo o curso e eu já tinha vontade 

de amamentar, eu tinha esse desejo e foi tranquilo pra mim 

amamentar não tive nenhum problema na amamentação foi 

bem tranquilo .(M01) 

 

   [...]  Rede de apoio nacional bem legal adoro esse grupo e 

participo de outros, participo de mais dois grupos de mães um 

que é da empresa dicas de cegonha porque eu fiz um curso 

com elas e depois ficou o grupo das mães... (M10) 

 

Na presente pesquisa podemos observar que no 

decorrer do processo de amamentação surgem dificuldades, 

mas também algumas facilidades como foram citados cursos 

voltados para amamentação, aplicativos de bate papo como 

whatsapp com grupos de mães que estão amamentando no 

mesmo período. No estudo de Nobrega et al (2019) foi citado a  

importância de grupos de apoio devido ao compartilhamento de 

saberes e vivências de mães que estão na mesma situação 

tendo como objetivos esclarecer dúvidas  e trocar experiências. 
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O mesmo autor tambem relata que a utilização de aplicativos 

de bate papo com grupos de mães tem efeito positivo auxiliando 

as mães em momento de dúvidas e conflito.  

 Também mostraram-se dificuldades tais como pega 

incorreta, mastite e produção insuficiente de leite. No estudo 

realizado por COSTA et al (2017) foram relatadas algumas 

dificuldades por parte das mães como ter mamas duras e 

dolorosas,apresentar ferida no mamilo e  uma dificuldade por 

parte do bebê como a pega incorreta. Outra dificuldade 

encontrada pelas mães ao amamentar foi a percepção de não 

ter leite suficiente para alimentar os filhos causando 

preocupação nas mesmas, outro dado citado foi o uso de 

mamadeiras e leite artificial pelas mães resultados semelhantes 

foram encontrados no presente estudo (TEIXEIRA et al 2019). 

Um estudo realizado por Oliveira et al (2019) mostrou  

que aos seis meses, a amamentação foi diminuída pela 

introdução de fórmula na maternidade, semelhantemente o uso 

da chupeta foi promotor de confusão de bicos, elevando o risco  

ou reduzindo as probabilidades do aleitamento materno 

exclusivo.   

Existem incontáveis desafios no processo da 

amamentação, os quais podem ser motivos para que a lactante  

o abandone. Um estudo realizado por Sampaio et al (2020) 

mostrou que  36% dos participantes citaram a falta de tempo 

em decorrência do trabalho como um fator pertinente para 

interromper ou reduzir o aleitamento materno, 31% afirmaram 

que os investimentos das indústrias de alimentos e produtos 

para bebês e crianças por meio das mídias são um empecilho 

a ser enfrentado, 25% optaram por falta de apoio da família e 
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amigos, ao mesmo tempo que 8% responderam que pode ser 

pelo uso de chupetas e mamadeiras e a hesitação ao 

amamentar em público.  

O Ministério da Saúde aconselha, o aleitamento materno, 

exclusivo, até os seis meses e complementado até os dois anos 

ou mais. A partir dos seis meses é indicada a introdução de 

novos alimentos, pois, antes desse período o leite materno é 

capaz de suprir todas as necessidades nutricionais do bebê. A 

alimentação complementar precisa ser composta de 

quantidades adequadas de energia, água, proteínas, gorduras, 

vitaminas e minerais através de alimentos, devidamente 

higienizados, sendo agradáveis ao bebê (BRASIL, 2015). 

 A alimentação saudável nos primeiros anos de vida é 

indispensável, porque práticas alimentares incorretas nessa 

idade podem causar malefícios à saúde da criança e deixar 

prejuízos como por exemplo: dificuldades de ordem intelectual 

e comportamental, retardo no desenvolvimento da estatura e 

aumentar as chances para o desenvolvimento de doenças 

crônicas não transmissíveis na vida adulta (BALDISSERA; 

ISSLER; GIUGLIANI, 2016). 

 

Influência das Propagandas e Promoções Comerciais na 

Utilização de Leites, Bicos Papinhas, Mamadeiras e 

Chupetas.   

 

As influências citadas pelas mães foram redes sociais 

como Instagram, interferência de pessoas próximas como 

familiares e amigos, promoções em estabelecimentos 
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comerciais e folder com desconto orientado por pediatras. 

Segue abaixo relato das mesmas .  

[...]  Eu tinha lido e as pessoas falam também... Eu comecei a 

seguir algum perfil em uma rede social de marca do que era 

bom. Eu fui seguindo e perguntando as pessoas sobre a 

qualidade e a gente foi lendo eu e meu esposo foi isso que 

ajudou. Nam que é o melhor! Ahh bico de pétala... A gente vai 

lendo e vendo o que as pessoas vão dizendo pra gente e foi 

assim que a gente foi escolhendo. (M01) 

 [...] Esse que ela “tá” tomando agora sempre tem alguma  

promoção tipo compre duas latas e você tem um desconto 

entendeu? Sempre tem, vem da indústria, inclusive tem outras 

marcas, não a dela, que tem duas latas, vem uma mochilinha 

que estimula a mãe né? A mãe pensa: ahh que mochilinha 

bonitinha aí fica querendo comprar. Tem sempre promoção... 

Ou se não a farmácia faz duas latas aí tem um preço menor 

quando você compra de duas, tanto é que meu marido compra 

sempre de 4 latas. (M06) 

 

[...] No consultório... Inclusive uma vez ela teve um probleminha 

alérgico. Terminou que eu não levei pra o pediatra dela fui pra 

outro pediatra ai não consegui falar com a médica dela ai falei 

com um pediatra de urgência e ele me orientou a usar uma outra 

fórmula pra testar inclusive me deu um folderzinho que eu 

ganhei na farmácia 50% de desconto. (M08) 

 

A NBCAL é uma ferramenta importante na proteção 

contra as estratégias de marketing da indústria de alimentos e 
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de bicos, chupetas e mamadeiras. Foi baseada no Código de 

Comercialização de Substitutos do Leite Materno, proposto pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1981, e teve a sua 

primeira versão brasileira em 1988, tendo sido revisada para o 

aprimoramento de suas diretrizes em 1992 e novamente em 

2001 e 2002. Em 2006, a NBCAL tornou-se lei nacional 

(MONTEIRO, 2006). 

A presente pesquisa mostra que propagandas tiveram 

grande influência na escolha das mães por produtos que 

substituem o leite materno. No estudo realizado por Padilha 

(2011) foram analisados propagandas em estabelecimentos 

comerciais  em Recife e intenção das compras das mães, dos 

estabelecimentos visitados os que evidenciaram maior 

desconformidade com a NBCAL foram os supermercados 

53,3%, logo após os mercadinhos 22,2% e as farmácias 

apresentaram percentuais de 3,5%. Já as mães confirmaram 

que essas propagandas exerceram influência na decisão da 

compra de tais alimentos para seus filhos. 

Um estudo realizado por Silva et al  (2020) mostrou que 

promoções comerciais ilegais de mamadeiras, chupetas, bicos 

e protetores de mamilo foram encontradas na maioria dos 

estabelecimentos avaliados  e as  estratégias de marketing 

mais frequentes foram os descontos e as exposições especiais. 

visto que a NBCAL proíbe propagandas que incentivem o 

consumidor, já que as mesmas acabam incentivando o 

desmame precoce, além de incentivar a uma alimentação 

artificial com vários aditivos químicos ao invés de uma 

alimentação mais natural, que é rica em nutrientes, tendo a 

quantidade de sódio menor entre outros benefícios. O mesmo 
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autor também relata que  apesar das diversas campanhas a 

favor do aleitamento, ainda se observa um aumento das 

estratégias de marketing dos fabricantes de fórmulas lácteas . 

Há uma necessidade de maior divulgação sobre os 

malefícios ocasionados por fórmulas infantis, estas foram 

desenvolvidas com a finalidade de assemelharem-se ao leite 

materno entretanto sua composição não se iguala às 

propriedades fisiológicas e nutricional deste alimento apontado 

como padrão ouro (BRASIL, 2014). 

Com relação a influência de familiares e amigos na 

utilização de produtos como chupetas e mamadeiras, Buccini 

(2014) articula que o uso desses produtos, acontece 

precocemente e tem grande influência dos avós, com a 

finalidade de ofertar chás, água, leite e a chupeta, utilizada 

como calmante para a criança.  

A utilização de chupetas e mamadeiras interferem 

significativamente no ato de amamentar ou seja, a forma de o 

bebê sugar estes e o bico do peito da mãe são diferentes, o que 

na maioria das vezes faz com que eles  desistam do peito, pois 

confundem os tipos de bico e passam a sugar incorretamente. 

Assim, o uso destes atrapalha a manutenção do vínculo mãe e 

filho e são fontes de contaminação para a criança devido à má 

higienização destes recursos, podendo aumentar o risco de 

desenvolver diarreias (BRASIL, 2015). 

A Sociedade Brasileira de Pediatria (2017), alega que 

crianças que fazem uso de chupeta, mamam com menos 

frequência, ocasionando a menor produção de leite pela mãe, 

favorecendo ao desmame precoce. De acordo com Silva et. al. 

(2017), baseado nos Dez passos para o aleitamento materno, 
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evidencia o passo número nove: não oferecer bicos artificiais,  

chupeta e mamadeira às crianças amamentadas ao seio. Visto 

que essa prática faz parte da cultura das mulheres, e que por 

vezes, são pouco orientadas ao não uso destes acessórios. 

Outro fator citado na presente pesquisa  que influencia a 

compra das mães de produtos que fazem parte da NBCAL são 

indicações por profissionais de saúde com folder com desconto 

em especial os pediatras. O conflito de interesses presente 

entre o setor de saúde e a indústria alimentícia é ampla, as 

empresas utilizam de estratégias de marketing para chamar a 

atenção do consumidor e dos profissionais de saúde que são 

convidados a prescrever produtos de puericultura para os seus 

pacientes. As informações obtidas por meios não científicos, 

propagandas e divulgação pode influenciar na conduta e na 

imparcialidade do profissional (BARBER, 2016). 

Um estudo realizado por Damasceno (2019) sobre 

recomendações de fórmulas infantis no ambiente hospitalar 

onde foram entrevistados 80 profissionais de saúde dentre eles 

pediatras, residentes em pediatria e nutricionistas foi visto que   

23,6% dos entrevistados recebem representantes de produtos 

de puericultura e 15% indicam produtos das marcas dos 

representantes. 

As redes sociais também exerceram influência na 

compra de produtos pelas mães principalmente o Instagram, 

lançado em 2010, o Instagram rapidamente se tornou popular e 

uma das plataformas de redes sociais mais amplamente 

utilizadas no mundo. O grande risco é que nem sempre essa é 

uma fonte confiável para busca de informações tendo alguns 

conceitos equivocados (BOY; UITERMARK, 2016). O que pode 
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levar as mães a escolhas tendenciosas com base na maior 

visibilidade dos produtos e  as mesmas optam por marcas mais 

famosas. 

Existe um apelo para que gestores públicos, profissionais 

de saúde,comunidade científica, bem como os próprios 

consumidores possam participar, compreender e fiscalizar as 

práticas de promoção comercial de produtos abrangidos pela 

NBCAL, com o propósito de  garantir a amamentação por tempo 

apropriado para um melhor bem-estar coletivo da comunidade 

(LEÃO, 2013). 

 

CONCLUSÕES  

 

Conclui-se que o marketing indevido das indústrias de 

alimentos assim como as redes sociais com publicidade 

tendenciosas tem grande influência na compra de produtos 

abrangidos pela NBCAL que competem com o aleitamento 

materno e nas escolhas das mães relacionadas à alimentação 

dos seus filhos durante seus primeiros anos de vida. 

 É importante um avanço nas políticas públicas para 

garantir às mães e suas famílias o direito de escolher a melhor 

forma de alimentar seus filhos sem a influência do marketing 

das indústrias de alimentos e produtos que competem com o 

aleitamento materno, bem como melhor monitoramento de leis 

já existentes como a NBCAL. 
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RESUMO:  A população, em geral, apresentou diversas 

mudanças alimentares durante a pandemia por Coronavírus. 

Alguns motivos podem ser citados como precursores desse 

impacto comportamental, como a instabilidade financeira 

causada pela perda de empregos e os desgastes psicológicos 

causados pelo tempo prolongado em isolamento social. A partir 

desses problemas, houveram diversas escolhas que acabaram 

influenciando negativamente a saúde e consequentemente a 

imunidade dos indivíduos. Assim, este trabalho tem como 

objetivo analisar as práticas alimentares da população, em 

tempos de pandemia por COVID-19, com foco na relação entre 

a escolha de alimentos mais saudáveis e o fortalecimento do 

sistema imunológico. Foi realizada uma revisão de literatura a 

partir das bases de dados nacionais e internacionais: Scielo, 

PubMed e no site de busca Google Scholar (G.S). Os tópicos 

relacionados ao tema que foram abordados nesse artigo foram: 

comportamento alimentar, excesso de peso e COVID-19, 

alimentação e imunidade. A partir dos dados obtidos, foi 
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possível destacar a grande importância da alimentação, com 

um foco em determinados nutrientes com propriedades 

imunológicas, como forte aliada da manutenção da eutrofia e 

para o fortalecimento do sistema imune, visto que, o consumo 

frequente de alimentos saudáveis e a prática rotineira de 

atividades físicas, evitam a prevalência do sobrepeso e 

obesidade, reduzindo a suscetibilidade de uma série de 

doenças geradas a partir desses estados nutricionais, incluindo 

a COVID-19. 

Palavras-chave: Infecções por Coronavírus. Hábitos 

Alimentares. Micronutrientes. Nutrição. Sistema imunológico.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Um dos maiores desafios sanitários do mundo 

contemporâneo é, sem dúvidas, a pandemia por COVID-19. O 

conhecimento científico ainda é insuficiente sobre a doença, o 

que torna o cenário ainda mais desafiador, juntamente com sua 

acelerada velocidade de expansão. Desse modo, segundo 

dados do Ministério da Saúde, o primeiro caso confirmado no 

Brasil foi em fevereiro de 2020, e, desde então, os números 

cresceram aceleradamente, visto que, até o começo de julho 

foram constatados 1.448.753 novos casos e 60.632 mortes 

(BRASIL, 2020b), onde uma das principais medidas para o 

enfrentamento desse quadro pandêmico foi o isolamento social 

(ALPINO et al., 2020). 

A infecção por COVID-19, na maioria dos casos, 

ocasiona sintomas semelhantes aos da gripe, além de doenças 

mais graves a depender do paciente e de sua predisposição. A 

manifestação típica da doença incluem sintomas como tosse, 
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febre, dor de garganta, dor muscular, dor de cabeça, perda do 

paladar e olfato, diarreia, náuseas/vômitos e também dor 

abdominal (DEMOLINER; DALTOÉ, 2020). 

Nessa perspectiva, sabe-se que o SARS-CoV-2 é 

transmitido pelo contato direto com as gotículas infectadas ou 

por inalação, e o período de incubação do vírus varia entre 1 a 

14 dias, onde os doentes infectados podem ser sintomáticos ou 

assintomáticos. Há uma estimativa de que por volta de 80% dos 

doentes desenvolvam a doença na sua forma mais leve, 14% 

deles a doença grave e apenas 5% a doença crítica. De modo, 

nota-se que é, justamente, naqueles que apresentam a doença 

grave, que há a manifestação de sinais e sintomas de 

pneumonia viral e que possivelmente podem evoluir para o 

quadro de Síndrome de Dificuldade Respiratória Aguda 

(SDRA), insuficiência cardíaca aguda, sepse ou choque 

(SINGHAL, 2020). 

A partir dessa nova realidade, é esperado que vários 

comportamentos apresentem mudanças, incluindo as práticas 

alimentares. Assim, o aumento do tempo das pessoas em casa, 

aliado ao fechamento de restaurantes e mercados, faz com que 

haja em parte da população um aumento na proporção de 

refeições produzidas e consumidas em casa, o que tende a ser 

positivo (STEELE et al., 2020).  

Tendo isso em vista, sabe-se que boa parte da 

população, principalmente a de baixa renda, vulnerável 

socialmente, pode ser mais suscetível à Covid-19 devido à 

evidente desigualdade social pré-existente (BEZERRA et al., 

2020; AHMED et al., 2020). Nesse contexto, é perceptível como 

essas famílias de baixa renda ou que perderam seus empregos 

tiveram uma diminuição no seu poder de compra, incluindo as 
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compras de alimentos saudáveis e ricos em micronutrientes que 

teriam como possivelmente diminuir os impactos do vírus nas 

pessoas atingidas, a partir do aumento da sua imunidade 

(DEMOLINER; DALTOÉ, 2020; ILO, 2020). 

Por outro lado, a quarentena  também tem sido 

associada a uma alimentação com menor quantidade de frutas 

e vegetais frescos. Ademais, por mais que os micronutrientes 

tenham apresentado um papel fundamental no sistema 

imunológico, o seu consumo se apresentou reduzido nesse 

período (DEMOLINER; DALTOÉ, 2020). Fato este que pode ter 

uma nítida relação com o aumento da demanda por pedidos de 

delivery, em sua maior parte fast foods e/ou comidas ultra 

processadas (ZHANG et al., 2020).  

Portanto, o objetivo deste trabalho é de analisar, através 

de uma revisão integrativa, as práticas alimentares da 

população, em tempos de pandemia por COVID-19, com foco 

na relação entre a escolha de alimentos mais saudáveis e o 

fortalecimento do sistema autoimune. Mais especificamente, 

determinar as modificações das práticas alimentares no período 

de pandemia, analisar a influência do estado nutricional sobre 

o risco de contaminação e, ainda,  identificar os principais 

nutrientes relacionados com a melhora da resposta imune. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho trata-se de uma revisão integrativa, 

a qual tem o objetivo de coletar literaturas passadas, empíricas 

e práticas, avaliá-las criticamente e sintetizar os resultados 

dessas (WHITTEMORE; KNAFL, 2005).  
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Desse modo, a busca de trabalhos e resultados 

aconteceu entre Setembro e Outubro de 2020 e foi realizada a 

partir das bases de dados nacionais e internacionais: Scielo, 

PubMed e no site de busca Google Scholar (G.S), procurando, 

neste último, filtrar artigos desse tema que não estivessem 

indexados nas outras bases de dados citadas. Seguindo os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeSC) da Biblioteca Virtual 

em Saúde (http://decs.bvs.br/) foram selecionados os termos e 

palavras-chaves da língua portuguesa: “Infecções por 

Coronavírus”, “Hábitos Alimentares”, “Micronutrientes”, 

“Nutrição” e “Sistema imunológico”.  

Os critérios utilizados para a inclusão dos artigos foram: 

a clareza e especificidade do tema abordado e o tempo da 

publicação, selecionando apenas os trabalhos mais recentes e 

publicados nos últimos 5 anos. Enquanto que os critérios para 

a exclusão de artigos foram: a pouca relevância da referência 

bibliográfica, pouca confiabilidade dos dados e, ainda, artigos 

publicados antes dos últimos 5 anos. Assim, buscou-se 

constatar a veracidade e relevância de todas as informações 

dos trabalhos selecionados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Alterações do comportamento alimentar na pandemia 

 

 A alimentação inadequada é um dos principais fatores de 

risco para o surgimento de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), o que torna a aquisição de hábitos 

alimentares que visem a busca por alimentos saudáveis, 

nutritivos e seguros um importante fator protetor da saúde 
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humana (DIAS; RUFINO; LIMA, 2020). Em contrapartida, se já 

ocorria conforme estabelece Monteiro e colaboradores (2020), 

uma grande ingestão de alimentos industrializados e de baixa 

qualidade nutricional, no Brasil, a pandemia tem sido o motivo 

de muitos indivíduos terem adquirido um estilo de vida mais 

cômodo e mais suscetível a um consumo de produtos 

ultraprocessados. 

 Tendo em vista o aumento geométrico no número de 

casos, em meados de março, e o fato de não haver vacina ou 

tratamentos eficazes para a COVID-19, foram implementadas 

ações que tiveram como objetivo mitigar o contato entre as 

pessoas, o que fez com que ficassem em suas casas, em 

isolamento, por um tempo consideravelmente grande e 

indeterminado (INLOCO, 2020). Por esse viés, devido à nova 

realidade vivida, já era esperado que houvesse modificações no 

comportamento dos indivíduos, tendo como uma importante 

mudança gerada nesse período a alteração do padrão alimentar 

de uma grande parcela da população (STEELE et al., 2020). 

Nesse sentido, um dos fatores que seriam passíveis de 

melhoria na alimentação aconteceria a partir da possibilidade 

de preocupação em ingerir alimentos mais saudáveis a fim de 

fortalecer o sistema imunológico (STEELE et al., 2020). Por 

outro lado, o aumento do consumo de alimentos não saudáveis 

poderia ter ocorrido pela maior dificuldade em obter alimentos 

frescos e a probabilidade de que ocorresse uma diminuição na 

receita familiar, impedindo que fossem comprados produtos 

saudáveis com um maior custo (DEMOLINER; DALTOÉ, 

2020).  

Seguindo essa mesma lógica, Ornell e colaboradores 

(2020) relataram que, em um contexto pandêmico, os níveis de 
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estresse e ansiedade tendem a aumentar, assim como os 

sintomas de pessoas com desordens psiquiátricas pré-

existentes. Esses, por sua vez, geram um maior consumo 

alimentar na população, visto que são formas compulsivas de 

reduzir e suprimir sentimentos negativos. Além disso, a maior 

ingestão de alimentos ricos em carboidratos simples e gorduras 

já foi associado a sintomas maiores de ansiedade 

(WIMALAWANSA, 2020). 

Quando é levada em consideração a literatura 

emergente a respeito de pessoas doentes com COVID-19, fica 

clara a importância da nutrição e alimentação adequada e em 

como isso poderia refletir em uma provável melhoria no quadro 

geral da pandemia. A partir disso, é fácil de enteder o fato de 

que as pessoas de idade mais elevada e a existência de 

comorbidades podem ser, em sua maioria, associadas a uma 

violação do equilíbrio que já existente no estado nutricional 

(CHEN et al., 2020). 

Ademais, tornou-se ainda mais necessária a ênfase da 

importância da prática de exercícios físicos, independente de 

onde estes sejam realizados. Manter-se ativo, trás inúmeros 

benefícios comprovados tanto para o bem estar emocional 

quanto para a manutenção de um peso adequado e redução de 

gordura (CHEN et al., 2020). 

Os sintomas da doença pelo coronavírus podem, 

inclusive, afetar o comportamento alimentar. Conforme é 

destacado por Iser e colaboradores (2020), dois desses sinais, 

muito frequentes, são a perda total ou redução do paladar e 

olfato, podendo haver mudanças que venham a causar 

intercorrências na ingestão alimentar, como diminuição de 

apetite. A partir disso, faz-se necessário que seja aumentada a 
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diversidade de alimentos nutricionalmente saudáveis que 

seriam ingeridos, tanto para a prevenção quanto para o período 

em que a pessoa está com a enfermidade. Nesse ultimo caso, 

a mudança da forma de preparo dos alimentos poderá 

possibilitar uma melhora na ingestão alimentar (SANTOS et al., 

2015). 

Com isso, é evidente a necessidade do conhecimento 

sobre o repercussão da pandemia de COVID-19 sobre o 

comportamento alimentar da população. Dessa forma, nota-se 

a indispensabilidade das abordagens no que diz respeito às 

medidas implantadas para diminuir a transmissão do vírus e 

duração da quarentena. Contudo, deve-se ter em mente a 

compreensão do impacto que a medida de isolamento social 

pode provocar, relacionando uma alimentação saudável com a 

diminuição de doenças crônicas não transmissíveis e a redução 

da letalidade e gravidade do vírus em indivíduos que se 

apresentam saudáveis (WIMALAWANSA et al., 2020). 

Excesso de peso e COVID-19 

 

A eutrofia como estado nutricional é decorrente de 

diversos fatores, o principal deles é o equilíbrio entre a ingestão 

correta dos alimentos e o consumo calórico necessário para 

assegurar as funções do organismo. Desse modo, quando o 

equilíbrio é afetado, devido a algum fator que interfira nas 

etapas do mesmo, esse balanço será desproporcional, podendo 

ocasionar os déficits nutricionais, tanto desnutrição, quanto a 

obesidade (SANTOS et al., 2015). 

O cenário de crescimento e prevalência do excesso de 

peso e da obesidade no Brasil é altamente preocupante, 

principalmente no atual contexto pandêmico provocado pelo 
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COVID-19, considerando o expressivo número onde 56,7% da 

população brasileira apresenta o diagnóstico nutricional de 

sobrepeso (BRASIL, 2020a). Ainda, vale ressaltar que a faixa 

etária que mais abrange esse grupo de pessoas é dos 18 a 24 

anos, ou seja, uma grande parcela corresponde aos jovens da 

nação (BRASIL, 2019).  

À vista disso, é notório que, segundo relatórios do 

Ministério de Saúde, há um número expressivo de mortes pelo 

SARS-CoV-2 de pessoas jovens com o diagnóstico de 

obesidade, principalmente nos estados de Pernambuco, São 

paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e 

Bahia (BRASIL, 2020a).  Por esse motivo, é indubitável que os 

dados supracitados contribuem para o agravamento do quadro 

de infectados graves pelo coronavírus no país. 

Desse modo, é de extrema relevância destacar que 

existem grupos que têm um maior risco de apresentar 

complicações ao serem infectados pelo COVID-19. Esses, por 

sua vez, são compostos pelos idosos, por  pessoas que 

apresentam doenças crônicas, como diabetes, também aquelas 

com doenças cardiovasculares, renais e pulmonares (PUIG-

DOMINGO, MARAZUELA, GIUSTINA, 2020).  

Sendo assim, um bom estado nutricional, 

correspondendo a eutrofia, auxilia o sistema imunológico em 

sua total funcionalidade e também previne o aparecimento das 

doenças crônicas como a diabetes. Posto isso, no cenário atual 

da pandemia, é de grande relevância a manutenção do peso 

corporal e Índice de Massa Corporal (IMC) adequado, conforme 

estabelece a Tabela 1, com a finalidade de evitar o acúmulo 

excessivo de Tecido Adiposo (TA), e assim  evitar  a  obesidade 

(DIAS; CORREIA; MOREIRA, 2020). 
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Tabela 1: Classificação do IMC 

Valor do IMC Classificação  

Menor que 18,5 kg/m² Abaixo do peso 

Entre 18,5 e 24,9 kg/m² Eutrofia 

Entre 25 e 29,9 kg/m² Sobrepeso 

Igual ou acima de 30 kg/m² Obesidade 

Fonte: adaptado de Brasil (2009). 

 

Diante disso, sabe-se que a população com o estado 

nutricional de obesidade tem uma prevalência maior de 

doenças pulmonares, como também, função cardíaca 

comprometida. Assim, quanto maior o valor do IMC ou excesso 

de TA, maior será o risco para complicações decorrentes da 

infecção por COVID-19  (ZUNYOU WU; MCGOOG, 2020). 

Nesse sentido, a característica fisiológica comum nos 

pacientes com excesso de peso ou obesidade é a quantidade 

aumentada de TA no corpo, o qual está associado ao 

metabolismo do organismo e também à homeostase do sistema 

imune. Dessa maneira, os pacientes em questão têm um 

aumento da demanda metabólica e endócrina, o que ocasiona 

um desajuste na respostas linfoides e mieloides e provoca uma 

alteração no sistema imunológico, estendendo as respostas 

inflamatórias e favorecendo uma maior 

proliferação  de  infecções, dentre elas as virais, como é o caso 

da SARS-CoV-2 (RYAN; CAPLICE, 2020). 

 Conforme é estabelecido na Figura 1, nota-se que 

pacientes com diagnóstico de obesidade possuem grandes 

chances de apresentar complicações do sistema respiratório, 

de doenças cardiovasculares e também renais. Além disso, 

esses têm maior  fatores como diabetes tipo 2 e hipertensão, 
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que predispõem os indivíduos a eventos cardiovasculares 

aumentando a probabilidade de um quadro infeccioso. Sendo 

assim, a obesidade e o excesso de peso podem atuar 

diretamente no aumento das complicações dos sintomas de 

pacientes com a COVID-19 (FIGUEIREDO et al., 2020). 

A literatura recente sobre a relação entre a obesidade e 

a infecção por Coronavírus aponta claramente o excesso de 

peso por si só como fator de risco aumentado para o 

desenvolvimento de complicações do coronavírus. Fato esse 

justificado pois tal estado nutricional gera uma diminuição  no  

volume  de  reserva respiratório,  como também a  restrição da 

capacidade  funcional  e  complacência  do  sistema  

respiratório.  Também vale salientar que se o indivíduo também 

apresentar a presença de outras patologias que acometem 

órgãos vitais ou mesmo quadros dislipidêmicos, que 

normalmente já é associada  a  obesidade,  também  são fatores 

oportunos para a piora do quadro do paciente contaminado pelo 

vírus. Como também, o  mesmo  é  notado em pacientes 

hipertensos, diabéticos ou com alguma doença respiratória 

crônica (DUTRA,2020). 

Preservar o estado nutricional adequado (eutrofia), além 

de melhorar significativamente a qualidade de vida dos 

indivíduos, tembém diminui os riscos existentes de 

aparecimento de doenças como a diabetes, doenças 

cardiovasculares e hipertensão. A manutenção da eutrofia, 

sendo ela acompanhada de um cardápio diverso e saudável 

auxilia na melhora do sistema imunológico e previne a má 

nutrição e consequentemente as hipovitaminoses 

(DUTRA,2020). 
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Figura 1. Fluxograma da obesidade atuando no aumento dos 

casos graves da Covid-19. 

 
Fonte: adaptado de Figueiredo e colaboradores (2020). 

 

Dessa forma, é perceptível que DCNT, comorbidades e 

a idade avançada estão quase sempre associadas ao 

comprometimento do estado nutricional. Com isso, 

considerando as abordagens relatadas na literatura e diante 

dos dados obtidos a partir dos indivíduos contaminados pela 

COVID-19, é de grande relevância a alimentação correta e 

nutrição adequada, posto que é uma das medidas que tem 

mostrado eficácia para o enfrentamento da pandemia (CHEN et 

al., 2020). 
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Alimentação e imunidade 

 

Uma dieta saudável e equilibrada é um fator protetor da 

desnutrição em todas as suas formas, assim como, auxilia na 

prevenção do surgimento de Doenças Crônicas Não-

Transmissíveis (DCNTs), sendo uma dieta pouco saudável e a 

falta de atividade física um dos principais riscos globais para a 

saúde da população (WHO, 2018). Dessa maneira, é válido 

ressaltar o papel essencial que uma alimentação adequada 

possui na atualidade, tendo em vista que é capaz de 

potencializar a ação do sistema imune frente ao novo 

coronavírus (GOIS et al., 2020).  

Nessa perspectiva, conforme relatam Bomfim e 

Gonçalves (2020), devido às infecções por esse vírus serem 

recentes e existir poucas informações disponíveis, não há uma 

amplitude de evidências de alimentos ou nutrientes específicos 

para a prevenção do coronavírus ou mesmo que evitem os 

danos do agravamento da doença. Contudo, o estudo de Dutra 

e colaboradores (2020) comprovou que, através de uma 

alimentação equilibrada, é possível reduzir complicações e 

resultados negativos em doentes com risco nutricional que 

possam contrair a COVID-19.  

Além disso, pessoas já acometidas pela doença podem 

adotar uma conduta dietética visando um fortalecimento do 

sistema imune e auxiliando, assim, no combate à ação do vírus 

(GOIS et al., 2020; LIMA; SOARES, 2020). Dessa forma, a 

manutenção de uma alimentação saudável fornece nutrientes e 

compostos bioativos necessários para a integridade da barreira 

imunológica do indivíduo (DEMOLINER; DALTOÉ, 2020). 
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 Isso posto, o Conselho Federal de Nutricionistas 

determinou que a habituação a um consumo de alimento ricos 

em micronutrientes (minerais e vitaminas) associado a 

substâncias bioativas (não nutrientes) presentes em alimentos 

que têm efeito na redução do risco de doenças, pode levar a 

uma melhora do sistema imunológico (CFN, 2020). Dentre 

esses nutrientes, é possível destacar os micronutrientes ferro, 

zinco, selênio, magnésio, vitamina A, vitamina C, vitamina D e 

vitamina E, bem como os ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 

(CAVALCANTI et al., 2020). 

 Com relação ao ferro, é necessário salientar que ele é o 

principal componente da hemoglobina, proteína responsável 

pelo transporte de oxigênio no sangue, e desempenha um papel 

fundamental em vários outros processos fisiológicos bem como 

a respiração e a produção e o consumo de hidrogênio (RAMOS, 

2017). Ademais, esse está envolvido na produção e ação de 

citocinas inflamatórias, na diferenciação e proliferação de 

células T e auxilia na regulação da proporção entre células T 

auxiliares e T citotóxicas (MONNERAT et al., 2020). Esse 

mineral está presente tanto em alimentos de origem animal, 

como nos de origem vegetal (TABELA 2).  

 No que diz respeito ao zinco, sabe-se que esse possui 

um papel determinante nas respostas imunes inata e 

adaptativa. Além disso, através das suas ações de inibição da 

replicação viral, ação imunomoduladora e anti-inflamatória, a 

suplementação desse mineral em pacientes com COVID-19 

tem sido alvo de estudos andamento para o tratamento da 

doença (MARTINS; OLIVEIRA, 2020). Esse nutriente está 

presente em alimentos como: azeite, salmão, atum, chia, entre 

outros (TABELA 2). 
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 O selênio, por sua vez, presente em alimentos como 

castanha-do-Brasil, trigo, arroz, gema de ovo, entre outros 

(TABELA 2), exerce um importante papel como antioxidante, na 

manutenção das células T e na ativação da timulina, possuindo 

propriedades anti-inflamatórias (MOURA, 2016). Já o 

magnésio, presente principalmente em cereais integrais, nozes 

e vegetais folhosos verdes (TABELA 2), tem uma importante 

participação na produção de proteínas, no transporte de 

energia, na bomba de sódio e potássio, equilíbrio do cálcio e no 

bom funcionamento das células, auxiliando, dessa forma, às 

células envolvidas na resposta imune (CAVALCANTI, 2020). 

 Ainda, conforme o estudo elaborado por Maggini, Pierre 

e Calder (2018), foi possível determinar papéis importantes da 

vitamina A no auxílio na manutenção da integridade estrutural 

e funcional das células da mucosa e para a obtenção de um 

bom funcionamento das células do sistema imune. Essa 

vitamina está principalmente presente em verduras e frutas de 

cor alaranjada, conforme apresenta a Tabela 2. 

 Enquanto que a vitamina D tem sido muito estudada ao 

longo dos anos, visto que receptores desse nutriente podem ser 

encontrados em células inatas, sendo capaz de aumentar a 

diferenciação de monócitos em macrófagos e, em sua forma 

ativa (calcitriol) está associada a promoção do movimento de 

macrófagos e a sua capacidade fagocítica. Além disso, estimula 

a proliferação das células imunes e ajuda a proteger contra 

infecções causadas por patógenos (MONNERAT et al., 2020). 

Dessa forma, essa pode ser encontrada, principalmente, em 

óleos de fígado de peixes (TABELA 2). 

  O ácido ascórbico, mais conhecido como vitamina C, é 

uma vitamina solúvel em água e é de grande importância para 
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o metabolismo dos seres humanos. Esse componente, além de 

impactar positivamente no funcionamento do sistema imune por 

seu alto poder antioxidante, pode promover um aumento na 

quantidade de anticorpos e agir na diferenciação e proliferação 

de células desse sistema (BONFIM, GONÇALVES, 2020). Os 

alimentos fontes do ácido ascórbico são principalmente as 

frutas cítricas, como é evidenciado na Tabela 2. 

 A vitamina E é de característica lipossolúvel e é 

composta pelos tocoferóis. É, também, outro antioxidante 

dietético, ou seja, protege a integridade das membranas 

celulares a partir do combate dos radicais livres. Além disso, 

aumenta a produção de IL-2, a atividade citotóxica das células 

NK, as funções mediadas pelas células T e a proliferação de 

linfócitos (MAGGINI; PIERRE; CALDER, 2018). Essa vitamina 

é encontrada tanto em fontes animais, gema de ovo e fígado, 

quanto em fontes vegetais, a exemplo das sementes 

oleaginosas (TABELA 2) 

Os ácidos graxos poli-insaturados da classe ômega 3 

têm um imenso potencial anti-inflamatório, atuando no combate 

das infecções da via respiratória. Com isso, além da função de 

expressar citocinas inflamatórias, os referidos ácidos graxos 

também exercem função no processo de sinalização de células 

como: macrófagos, neutrófilos, células T, células B, células 

dendríticas, mastocitos, células natural killers (NK), basófilos e 

eosinófilos, que são responsáveis pela resposta imunológica  

no organismo (BONFIM, GONÇALVES, 2020). 

Nesse sentido, é necessário ressaltar, também, a 

importância do ômega 6, ou ácido linoleico, na alimentação 

diária das pessoas, de forma a fortalecer a imunidade, já que, 

apesar de apresentar poucas evidencias sobre sua ação no 
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sistema imune, esse auxilia no funcionamento do organismo a 

nível cerebral, no devido crescimento e desenvolvimento 

(CAVALCANTI, 2020). Assim, o ácido linoleico pode ser 

encontrado em alimentos como: nozes, amendoim e semente 

de girassol (TABELA 2). 

Portanto, é evidente que não existem alimentos 

específicos que possam tratar a doença ou melhorar o quadro 

da COVID-19. Entretanto, nutrientes, tais quais os supracitados, 

podem fortalecer o sistema imunológico, fazendo com que as 

chances de contaminação sejam menores (CFN, 2020). 
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Tabela 2. Nutrientes que atuam no sistema imunológico e suas 

principais fontes. 

Nutrientes Principais fontes 

Ferro 

Alimentos de origem animal (carnes, peixes e ovos) e 

alimentos de origem vegetal (feijão, lentilha, /castanhas, 

gergelim e linhaça). 

Zinco 

Azeite, salmão, atum, chia, linhaça, ostras, camarão, 

gema de ovo, leite integral, amendoim e castanha de 

caju. 

Selênio 
Castanha-do-Brasil, trigo, arroz, gema de ovo, frango e 

sementes de girassol. 

Magnésio 

Cereais integrais, nozes, vegetais folhosos verdes 

(espinafre, alface, couve, rúcula e repolho) frutas e 

legumes (tubérculos).  

Vitamina A 

Ovo, leite, queijo, fígado, legumes, verduras e frutas de 

cor alaranjada (abóbora, mamão, manga e cenoura, 

legumes e verduras de cor verde-escuros (agrião, 

couve, espinafre e rúcula). 

Vitamina C Frutas cítricas (laranja, limão, mexerica e acerola). 

Vitamina D 
Óleos de fígado de peixes (atum, linguado, bacalhau, 

salmão, cavala e sardinha). 

Vitamina E 
Gema de ovo, fígado, vegetais verde-escuros, sementes 

oleaginosas, óleos vegetais e germe de trigo. 

Ômega 3 

Peixes, oleaginosas (castanhas, nozes, amêndoas, 

pistache e sementes), óleos vegetais (azeite e óleo de 

canola), camarão, folhas verde-escuras e leguminosas. 

Ômega 6 
Nozes, avelã, semente de girassol, amendoim, óleo de 

soja, canola e linhaça. 

Fonte: Cavalcanti e colaboradores (2020) e TACO (2011) 

  



PRÁTICAS ALIMENTARES EM TEMPOS DE COVID-19: UMA REVISÃO 
DE LITERATURA 

737 
 

CONCLUSÕES  

 

 Assim, a literatura destaca a grande importância da 

alimentação como forte aliada da manutenção da eutrofia e 

para o fortalecimento do sistema imunológico, visto que, o 

consumo frequente de alimentos saudáveis e a prática rotineira 

de atividades físicas, evitam a prevalência do sobrepeso e 

obesidade, impedindo, dessa forma, uma série de DCNT 

geradas a partir desses estados nutricionais. Com isso, apesar 

das informações ainda não serem amplas, a adoção de práticas 

alimentares saudáveis, voltadas para um consumo adequado 

de macro e micronutrientes, o distanciamento social, e as 

condutas adequadas de higienização tem se mostrado medidas 

eficazes para evitar a contaminação e disseminação do vírus, 

como também para uma melhora do quadro de pacientes já 

acometidos pela doença; aspectos fundamentais para a 

prevenção e enfrentamento da COVID-19. 
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RESUMO: Ao longo dos anos, é possível perceber o aumento 
de sobrepeso e obesidade. Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), 2,3 bilhões de pessoas no mundo estão com 
sobrepeso ou obesidade. O objetivo do estudo foi verificar a 
prevalência de sobrepeso e obesidade em pacientes que 
buscaram atendimento nutricional pelo NASF. O estudo foi do 
tipo qualitativo descritivo, o método foi estudo de caso. A 
maioria das gestantes apresentou sobrepeso, o percentual 
correspondente a 50% do total. Já as crianças apresentaram 
maior percentual para peso adequado, correspondendo a 50% 
do total, logo, 41% desse apresentou sobrepeso. Os 
adolescentes apresentaram em sua maioria o peso adequado 
(37,5%), em seguida a obesidade (29,2%) e o sobrepeso (25%). 
Para os adultos a classificação que prevaleceu foi de obesidade 
grau I (32,4%); em seguida o sobrepeso (30,6%); e eutrofia 
(15,6%). Os idosos tiveram percentual maior para sobrepeso, 
com 55,6%; em seguida eutrofia, com 33,3%. Totalizando uma 
prevalência de sobrepeso e obesidade de 71,7%. Foi visto que 
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outros fatores estão relacionados ao sobrepeso e obesidade, 
não apenas a dieta e a inatividade física. No entanto, é preciso 
desconstruir a ideia de que o sobrepeso e a obesidade estão 
ligados somente a fator genético, dieta e atividade física. O 
ambiente é também um fator desencadeante, envolvendo 
diretamente a disparidade social.  
Palavras-chave: Sobrepeso. Obesidade. Saúde Pública.  
 

INTRODUÇÃO  

 

Ao longo dos anos, é possível perceber o aumento de 

sobrepeso e obesidade. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), 2,3 bilhões de pessoas no mundo estão com 

sobrepeso ou obesidade. Estima-se que em 2025 cerca de 20% 

da população mundial adulta estará obesa (SAJERAS et al, 

2019). 

Hoje, existem diversos estudos mais aprofundados sobre 

tais temas, especialmente nos estudos de epigenética, que 

mostram que o estado nutricional de uma criança pode ser 

influenciado pelos pais antes mesmo de haver a concepção, 

como também, durante a fase gestacional e seus primeiros 

anos de vida, os quais podem ser significativos e preditivos para 

toda a vida (BUENO, 2018). 

Na gestação, a assistência pré-natal e o 

acompanhamento nutricional, são de extrema importância, pois 

possibilitam diagnósticos prévios de carências ou excessos, e 

consequentemente correções, prevenindo danos futuros, tanto 

para gestante quanto para a criança (BUENO, 2018). 

Como visto, alguns fatores antecedentes podem 

influenciar o estado nutricional de um adulto, mas não significa 
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que não possa haver interferência. Tudo irá depender de outras 

variáveis, como estilo de vida e o ambiente em que se vive. O 

comportamento da vida adulta irá refletir na velhice, e 

atualmente, muitas doenças vêm surgindo de forma precoce, o 

que mostra hábitos errados de vida desde cedo (SILVA et al, 

2019). 

O sobrepeso e a obesidade são considerados problemas 

de saúde pública há anos, com isso, o Ministério da Saúde (MS) 

precisou buscar diversas estratégias para combater tais 

problemas. Se tratando de Atenção Básica, em 2008 foi criado 

o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), que contava 

com diversos profissionais da saúde, dentre eles, nutricionistas 

e educadores físicos, no qual, se objetivava a integralidade com 

as equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

possibilitando uma melhor assistência à população atendida 

(ALMEIDA et al, 2018).  

A preocupação dessas condições se dá por serem 

consideradas fator de risco para o desenvolvimento de Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), como Diabetes Mellitus 

2, Hipertensão Arterial, doenças cardiovasculares, doenças 

respiratórias, dentre outras. As quais vêm sendo as principais 

causas de mortes no mundo, se comparado às doenças 

infecciosas e transmissíveis (LAURENTINO, 2018).  

À vista disso, a orientação nutricional contribui para 

realização de diagnósticos, prevenção, controle e tratamento de 

doenças, auxiliando também na construção de hábitos e 

escolhas saudáveis, sendo uma das formas mais naturais de 

promoção de saúde (SIMÕES, 2019). 
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No entanto, são muitas as variáveis que levam ao 

sobrepeso e a obesidade, desde a desinformação sobre uma 

alimentação saudável; o excesso de consumo de alimentos, 

principalmente industrializados; alimentação pobre em 

nutrientes; inatividade física, fator genético; até a insegurança 

alimentar, no acesso a alimentação adequada. Outros fatores 

também contribuem, como, renda familiar, moradia, educação, 

lazer, estresse, e etc. Alguns estudos mostram que a população 

mais acometida é a de menor renda e com menor escolaridade 

(ABRE, 2019; ARAÚJO et al, 2019).  

Diante disso, observou-se uma elevada frequência de 

pacientes com sobrepeso e obesidade nos atendimentos 

nutricionais do NASF, no município de Palmeirina-PE, e com 

isso, surgiu o interesse de averiguá-los. O presente estudo tem 

o objetivo geral de: verificar a prevalência de sobrepeso e 

obesidade em pacientes que buscaram atendimento nutricional 

pelo NASF. E como objetivos específicos: os possíveis fatores 

relacionados; e que gênero teve maior procura ao serviço. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tipo de estudo  

 

O estudo é do tipo qualitativo descritivo, no qual descreve 

as características de um fato ocorrido em uma amostra 

populacional. O método utilizado foi o estudo de caso 

(FONTELLES et al, 2009). 
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Descrição do local de estudo 

 

  O município se estende por 158 km² e contava com 7 

693 habitantes no último censo do IBGE. A densidade 

demográfica é de 48,7 habitantes por km² no território do 

município. Vizinho dos municípios de Correntes, Angelim e 

Santana do Mundaú. Situado a 567 metros de altitude. O 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) fica localizado no 

Hospital Municipal Nossa Senhora das Neves, onde também 

está a Secretaria Municipal de Saúde.  

 

População de estudo  

 

Todos os pacientes que buscaram atendimento 

nutricional pelo NASF, em 2019, isso incluem gestantes, 

crianças, adolescentes, adultos e idosos. 

 

Coleta de dados  

 

Foi realizada uma revisão da literatura, com foco em 

artigos científicos nas bases de dados eletrônicas indexados: 

PubMed e Google acadêmico, utilizando os descritores: 

Sobrepeso, Obesidade, Saúde Pública, NASF e epigenética. 

Foram selecionados estudos tendo como critério de inclusão 

artigos em língua inglesa e portuguesa, entre os anos 2018 a 

2020, artigos publicados e indexados nas referentes bases de 

dados. 

Para realização do presente estudo foram utilizados 

dados secundários dos prontuários dos pacientes. Na coleta de 
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dados contêm informações sobre os dados antropométricos, 

onde está incluso o Índice de Massa Corporal (IMC); histórico 

social e familiar; dados clínicos; atividade física; histórico 

alimentar e nutricional e exames bioquímicos.  

 

Processamento e Análise dos Dados 

 

Os dados obtidos foram processados e contabilizados no 

programa Microsoft Excel 2010. Os resultados foram 

apresentados em formas de percentual de acordo com a 

classificação do IMC e os outros parâmetros, expostos em 

tabelas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados estão apresentados em tabelas, 

diferenciadas por faixa etária, pois a classificação de IMC se 

difere de uma faixa a outra. Para avaliação do IMC de crianças 

e adolescentes, foi utilizada uma tabela de IMC, classificada por 

valores de percentis, sendo necessário o índice de massa 

corporal, a idade e meses correspondentes de cada criança ou 

adolescente. Essas tabelas de IMC são disponibilizadas pelo 

Ministério da Saúde e são separadas de 0 aos 5 anos e de 5 

aos 19 anos, e por sexo.  

 Segundo o Ministério da Saúde, a idade adulta é dos 20 

aos 59 anos. A classificação do IMC de acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) para pessoas adultas é: 

<18,5 kg/m² baixo peso; > 18,5 kg/m² e <24,5 kg/m² eutrofia; 
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>25 kg/m² e <29,9kg/m² sobrepeso e >30 kg/m² são 

considerados obesos, e ainda existem suas subclassificações.  

 Já a classificação escolhida para o IMC de idosos foi a 

de Lipschitz, na qual diz que: IMC <22kg/m² é considerado 

baixo peso; entre 22kg/m² e 27kg/m² eutrofia e acima de 

27kg/m² é sobrepeso.  

 Para as gestantes, foi avaliado o IMC pré-gestacional e 

o gestacional, avaliando o ganho de peso trimestral, de acordo 

com as recomendações estabelecidas.  

 O levantamento dos dados foi separado nas seguintes 

tabelas:  

 

TABELA 1. Gestantes  

Classificação do IMC Quantidade Percentual (%) 

Baixo peso - - 

Eutrofia 2 33,3 

Sobrepeso 3 50 

Obesidade  1 16,7 

Total 6 100% 

Fonte: Autor (2020). 

 

 De acordo com os resultados apresentados é possível 

perceber diversos pontos. Na Tabela 1, a maioria das gestantes 

apresentou sobrepeso, o percentual correspondente a 50% do 

total. Podendo tornar-se um risco para a criança, como foi 

trazido nos estudos de Ling e Pereira. Para Ling (2019), a 

herança intergeracional contribui para o desenvolvimento do 

sobrepeso e obesidade, no qual o estado nutricional, o estilo de 
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vida e fatores ambientais dos pais pode interferir antes e/ou 

durante a concepção, afetando as células reprodutivas e as 

células germinativas do filho. E com isso, existindo a 

possibilidade de afetar até três gerações, segundo as 

evidências, até o presente momento. Nesse mesmo estudo, foi 

feito experimentos com camundongos e foi mostrado que a 

modificação epigenética foi herdada de gerações, pelas células 

germinativas femininas, mas também que houve a influência 

paterna, onde os camundongos machos que foram expostos a 

uma dieta hiperlipídica tinham fenótipos metabólicos alterados 

para obesidade e problemas nas células β pancreáticas. No 

entanto, vale ressaltar que o período de gestação de 

camundongos é curto se comparado ao de humanos.  

 Já no estudo de Pereira (2019), a obesidade é uma 

condição poligenética, que é originada de um genótipo 

suscetível, resultado de um ambiente obesogênico. A variação 

genética mostrou-se um dos principais motivos de diferença de 

peso entre indivíduos que vivem no mesmo ambiente, após 

uma intervenção nutricional de redução calórica e aumento de 

atividade física. 

 Outro dado epidemiológico apresentado por Rosen 

(2018), foi à exposição à fome no período pré-natal, que 

também aumentou as chances de obesidade futura, isso porque 

a subnutrição como também a supernutrição podem interferir no 

desenvolvimento dos órgãos, principalmente os metabólicos, e 

com isso, alterar a composição corporal e as células troncos. 

 Se tratando da influência paterna, viu-se que homens 

que foram expostos à desnutrição na vida intrauterina, suas 

células germinativas e outros compostos do esperma tiveram a 
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capacidade de alterar a metilção do DNA, e como foi visto, esse 

fato possivelmente interferiu no desenvolvimento dos órgãos 

metabólicos dos mesmos. Outra analise feita, foi a da 

sequência de RNA dos espermas e dos embriões, e constatou-

se que a dieta paterna rica em açúcar alterou as vias de 

regulação do metabolismo energético (ROSEN et al, 2018). 

 Teve mais um dado observado no presente estudo, que 

foi à baixa procura para orientação nutricional na fase 

gestacional no município. 

 

TABELA 2. Crianças (0 a 9 anos)  

Classificação do IMC Quantidade Percentual (%) 

Baixo peso 1 8,3 

Peso adequado 6 50 

Sobrepeso 5 41,7 

Obesidade - - 

Total 12 100% 

Fonte: Autor (2020). 

 

A procura para acompanhamento nutricional das 

crianças também foi pouca. No entanto, na Tabela 2, esse 

grupo apresentou maior percentual para peso adequado, 

correspondendo a 50% do total, logo, 41% desse apresentou 

sobrepeso, não deixando de ser um valor consideravelmente 

alto. A maioria das crianças não tiveram aleitamento materno 

exclusivo e introdução alimentar correta, houve introdução de 

alimentos ricos em açúcar e sal muito precocemente.  



PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM PACIENTES QUE 
BUSCARAM ATENDIMENTO NUTRICIONAL PELO NASF, NO 

MUNICÍPIO DE PALMEIRINA-PE, EM 2019 

750 
 

A amamentação é um fator importante na prevenção do 

excesso de peso, devido a esse e outros fatores, o Ministério 

da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até os 6 

meses de vida, e recomenda também que seja ofertado de 

forma complementar a alimentação, pelo menos até os dois 

anos (BRASIL, 2019).  

A introdução alimentar é recomendada a partir dos 6 

meses, é importante que seja feita com alimentos naturais, 

variados, livres de conservantes, e que não haja adição de sal 

e açúcar. Recomenda-se que a partir de 1 ano, a criança já 

esteja habituada a alimentação da família, e também é sugerido 

adição de açúcar só acima dos 2 anos, mas que ainda seja de 

forma limitada. Pois estudos comprovam que a introdução 

precoce de alimentos ricos em sal e açúcares contribui para o 

desenvolvimento de sobrepeso e obesidade (WEIHRAUCH-

BLÜHER et al, 2018). 

Os autores Weihrauch-Blüher (2018) e Almeida (2019), 

trazem resultados semelhantes em seus estudos, e mostram as 

chances de uma criança com sobrepeso ou obesidade torna-se 

um adulto obeso e ser propenso a desenvolver doenças 

crônicas de forma prematura. 

Para Cavalli (2019), fatores ambientais, exposição a 

químicos, drogas, infecções e estresse, principalmente na vida 

intrauterina e na primeira infância, estão relacionados ao 

aparecimento de diversas doenças na vida adulta, não apenas 

o sobrepeso e obesidade.  Além dos fatores genéticos, 

intrauterinos e perinatais, existem outros que precisam ser 

levados em consideração, como: o estilo de vida da criança; a 

inatividade física; o tempo de sono noturno; a alimentação 
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oferecida; se há ou houve aleitamento materno exclusivo, 

introdução de fórmula láctea; com que idade irá introduzir ou 

introduziu alimentos sólidos, qualidade e quantidade destes. 

Algumas evidências mostram que o comportamento 

alimentar dos filhos é influenciado pelos pais desde a infância, 

e também mostra que os pais podem ser colaboradores na 

prevenção da obesidade infantil e futura. Ao se trabalhar 

alimentação com crianças, pode ser um processo um tanto 

complicado, primeiro, porque é necessário educar ou reeducar 

os pais a respeito de uma alimentação adequada e saudável, 

segundo, porque requer cooperação e paciência tanto 

profissional quanto familiar, para que seja obtido um bom 

resultado (SANYAOLU et al, 2019). 

 

TABELA 3. Adolescentes (10 a 19 anos)  

Classificação do IMC Quantidade Percentual (%) 

Baixo peso 2 8,3 

Peso adequado 9 37,5 

Sobrepeso 6 25 

Obesidade 7 29,2 

Total 24 100% 

Fonte: Autor (2020). 

 

Se a criança apresentar um excesso de peso, há 

grandes chances desse excesso continuar na adolescência. Na 

Tabela 3, os adolescentes apresentaram em sua maioria com o 

peso adequado (37,5%), em seguida a obesidade (29,2%) e o 
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sobrepeso (25%). A adolescência é a fase em que há inúmeras 

modificações no corpo para torná-lo em corpo adulto, é essa 

fase também que poderá ser preditiva ao aparecimento de 

doenças.  

 A criança com sobrepeso ou obesidade tem grandes 

chances de se tornar o adolescente e quiçá o adulto obeso, 

devido aos fatores da primeira fase da vida e o desenvolvimento 

para fase adulta, podendo culminar em baixa autoestima e 

sedentarismo. O processo de aumento populacional alterou o 

estilo de vida de um todo, o que traz inadequações alimentares 

e sedentarismo, devido a isso, a inatividade física na infância e 

adolescência vem sendo relacionada ao aumento de obesidade 

(ALMEIDA, 2019).    

 No estudo de Sanyaolu (2019), o excesso de peso 

também pode levar crianças e adolescentes terem prejuízos 

psicológicos, baixa autoestima, até formas graves de 

depressão. Além de hipertensão, hiperlipidemia, apneia do 

sono, doenças digestivas, alguns tipos de câncer, como: câncer 

de mama, esôfago, rim, pâncreas e colón.  

Os adultos foram os que mais compareceram nos 

atendimentos nutricionais, se diferindo das outras faixas etárias, 

tiveram mais de uma classificação de obesidade. A 

classificação que prevaleceu foi de obesidade grau I, com 32,4 

%; em seguida o sobrepeso, com 30,6%; a eutrofia, com 15,6%; 

obesidade grau II, com 13,9%; baixo peso, com 4,6%; e por 

último, obesidade grau III, com 2,9%, como mostra na Tabela 

4. Muitos desses adultos já têm pelo menos um tipo de doença 

crônica e fazem uso de farmacoterapia. Algumas doenças, 

como as dislipidemias, os pacientes que apresentaram foi 
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devido a uma alimentação rica em gorduras e carboidratos 

refinados, juntamente com o sedentarismo. 

 

TABELA 4. Adultos (20 a 59 anos)  
Classificação do IMC Quantidade Percentual (%) 

Baixo peso 8 4,6 

Eutofia 27 15,6 

Sobrepeso 53 30,6 

Obesidade grau I 56 32,4 

Obesidade grau II 24 13,9 

Obesidade grau III 5 2,9 

Total 173 100% 

Fonte: Autor (2020). 

 

  

 Desde o processo de industrialização nos últimos 30 

anos, o mundo vive em um ambiente obesogênico, onde tudo 

se tornou mais fácil, e se tratando de consumo de alimentos, as 

pessoas em sua maioria optam por alimentos prontos ou pré-

preparados, por serem mais rápidos e fáceis, seja por falta de 

tempo ou opção, e esse consumo continua crescendo. O 

problema é que a maioria desses alimentos tem um valor 

calórico alto, são pobres em nutrientes e ricos em substâncias 

que prejudicam a saúde (MITCHEL, 2019).  

 Vários estudos sobre a metilação do DNA trouxeram 

alguns resultados a respeito dos genes da leptina e da 

adiponectina, que são hormônios reguladores da fome e 

saciedade, e foram associados à massa gorda corporal, pois 

quando analisaram as mutações nesses genes, percebeu-se 
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um favorecimento no aumento da gordura corporal (ROHDE et 

al, 2018; SMAIL, 2019).  

 

TABELA 5. Idosos (> 60 anos)  

Classificação do IMC Quantidade Percentual (%) 

Baixo peso 4 11,1 

Eutrofia 12 33,3 

Sobrepeso 20 55,6 

Total 36 100% 

Fonte: Autor (2020). 

 

 O grupo de idosos foi o segundo que mais compareceu 

aos atendimentos segundo a Tabela 5, no entanto, 100% dos 

idosos buscaram para tratamento de doenças já existentes. Os 

mesmos também tiveram percentual maior para sobrepeso, 

com 55,6%; em seguida eutrofia, com 33,3%; e por último, baixo 

peso, com 11,1%.  Os idosos tiveram preferências alimentares 

mais naturais se comparada à população adulta, mas o 

consumo era demasiado, a ingestão de bolachas 

ultraprocessadas ditas “água e sal” também foi alta. A maioria 

dos autores associou a má alimentação tanto no quesito de 

qualidade e quantidade ao sobrepeso, obesidade e outras 

doenças que comumente deveriam aparecer na velhice. 
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TABELA 6. População total  

Classificação do IMC Quantidade Percentual (%) 

Baixo peso 15 6 

Eutrofia 56 22,3 

Sobrepeso 87 34,7 

Obesidade (todos os 

graus) 
93 37 

Total 251 100% 

Fonte: Autor (2020). 

 

 Da população total atendida, como mostra na Tabela 6, 

o maior percentual ficou na obesidade, incluindo todos os graus, 

com 37%; depois o sobrepeso, com 34,7%; a eutrofia, com 

22,3%; e o baixo peso, com 6%. Totalizando uma prevalência 

de sobrepeso e obesidade de 71,7%. 

Sabe-se que a responsabilidade da Saúde Pública nas 

estratégias no combate a obesidade é grande, identificar os 

principais fatores é o primeiro passo, em seguida, é importante 

traçar objetivos e metas para serem atingidos a fim de diminuir 

os índices epidemiológicos. A educação alimentar e nutricional 

é imprescindível para hábitos de vidas saudáveis, e ainda pode 

ser uma aliada na redução do crescimento dessas 

comorbidades (SANYAOLU et al, 2019).  

Estratégias não nutricionais também podem fazer parte 

desse processo, como por exemplo, limitar o tempo de uso e 

horários de aparelhos eletrônicos, TVs, vídeo games, 

computadores, celulares, tendo em vista que a utilização 
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excessiva reduz o gasto de energia em outras atividades e 

favorece o sedentarismo; estimular a movimentação do corpo 

em alguma atividade prazerosa e fazer disso um hábito é 

essencial. Espaços públicos, como parques e clubes, por 

exemplo, que sejam de fácil acesso e seguros para realização 

de atividades físicas, são formas de ajudar nesse incentivo 

(WEIHRAUCH-BLÜHER et al, 2018). 

A associação da menor renda com o aumento da 

obesidade é uma consequência social, a dificuldade ao acesso 

à alimentação saudável acontece, pois a renda influencia nas 

escolhas; a educação também influencia na busca por 

informações sobre saúde; e a saúde, é afetada em 

subsequência das outras. Além de que, existe maior 

probabilidade de terem mais estresse psicossocial, 

aumentando os níveis de cortisol. O estresse é um dos fatores 

para o aumento de peso, pois contribui para alterações no eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal, induzindo a produção de 

hormônios, como leptina, grelina e neuropeptídio, e 

provavelmente alterando a microbiota intestinal. Além de afetar 

a cognição, o sono, o comportamento, fazendo com que possa 

haver um grande consumo de alimentos altamente calóricos, 

ricos em açúcares e gorduras como forma de compensação 

(KIME, 2018; SANYAOLU et al, 2019).  

O tratamento do sobrepeso e obesidade pode não ser 

tão simples, pois nem sempre eles estarão associados ao 

consumo exagerados de alimentos calóricos e diminuição do 

gasto energético. Mas ainda assim, não se dispensa à 

reeducação alimentar e aumento de atividade física, em alguns 

momentos será necessário o uso de fitoterápicos ou até outros 
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fármacos com prescrição médica, também pode se fazer 

necessário o acompanhamento psicológico. O tratamento 

individualizado continua sendo o mais eficaz, no entanto, é 

preciso lembrar-se dos outros fatores sociais, de acessibilidade 

e vulnerabilidade, que são de responsabilidade de políticas 

públicas voltadas para a saúde, onde envolvem diversos atores 

sociais (NERO, 2019).  

 

TABELA 7. Diferença por sexo 

Gênero Quantidade Percentual (%) 

Feminino 201 80,0 

Masculino 50 20,0 

Total 251 100% 

Fonte: Autor (2020). 

 

 Foram estudados os prontuários de 251 pessoas que 

passaram por atendimento nutricional pelo NASF, dessa 

quantidade, 201 foram do sexo feminino e 50 do sexo 

masculino, apresentado na Tabela 7. Comprovando o que 

diversos estudos dizem sobre o sexo feminino ter uma maior 

procura ao serviço de saúde comparado ao sexo masculino. 

Além de dados antropométricos, também se analisou a histórico 

social e familiar; dados clínicos; atividade física; histórico 

alimentar e nutricional e exames bioquímicos.  

 Foi visto que outros fatores estão relacionados ao 

sobrepeso e obesidade, não apenas a dieta e a inatividade 

física. Em sua maioria, os pacientes relataram renda baixa, o 

que dificulta à acessibilidade, mesmo sendo um município 
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pequeno que valoriza a agricultura familiar, esse fator os expõe 

a insegurança alimentar. Referiram estresse e ansiedade, e 

utilização de alimentos como forma de compensação. Como 

também a falta de espaços públicos de fácil acesso e seguros 

destinados à realização de atividade física, como proposto por 

Weihrauch-Blüher.  

 

CONCLUSÕES  

 

Em vista dos resultados obtidos, foi possível concluir que 

houve um percentual maior de pacientes atendidos com 

sobrepeso e obesidade (71,1%), assim como também se 

percebeu que não dependeu apenas do excesso de consumo 

de alimentos e inatividade física, mas de um contexto social que 

envolve o todo, tal como foi trazido em outros estudos. O sexo 

feminino foi o que mais buscou acompanhamento nutricional.  

 No entanto, é preciso desconstruir a ideia de que o 

sobrepeso e a obesidade estão ligados somente a fator 

genético, dieta e atividade física. O ambiente é também um fator 

desencadeante, envolvendo diretamente a disparidade social. 

É necessário que além de orientações de hábitos saudáveis, 

exista políticas que visem diminuir a insegurança alimentar, 

aumente o incentivo à agricultura familiar; políticas que exijam 

a redução de componentes não saudáveis às indústrias de 

processados; que promovam condições sanitárias adequadas e 

que invistam em locais seguros para realização de atividades 

físicas.  
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RESUMO: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a segunda 
maior causa de morte no Brasil e a causa mais comum de 
incapacitação nos países desenvolvidos, sendo um problema 
de saúde pública e uma emergência médica. A prevenção 
primária através da identificação do fator de risco e controle são 
a primeira estratégia para diminuir o fardo do AVC. Em vista 
disso, tem detido mais destaque a importância de um estilo de 
vida saudável, em especial, de uma alimentação saudável para 
a sua prevenção. Nesse contexto, a Dieta Mediterrânea se 
destaca como preventiva ou protetora para o AVC na literatura. 
Além disso existem algumas características, como uma dieta 
rica em fibras ou pobre em potássio que também comprova 
fatores protetores para o AVC. Já a dieta brasileira, apesar de 
diversificada, diverge bastante da Dieta Mediterrânea. Destaca-
se o consumo de carne vermelha, que é superior na dieta do 
brasileiro e que para a lástima apresenta diversas 
características, por exemplo o ferro heme, que aumentam o 
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risco de desenvolvimento de AVC. Conclui-se que a 
alimentação tem grande importância na prevenção primária do 
AVC e por essa razão deve ser um elemento de maior atenção 
no manejo de pacientes com maior risco de desenvolvimento 
do AVC. 
Palavras-chave: Fatores de risco. Proteção. Estilo de vida 
saudável.  Dieta.  
 

INTRODUÇÃO 

 

As Doenças Crônicas não Transmissíveis, incluindo 

doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias, 

diabetes e AVC, são a maior causa de morte no mundo. Hábitos 

alimentares inadequados, falta de exercícios, tabagismo e 

consumo excessivo de álcool estão relacionados ao aumento 

dessas doenças, ao declínio da qualidade de vida e até mesmo 

à restrição de atividades de trabalho e/ou lazer (DARE; VIEBIG; 

BATISTA, 2017). Isso pode resultar no aumento da pressão, 

glicose, concentração de lipídios no sangue e obesidade. Estes 

são fatores de risco metabólicos que podem desencadear 

Doenças Crônicas não Transmissíveis (WHO, 2018). 

O Acidente Vascular Cerebral pode ser classificado em 

dois tipos: o isquêmico (AVCI), caracterizado por disfunção 

neurológica resultante de uma obstrução dos vasos, que leva a 

uma isquemia focal cerebral ou retiniana, e o hemorrágico 

(AVCH), definido pela hemorragia intraparenquimatosa 

prevalente do rompimento de arteríolas penetrantes. O AVC é 

uma emergência médica que deve ser identificada e tratada o 

mais rápido possível visando minimizar as possíveis sequelas 

(CAMPBELL et al., 2019). 
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Existem evidências de uma alta proporção de AVC 

hemorrágico, quando comparado ao AVC isquêmico, podem 

ser encontrados em países em desenvolvimento que possuam 

grande incidência da hipertensão.  Como o reconhecimento e 

tratamento da hipertensão tem melhorado nesses países e 

juntamente com o aumento de dietas ocidentais, a proporção 

de AVC hemorrágico tem diminuído e a proporção de AVC 

isquêmico, assim como de doenças cardiovasculares em geral 

tem aumentado. Esse padrão de transição epidemiológica do 

AVC hemorrágico hipertensivo para o AVC isquêmico, e seus 

fatores de riscos associados, tem sido particularmente bem 

ilustrados em estudos sobre AVC (BOEHME; ESENWA; 

ELKIND, 2017). 

Embora o AVC seja mais comum em pessoas com mais 

de 60 anos, ele pode ocorrer em qualquer idade, até mesmo em 

crianças. Dados apontam que os casos de AVC estão 

aumentando entre os jovens, originando-se em 10% das 

pessoas com menos de 55 anos. A Organização Mundial do 

AVC (World Stroke Organization) presume que uma em cada 

seis (6) pessoas no mundo terá um AVC (CARVALHO; 

LEONARDO; RIBEIRO, 2019). 

Segundo o Ministério da Saúde (2019) o Acidente 

Vascular Cerebral está em segundo lugar entre as principais 

causas de morte no Brasil, perdendo apenas para as doenças 

cardíacas isquêmicas. Em 2016, foram registrados 102,9 mil 

óbitos, no ano seguinte passaram para 101,1 mil óbitos por 

AVC. Além disso, em 2018 houve o registro de 197 mil 

atendimentos de casos de AVC no SUS. A adequação dos 

hábitos de vida diários é primordial para a prevenção do AVC 

(SUPPA, 2019). 
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A prevenção primária através da identificação e controle 

do risco permanecem a estratégia inicial para diminuir o fardo 

do AVC (BOEHME; ESENWA; ELKIND, 2017). Existem várias 

evidências quanto a importância da alimentação para o risco de 

desenvolvimento do AVC, tendo maior importância do que se 

supunha (SPENCE, 2019). O consumo regular de alimentos 

que contém açúcares está associado com o aumento de AVC, 

(CLARK et al., 2019), assim como carne vermelha processada 

e não processada estão ligadas ao mesmo efeito (CARVALHO 

et al., 2016). Inversamente, dietas ricas frutas, vegetais, 

legumes e grãos demonstram fortes evidências de serem 

preventivas (SPENCE, 2018). 

No estágio atual do processo de transição nutricional 

destaca-se o aumento da prevalência de sobrepeso, obesidade 

e outras doenças relacionadas, possivelmente influenciadas 

pela dieta e hábitos de vida não saudáveis. A dieta 

contemporânea caracteriza-se principalmente pela ingestão 

elevada de gordura total, açúcar, colesterol, carboidratos 

refinados e pequena ingestão de ácidos graxos poli-insaturados 

e fibras. Este estágio é percebido em países economicamente 

mais desenvolvidos e em parcelas da população em países em 

desenvolvimento, entre estes países está o Brasil, tendo o 

aumento da prevalência de Doenças Crônicas não 

Transmissíveis (TEIXEIRA et al., 2018). 

Sem pormenorizar, a dieta dos brasileiros tem relação 

com alto risco de obesidade e doenças crônicas não 

transmissíveis, devido ao elevado consumo de açúcares e 

gordura saturada (SOUZA et al., 2013). Assim observa-se a 

necessidade da melhora da qualidade nutricional que é 

insuficiente no consumo de frutas, verduras e legumes, bem 
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como leite e derivados e elevado e consumo de gordura, 

especialmente gorduras saturadas (DAMASCENO et al., 2020). 

Para os gregos antigos, a Alimentação Mediterrânea 

original era representativa do povo onde a carne era 

considerada uma ostentação, apenas consumida em dias 

festivos, e as refeições baseadas em vegetais crus, queijo de 

cabra e frango, ocasionalmente. Por definição, é um padrão 

alimentar baseado nos padrões tradicionais da ilha de Creta 

(localizada na Grécia) e Sul de Itália (ALMEIDA; OLIVEIRA, 

2017).  

O acúmulo de evidências mostra que este é um dos 

padrões dietéticos mais saudáveis, manifestando benefícios em 

pacientes com doenças cardiovasculares, doenças crônicas 

não transmissíveis, prevenção e tratamento de doenças como 

diabetes, hipertensão   arterial e síndrome metabólica, doenças 

que caracterizam fator de risco para o AVC (DARE; VIEBIG; 

BATISTA, 2017). Assim, a Dieta Mediterrânea constitui um 

importante aliado na prevenção das principais doenças crônicas 

do nosso tempo, e pode contribuir para prolongar os anos de 

vida em bom estado de saúde, inclusive sendo a dieta com a 

melhor evidência para prevenção do AVC (BONITO, 2016).  

Portanto, esse estudo tem como objetivo fazer uma 

análise das evidências existentes para prevenção do AVC 

através da alimentação e dietas que já comprovaram ser 

benéficas para a redução do risco, bem como realizar uma 

comparação e análise da Dieta Brasileira e Mediterrânea por 

meio dos dados disponíveis na literatura. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão integrativa que utilizou como 

fontes artigos científicos disponíveis nas bases de dados 

Library Online (Scielo), PubMed, Google Scholar, Elsevier, 

priorizando àqueles publicados a partir do ano de 2015. Foram 

utilizados os critérios de inclusão: artigos publicados na íntegra 

relacionados à temática, relação entre o AVC e o padrão 

alimentar, AVC e Dieta Mediterrânea, assim como padrão 

alimentar brasileiro. Os critérios de exclusão foram: artigos que 

possuíam variação da temática pretendida, não contemplavam 

o período de estudo. Para a pesquisa e coleta das informações 

bibliográficas utilizaram-se os seguintes descritores em saúde: 

AVC, alimentação, prevenção, dieta e padrão alimentar. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na maioria dos países desenvolvidos o AVC continua 

sendo importante causa de mortalidade e a causa mais comum 

de incapacitação, e está se tornando um grande fardo nas 

futuras décadas (SHAO et al., 2016). Dada a grande 

prevalência do AVC, é relevante a compreensão acerca da 

prevenção primária com apoio de equipes de saúde 

(CARVALHO; LEONARDO; RIBEIRO, 2019). A prevenção 

primária é a primeira escolha para diminuir o risco de 

desenvolvimento do AVC, já que dessa forma diminui os gastos, 

ao mesmo tempo que preserva a população de possíveis 

sequelas, assim como do perigo de mortalidade. 

 O Prevención con Dieta Mediterránea 

(PREDIMED) é um grande estudo clínico randomizado, com o 
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objetivo de examinar o efeito de diferentes tipos de Dieta 

Mediterrânea na prevenção primária de eventos 

cardiovasculares. O PREDIMED recrutou 7447 participantes 

que foram randomizados e designados a um dos três grupos, 2 

deveriam consumir uma Dieta Mediterrânea com diferentes 

características entre si e o último grupo correspondia à dieta 

controle, que possuía um consumo baixo de gordura. O estudo 

descobriu que ambos os grupos que seguiam as dietas 

mediterrâneas tiveram uma redução da incidência de eventos 

cardiovasculares na parcela de indivíduos que tinham alto risco 

para doença cardiovascular (BODEN-ALBALA; SOUTHWICK; 

CARMAN, 2015). 

Há uma tendência para uma piora do padrão alimentar, 

principalmente em países desenvolvidos onde a indústria do 

fast-food é tão disseminada e de fácil acesso. Ao mesmo tempo, 

pode-se destacar a ausência da consciência alimentar e sua 

importância na saúde em geral. Quando falamos de escolha de 

estilo de vida, como por exemplo dieta, realização de exercício 

físico, consumo de álcool, entre outros, a pior dessas escolhas 

nos Estados Unidos é a alimentação. A Associação Americana 

do Coração (AAC) em 2015, reportou que apenas 0,1% dos 

americanos consumiam uma alimentação saudável e apenas 

8,3% possuíam uma dieta moderadamente saudável (SPENCE, 

2018).  

Na China o consumo de carne e ovos tem aumentado 

nos últimos anos, enquanto concomitantemente o consumo de 

cereais integrais, vegetais e frutas tem diminuído. Sendo esse 

fato presumivelmente relevante devido ao aumento dos níveis 

de HDL e da doença coronariana na China. O AVC é mais 

comum que o infarto de miocárdio na China e no passado a 
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maioria dos AVCs eram devidos a hipertensão. O que 

aconteceu foi que na China houve um declínio do infarto do 

miocárdio com ligeiro aumento do AVC (SPENCE, 2018). 

Torna-se evidente que houve também uma mudança no padrão 

alimentar da população chinesa, aproximando-a da  

alimentação ocidental e direcionado para uma piora da 

qualidade nutricional e, consequentemente a essa alteração, há 

um aumento da incidência de doenças não transmissíveis e 

riscos relacionados.  

Grandes estudos epidemiológicos de coorte são o 

fundamento para a análise de padrões nutricionais e sua 

relação com o risco de AVC. Um estudo do Norte de Manhattan 

(em inglês a sigla é NOMAS) examinou a relação entre 

consumir uma dieta mediterrânea e o risco de AVC isquêmico, 

infarto do miocárdio e morte vascular. A Dieta Mediterrânea foi 

definida neste estudo, como uma dieta de alto consumo de 

frutas, vegetais, gorduras monoinsaturadas, cereais integrais, 

legumes e nozes, uma ingestão moderada de álcool e uma 

baixa ingestão de carne vermelha gorduras saturadas e grãos 

refinados. Foi descrito, através da análise dos resultados da 

pesquisa, que a Dieta Mediterrânea foi inversamente associada 

ao risco de desenvolvimento de AVC isquêmico, infarto do 

miocárdio ou morte vascular e, especificamente, com a morte 

vascular. Os dados apresentados pela Dieta Mediterrânea 

foram associados com baixos níveis de hiperintensidade da 

matéria branca no cérebro, um marcador de dano no pequeno 

vaso e um importante preditor do AVC, demência e morte 

cerebral (BODEN-ALBALA; SOUTHWICK; CARMAN, 2015). 

Corroborando, mais uma vez, o valor da alimentação, em 
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especial da Dieta Mediterrânea na saúde e o seu potencial 

preventivo para o AVC e outras doenças.  

 Além das características da Dieta Mediterrânea já 

descritos anteriormente, observa-se o consumo de peixes ou 

frutos do mar, carnes brancas e ovos, pequenas a moderadas 

quantidades de aves, baixa ingestão habitual de álcool 

(predominantemente vinho tinto), nesta dieta, a principal fonte 

de lipídios é o azeite de oliva. Estas populações também 

apresentam adequada ingestão diária de água e prática 

rotineira de atividade física (DARE; VIEBIG; BATISTA, 2017), o 

que caracteriza um estilo de vida mais saudável. 

Seguindo esse raciocínio, de acordo com uma revisão 

bibliográfica que buscava a relação entre a Dieta Mediterrânea 

e a hipertensão arterial e a hipercolesterolemia, destacou-se a 

abundância de produtos de origem vegetal (frutas, verduras, 

cereais, legumes, frutos secos, entre outros), frescos ou 

minimamente processados, a escassez de produtos ricos em 

açúcares refinados e carnes vermelhas, a presença de azeite 

de oliva como principal fonte de gordura, a ingestão de queijo, 

iogurte, frango e pescado em quantidade moderadas e o 

consumo de vinho às refeições (BONITO, 2016). 

Uma outra característica importante da Dieta 

Mediterrânea é o alto consumo de nozes, característica que 

demonstrou um benefício protetor relacionado ao AVC. Em um 

estudo que avaliou o consumo de nozes em 11 estudos 

publicados, os resultados sugerem que a ingestão de nozes é 

inversamente associada ao risco de AVC (SHAO et al., 2016).  

Evidências de outro estudo têm sugerido que dieta e 

ingestão suplementar de fibras ajudam na redução das 

pressões diastólica e sistólica. Inclusive a dieta rica em fibras 
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também foi reportada por reduzir a incidência da hipertensão, o 

principal fator de risco para AVC (SUN et al., 2018). Desse 

modo, um mecanismo biológico que explica a redução do risco 

para AVC da dieta rica em fibras pode ser devido ao seu efeito 

hipotensivo.  

A dieta rica em fibras possui propriedades anti-

hipertensivas e anti-diabéticas, inibe a oxidação de colesterol 

LDL, reduz agregação plaquetária e reduz mais tarde o prejuízo 

isquêmico. Além disso, é associado ao aumento do colesterol 

lipoprotéico de alta densidade (HDL), sendo resultado direto do 

mecanismo de aumento da excreção de bile e colesterol pelas 

fezes que, consequentemente, estimula o fígado a compensar 

a perda através da redução da concentração de colesterol LDL 

no plasma (SEKGALA et al., 2018). Desse modo, o consumo de 

uma dieta rica em fibras pode exercer um importante papel na 

manutenção e prevenção de fatores de risco, como a 

hipertensão e o perfil lipídico anormal. 

Uma metanálise anterior usando os dados originais de 

10 estudos prospectivos reportou que a ingestão de fibras 

obtidas à partir de frutas, vegetais e legumes, possuem um 

maior impacto e foram inversamente associadas com o risco de 

doença coronariana (MIRMIRAN et al., 2016). O efeito 

fisiológico da dieta rica em fibras pode depender da fonte e do 

tipo de fibra consumido.  

Outro estudo concluiu que o consumo de fibras cereais 

e vegetais, mas não fibras obtidas a partir da fruta, foi associado 

a um menor risco de hipertensão nos Estados Unidos (SUN et 

al., 2018).  Por essa razão, examinar as associações entre o 

risco e os diferentes alimentos é de extrema importância, já que 

é possível que a relação entre a ingestão de fibra dietética e o 
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risco de AVC difere no que se trata das fontes de ingestão das 

fibras. Assim não se deve apenas recomendar o consumo de 

fibras, mas saber qual a fonte fibra para as populações de risco, 

para isso são necessários mais estudos sobre o tema.  

Devido as recentes evidências uma revisão sistemática 

e um estudo de metanálise foi realizado para explorar a relação 

entre a ingestão de potássio e o risco de AVC. A execução foi 

principalmente através da atenuação dos resultados, para 

melhores evidências, por meio do ajuste da pressão sanguínea, 

do potencial efeito modificador de cada sexo e do possível 

divergente seguimento que a ingesta de potássio poderia 

provocar nos dois subtipos de AVC. Em geral o efeito do 

potássio no AVC isquêmico e hemorrágico aparentou ser similar 

e não houve diferença relacionada ao sexo, quando houve o 

ajuste da pressão sanguínea. O estudo concluiu que existiu 

uma relação inversa entre potássio e o risco total, AVC 

isquêmico e hemorrágico. O mecanismo pelo qual a ingesta de 

potássio afeta o risco de AVC ainda não está totalmente 

esclarecida, podendo ser parcialmente explicado pelo seu efeito 

na pressão sanguínea (VINCETI et al., 2016). Evidenciando 

mais elementos da alimentação que possuem uma influência 

sobre o risco de AVC. 

Estudos publicados recentemente indicam que o 

consumo de carne vermelha pode estar relacionado com o risco 

de desenvolver um AVC. Essa associação tem sido 

parcialmente atribuída a grande quantidade de gordura 

saturada, que pode elevar os níveis de colesterol no plasma, 

colesterol lipoprotéico de baixa densidade (LDL) e triglicerídeos, 

e ao ferro heme, que está presente na carne vermelha. Uma 

grande reserva de ferro causado pelo alto consumo de ferro 
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heme também tem sido associado positivamente com: 

inflamação, resistência à insulina, síndrome metabólica, risco 

de doença coronariana, diabetes tipo 2 e com alguns tipos de 

câncer. O efeito do colesterol e dos triglicerídeos é na obstrução 

arterial pode contribuir para uma interrupção do fluxo sanguíneo 

para o cérebro e desencadear um AVC (KIM et al., 2017). 

Em um estudo epidemiológico a ingestão de ferro heme 

foi relacionado a um aumento de 16% no risco de AVC, quando 

comparado a maior e menor categoria. O potencial efeito 

adverso do ferro heme pode ser devido às suas propriedades 

pró-oxidativas, como a catalisação da conversão de peróxido 

do hidrogênio e superóxido em radicais hidróxi. Existem 

evidências de que o aumento de ferro acumulado na célula 

endotelial no cérebro pode contribuir para o progresso e pior 

prognóstico do AVC (KIM et al., 2017).  

Além disso, a carne processada é, na maioria das vezes 

processada com nitrato de sódio para aumentar sua 

preservação, o que eleva o risco de hipertensão e 

consequentemente exerce um efeito negativo no sistema 

cardiovascular. De acordo com revisões a hipertensão é um 

importante fator de risco para o AVC. Deste modo, reduzir a 

pressão sanguínea pode contribuir para a redução do risco. 

Uma meta-análise de 10 estudos prospectivos revelou que um 

alto consumo de sódio foi, de fato, associado com o aumento 

significativo de 24% do risco de AVC (LARSSON, 2017).  

A hipertensão pode favorecer um aumento do risco para 

risco de desenvolver um AVC, devido a elevada força exercida 

sobre a parede das artérias, o que facilita a lesão e o acúmulo 

das partículas circulantes (KIM et al., 2017). Esse estudo 

evidencia uma possível causa e característica da Dieta 
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Mediterrânea, que é o baixo consumo de carne vermelha, para 

seus diversos benefícios nas doenças crônicas não 

transmissíveis. 

Em contraste, a carne branca contém menos ferro heme 

e é rica em gordura poli-insaturada. Um estudo anterior mostrou 

que uma dieta que possui como fonte principal de ácidos 

graxos, gordura poli-insaturada pode diminuir o colesterol LDL, 

que quando comparado ao aumento ou manutenção dos 

valores de colesterol LDL anteriores foi relacionado a uma 

diminuição do risco de AVC e doença coronariana (KIM et al., 

2017). 

SPENCE (2018) descreve que o risco coronariano em 

Creta correspondia a 1/15 do risco da Finlândia e apenas 40% 

do risco do Japão. Não é, portanto, como se acreditava 

previamente, uma dieta pobre em gordura, mas pobre em 

açúcares e com alto teor de gorduras benéficas, como óleo de 

oliva e canola, como também é rica em cereais integrais, frutas, 

vegetais e legumes (feijão, ervilhas lentilhas e etc) (SPENCE, 

2018). 

 

A Dieta Brasileira 

 

Um amplo estudo que analisou brasileiros de ambos os 

sexos e com idade acima dos 10 anos demonstrou que os 

alimentos mais consumidos no país eram o arroz, café, feijão, 

pão e bife (SOUZA et al., 2013). O único elemento que se 

destaca quando as dietas são comparadas é o feijão, já que a 

dieta mediterrânea se trata de uma dieta rica em leguminosas.  

Esse cenário alimentar é semelhante para todas as 

idades e gêneros analisadas, no entanto, adolescentes foram o 
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único grupo que não reportaram a ingestão de vegetais e 

incluíram doces, bolachas e etc, entre os alimentos mais 

frequentes (SOUZA et al., 2013). O que intensifica ainda mais 

o fato de que os padrões alimentares estão se alterando e se 

tornando cada vez mais prejudiciais para a saúde.  

Em outro estudo realizado com universitários brasileiros, 

todos relataram consumir carne vermelha acima do 

recomendado e mais de 50% deles não consumiam peixes ou 

frutos do mar (DARE; VIEBIG; BATISTA, 2017). Destaca-se o 

grande consumo de carne vermelha no Brasil, que pode trazer 

malefícios para essa população e em especial piorar o 

prognóstico de pacientes diagnosticados com AVC, sobretudo 

pelo aumento da ingestão de colesterol e gordura saturada. 

Uma análise do padrão alimentar das três principais 

refeições: o café da manhã, o almoço e o jantar, considerou 

pessoas de ambos os sexos e todos acima de 20 anos. No café 

da manhã foram identificados 3 padrões alimentares: o 

saudável, quem compunha esse grupo consumia 

principalmente cereais integrais, pão, queijo e frutas; o 

tradicional, em que se destaca o café, açúcar, 

manteiga/margarina e pão; e o “lanche” que demonstrou uma 

ligação com frios, queijo e pão/torrada. Entre os três padrões o 

que sobressaiu foi o saudável, no entanto, seguido do 

tradicional com uma diferença muito pequena (SANTOS et al., 

2015). Ao fazer uma análise o que se mais aproxima da Dieta 

Mediterrânea é o padrão saudável, apesar deste ser o mais 

presente no estudo, não corresponde nem à metade da 

população brasileira em adesão. 

No almoço foram identificados 5 padrões alimentares: o 

tradicional, caracterizado pelo arroz e o feijão; a salada, 
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associado a condimentos naturais, molhos de salada; o “suco 

adocicado”, do qual pertencem os sucos naturais e o açúcar; o 

ocidental, caracterizado pelo álcool, refrigerantes, carne 

processada, molhos/maionese, doces, massas recheadas; e 

por fim “carnes”, devido a sua preferência por carne de aves, 

peixe, frutos do mar e ovos. O padrão alimentar mais presente 

foi o tradicional, mas com porcentagens muito baixas (SANTOS 

et al., 2015).  

O Brasil é bem caracterizado por sua base alimentar 

composta por arroz e feijão, muito diferente do que ocorre em 

outros países em que a base é constituída por batata como 

ocorre em Portugal por exemplo. Além disso, há predominância 

do consumo de carne vermelha em detrimento ao de aves e 

peixes, fator que contradiz o que foi apresentado no perfil da 

dieta mediterrânea.  

Por fim, no jantar foram identificados 4 padrões 

alimentares: o “café com leite e pão”, que foi associado ao café, 

pão/torrada/biscoitos, açúcar e leite integral; a “transição” 

composto por alimentos de ambos padrão alimentar tradicional 

e ocidental, como ovos, carne processada, arroz, feijão, 

molhos/maionese; o “tradicional” composto por condimentos 

naturais, arroz, feijão, bife e molhos de salada; e o “sopa e 

frutas” caracterizado por frutas e sopa/caldos. O que se 

manifestou mais entre os padrões alimentares foi o “café com 

leite” (SANTOS et al., 2015). Através da análise das três 

refeições, têm-se que a de maior importância para o brasileiro 

como um todo é o almoço.  

Em um estudo realizado analisando os componentes da 

Dieta Mediterrânea em universitários brasileiros e europeus, 

conclui-se que os europeus se destacaram na frequência de 
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consumo de alimentos dessa dieta (DARE; VIEBIG; BATISTA, 

2017). Ressaltando a diferença alimentar do brasileiro, que 

além de estar cada dia se modificando no sentido de uma maior 

praticidade, também possui bases e características próprias 

bem diferentes das encontradas em outros locais do mundo. 

Além disso, no Brasil existem algumas características 

alimentares que são regionais como, por exemplo, a farinha de 

mandioca no norte e nordeste e o chá na região sul (SOUZA et 

al., 2013).  

Devido a suas dimensões continentais o padrão 

alimentar varia de acordo com a região. Levando em 

consideração essas características, não é possível determinar 

exatamente o padrão alimentar brasileiro, mas apenas tentar 

aproximar o máximo possível de um perfil nacional. A partir dos 

principais elementos expostos pelos dois estudos realizados 

sobre a alimentação do brasileiro, pode-se afirmar que esse 

perfil possui poucas semelhanças com a dieta que usufrui da 

maior quantidade de evidências quanto ao seu fator protetivo, a 

Dieta Mediterrânea.  

 

CONCLUSÕES  

 

Existem fortes evidências quanto aos benefícios da Dieta 

Mediterrânea não apenas para o AVC, como diversas outras 

doenças crônicas não transmissíveis. Comparando-se os 

padrões alimentares brasileiros e mediterrânicos nota-se 

grande divergência nas características de cada dieta, como por 

exemplo o consumo de carne vermelha que é superior ou de 

vegetais e legumes que é inferior. A prevenção primária é a 

primeira opção para o AVC e a alimentação tem grande 
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importância nesse parâmetro, sendo evidente quando se 

percebe as menores incidências de AVC em países onde esse 

padrão predomina. Conclui-se a importância da alimentação, 

principalmente para pacientes que se caracterizam como de 

risco, para prevenção do AVC. 
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo caracterizar as 
principais variáveis que condicionam a terapêutica nutricional, 
em face de quadros de obesidade em pacientes sob situação 
crítica decorrente da comprovação da doença Coronavírus. 
Justifica-se o trabalho na medida em que a Pandemia da Covid 
19 surpreendeu a ciência pela relevância no âmbito da Saúde 
Pública. Como problema de pesquisa, delimita-se o exame dos 
fatores de risco para as clientelas obesas sob estado crítico da 
doença Coronavírus, comprometendo o seu quadro clínico, pois 
a resposta inflamatória sistêmica e distúrbios do sistema 
imunológico durante a progressão da patologia podem estar 
associados. Quanto à metodologia, trata-se de artigo de revisão 
bibliográfica, com o levantamento e a inclusão de referências 
atualizadas, publicadas sob as diretrizes da literatura científica 
nos últimos 5 anos. Foi possível concluir que ainda são 
precárias as estratégias nutricionais utilizadas no combate a 
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doença Coronavirus. Dentre os fatores de risco para a evolução 
com piora dos pacientes infectados por SARS-CoV-2, a 
obesidade surge como uma condição comum entre os 
pacientes hospitalizados com maior gravidade, sendo relevante 
compreender melhor os mecanismos fisiopatológicos que 
podem ser a chave da correlação entre obesidade e 
agravamento da COVID-19. Conclui-se que as dietas 
normolipídicas possuem a capacidade de uma menor 
expressão do sistema ACE2-RAS, e que padrões alimentares 
adotados, a dieta do mediterrâneo possui propriedade 
imunomoduladora e anti-inflamatória para a prevenção a 
Coronavirus. Identificou-se que a combinação de zinco e 
piritiona atuam inibindo a replicação da doença Coronavirus, a 
suplementação de selênio poderá atuar controlando a infecção 
do vírus pelo RNA. A suplementação de vitamina C mostrou- se 
eficaz na síndrome do desconforto respiratório, podendo se 
tornar um aliado no tratamento de suporte a COVID-19. Uma 
outra suplementação que até então não se encontra elucidada 
é sobre a utilização de ingestão da vitamina D na prevenção e 
no tratamento da COVID-19, tornando-se necessário mais 
estudos científicos e mais evidências presentes na literatura. Há 
necessidade de novas pesquisas visando relacionar a 
prevalência de morbidade da obesidade como a utilização de 
nutrientes isolados e dosagem de suplementação no 
tratamento. 
Palavras-chave: Nutrição. Coronavírus. Ciências da Saúde. 
Obesidade. Terapia Nutricional. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A relação da obesidade e o estado crítico resultante da 

confirmação da doença Coronavírus no organismo humano 

ainda estão sendo estudadas, não havendo pesquisas 

inteiramente conclusivas, ainda que os primeiros levantamentos 
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a nível mundial demonstrem que cerca de 70% dos internados 

por Covid-19 estão com excesso de peso (BRANDÃO et al., 

2020). 

Estas primeiras constatações, porém, já seriam suficientes para 

justificar o presente debate, seja para confirmar que as pessoas 

com obesidade correm mais riscos com a COVID-19, seja 

porque os obesos já são mais propensos à pressão alta, 

diabetes ou doença cardiovascular, além de serem 

circunstancialmente pertencentes a áreas carentes, onde 

podem estar mais vulneráveis a infecções (BRANDÃO et al., 

2020). 

Releve-se que a análise dos 16.749 pacientes internados em 

hospitais do Reino Unido com COVID-19 descobriu que a 

obesidade estava ligada a uma probabilidade 37% maior de 

morrer, em comparação com pessoas que não eram obesas 

(ABBAS et al., 2020). 

De acordo com os levantamentos supra mencionados o risco 

aumentou mais de quatro vezes com o aumento da idade acima 

dos 50 anos e o risco aumentado mais moderado com 

obesidade foi semelhante ao encontrado com outras 

comorbidades (BRASIL; 2020). 

O relatório foi publicado como uma pré-impressão, portanto 

ainda não foi revisado por pares (ACKERMANN et al., 2020). 

Por sua vez, as pessoas com obesidade são mais vulneráveis 

a doenças infecciosas graves devido a níveis mais altos de 

inflamação no corpo (ALCOCER et al., 2020). 

A pandemia sanitária representada pela COVID-19 apresenta 

um grande risco para pessoas com comorbidades, como 

obesidade, diabetes e hipertensão. A obesidade, por si só, já é 

fator de risco para o desenvolvimento de doenças 
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cardiovasculares e metabólicas e, portanto, obesos possuem 

maior propensão a apresentar múltiplas comorbidades 

(BRANDÃO et al., 2020). 

Assim, neste contexto, segundo a Organização Mundial de 

Saúde, a prevalência mundial da obesidade triplicou desde 

1975. Em 2016, mais de 1,9 bilhão de adultos apresentava 

sobrepeso, dos quais 650 milhões eram obesos, e, entre as 

crianças e adolescentes de 5 a 19 anos, 340 milhões se 

encontravam com sobrepeso ou obesidade. Em 2019, 38 

milhões de crianças menores de 5 anos apresentavam 

sobrepeso ou obesidade. Portanto, a obesidade é considerada 

como a pandemia do século XXI (ALPERT; 2020; ALPERT et 

al., 2020). 

O agente causador da COVID-19, nome oficialmente adotado 

pela Organização Mundial da Saúde, é uma condição que pode 

afetar os pulmões, o trato respiratório e outros sistemas. Dados 

filogenéticos sugerem uma origem zoonótica, e tem sido 

demonstrado que a transmissão do vírus se dá de pessoa para 

pessoa. Tem sido detectado em escarro, saliva, e zaragatas da 

garganta e nasofaringes (GHINAI et al.,2020). 

A pandemia da COVID-19 se sobrepôs a pandemia da 

obesidade. A obesidade aumenta o risco do desenvolvimento 

de COVID-19 grave, precisa ser amplamente investigada, pois 

há um claro reconhecimento de que as doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT's) estão associadas ao agravamento da 

COVID-19. A obesidade é considerada um fator de risco para o 

desenvolvimento das demais DCNT's e risco aumentado de 

pneumonia com pré-disposição à hipoventilação, hipertensão 

pulmonar, estresse cardíaco, desregulação imunológica com 

altos índices de marcadores inflamatórios circulantes, 
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associados à resistência à insulina sabidamente presente em 

pacientes obesos (sociedade Brasileira de Cardiologia, 2020). 

De acordo com a citação anterior, também se faz necessário e 

importante investigar terapias anti-inflamatórias no qual estão 

designados a amenizar o aumento de citosinas de infecções 

graves por COVID – 19. Fora isso os resultados de pacientes 

com infecção por COVID-19 são amplamente influenciados pelo 

estado nutricional do indivíduo e do estilo de vida. 

Dentre os achados de terapia nutricional foi possível observar 

que dietas normolipídicas possuem a capacidade de uma 

menor expressão do sistema ACE2-RAS, que padrões 

alimentares tais como a dieta do mediterrâneo possui 

propriedade imunomoduladora e anti-inflamatória para a 

prevenção do Coronavirus. Além disso, a suplementação de 

vitamina C mostrou–se eficaz na síndrome do desconforto 

respiratório, podendo se tornar um aliado no tratamento de 

suporte a doença COVID-19. Entre os resultados também foram 

identificados que a combinação de zinco e piritiona atuam 

inibindo a replicação da doença Coronavirus e a suplementação 

de selênio poderia atuar controlando a infecção por vírus pelo 

RNA. Uma outra suplementação que até então não se encontra 

elucidada é sobre a utilização de ingestão da vitamina D na 

prevenção e no tratamento da COVID-19, tornando-se 

necessário mais estudos científicos e mais evidências 

presentes na literatura.   

Em países com grande prevalência de obesos, a obesidade 

eleva o risco de jovens apresentarem a forma grave da COVID-

19. Já é sabido que a obesidade causa disfunção no sistema 

imune, aumentando a susceptibilidade às infecções e à morte 

por sepse. A obesidade leva a um estado inflamatório crônico e 
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de estresse oxidativo no organismo. O SARS-CoV-2 amplifica a 

resposta inflamatória já originalmente aumentada em obesos. 

Os adipócitos são alvos e reservatórios potenciais do SARS-

CoV-2 (ANANIAS et al., 2018). 

Este trabalho justifica-se na medida em que a pandemia da 

Covid 19 surpreendeu a ciência pela relevância no âmbito da 

saúde pública, impondo-se crivos austeros para que possam 

ser desenvolvidas descobertas capazes de minimamente 

combater a pandemia Sanitária em pleno curso.  

Diante o que foi exposto, este trabalho tem por objetivo 

identificar artigos relevantes que discutam a relação entre a 

obesidade em pacientes adultos com situação crítica pela 

Coronavírus, como também a importância do tratamento 

nutricional para a imunidade contra a doença Covid-19. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, por meio de um 

levantamento bibliográfico das Guidelines mais recentes sobre 

o Coronavírus (COVID-19), a obesidade como fator de risco 

para o comprometimento da doença e a importância da terapia 

nutricional. Para a seleção das Guidelines foram acessadas as 

bases de dados: PUBMED, SCIELO, PUBMED e Google 

Acadêmico. 

Os critérios de inclusão estabelecidos para os fins desta revisão 

bibliográfica foram apresentar algumas das seguintes 

informações: respaldo científico para a conduta dietoterápica 

das condições clínicas do COVID, da obesidade. Foram 

incluídas as Guidelines mais recentes. O idioma de referência 

para as buscas foi o inglês. 
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Oportuno mencionar que como problema de pesquisa, delimita-

se o exame dos fatores de risco para as clientelas obesas sob 

estado crítico do Coronavírus, comprometendo o seu quadro 

clínico, pois a resposta inflamatória sistêmica e distúrbios do 

sistema imunológico durante a progressão da patologia podem 

estar associados.  

Quanto ao percurso metodológico ainda, trata-se de artigo de 

revisão bibliográfica, com o levantamento e a inclusão de 

referências atualizadas, publicadas sob as diretrizes da 

literatura científica nos últimos 5 anos, a partir do ano de 2015. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A obesidade, que é uma doença inflamatória de incidência 

global, tem sido o maior fator decisivo nas internações, depois 

da idade, o que pode indicar o papel das reações hiper 

inflamatórias que ocorrem nas pessoas com a COVID-19 

(APOVIAN; 2018). 

A obesidade e o diabetes estão associados a uma série de 

comorbidades, incluindo risco elevado de doenças 

cardiovasculares e também estão entre as principais causas de 

óbitos e invalidez em todo o mundo (MORRIS et. al., 2016). 

Pacientes com condições crônicas pré-existentes, como 

diabetes e hipertensão, apresentaram versões mais graves da 

doença causada pelo novo Coronavírus, a COVID-19. Isso 

significa dizer que a infecção se desenvolveu rapidamente para 

a síndrome do desconforto respiratório agudo, insuficiência 

respiratória aguda e outras complicações (BRANDÃO et al., 

2020). 
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Sabendo que a obesidade pode levar a distúrbios metabólicos 

que estão associados com as DCNT's, a preocupação para que 

ocorra o controle adequado da pressão arterial e dos níveis 

glicêmicos tende ser ainda maior, além dos cuidados individuais 

e coletivos como medidas de proteção para assim evitar a 

COVID-19 e suas complicações (ARMSTRONG et al., 2018). 

Propriamente sobre a disseminação do COVID-19 no Brasil, 

divulgado no início de abril, apontou uma nova tendência 

relacionada às mortes pelo vírus, a obesidade estava mais 

presente nos óbitos de jovens que os de idosos (BRASIL; 

2020). 

Releve-se ainda que estudos desenvolvido em Wuhan, China, 

apresenta as características epidemiológicas da pneumonia 

causada pela COVID-19 identificando a idade avançada, 

obesidade e presença de comorbidades crônicas pré-existentes 

que vêm sendo associados à evolução com piora do 

prognóstico e aumento da mortalidade dos pacientes 

acometidos pela COVID-19 (CHEN et al., 2020). 

Outro estudo sobre a doença, divulgado na França e nos 

Estados Unidos, aponta que a obesidade está presente em 

mais da metade dos pacientes internados e naqueles que 

precisam de ventilação mecânica (GARG et al., 2020). 

O relatório Rede de Vigilância Hospitalar Associada à COVID-

19 (COVID-NET) realizado em 99 municípios de 14 estados 

americanos e divulgado no dia 08 de abril de 2020 pelo Centro 

de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos 

identificou a obesidade como condição comum entre os 

pacientes hospitalizados (ARROYO-JOHNSON e MINCEY; 

2020). 
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De 180 adultos hospitalizados, 48,3% apresentavam 

obesidade. A taxa sobe para 59% entre os jovens e adultos dos 

18 aos 49 anos de idade e na faixa etária entre 50 e 64 anos o 

número de obesos nos leitos é de 49% (ARROYO-JOHNSON 

e MINCEY; 2020). 

Outra publicação realizada pelo Instituto Lille Pasteur da 

Universidade de Lille, o Departamento de Terapia Intensiva e o 

Centro Integrado de Obesidade da cidade francesa de Lille, 

aponta que a obesidade está associada a casos mais graves de 

Covid-19, quando requer uso de respiradores. Segundo a 

pesquisa, a gravidade da doença aumenta de acordo com o 

Índice de Massa Corporal (IMC) do paciente. O resultado 

mostra que a obesidade (IMC > 30 kg / m²) e obesidade grave 

(IMC > 35 kg /m²) estiveram presentes em 47,6% e 28,2% dos 

casos, respectivamente. De maneira geral, 85 pacientes 

(68,6%) necessitaram de ventilação mecânica e a proporção de 

pacientes que necessitaram de suporte ventilatório aumentou 

com as categorias de IMC, sendo maior nos pacientes com IMC 

> 35 kg / m² (85,7%) (BAEK et al., 2020). 

Quanto à resposta imune, na obesidade o tecido adiposo é pró-

inflamatório devido a uma maior quantidade circulante de 

interleucina e proteína C reativa, havendo também um aumento 

da expressão de adipocinas e uma expressão desregulada de 

leucócitos e macrófagos. Além de todos esses fatores, um pior 

estado nutricional e hiperglicemia podem agravar a situação de 

alguns indivíduos obesos (BRANDÃO et al; 2020).  

Vale ressaltar ainda que em indivíduos com idade avançada, o 

peso e a massa magra tendem a diminuir e o tecido adiposo 

aumenta substancialmente, especialmente naqueles 

acometidos por doenças crônicas cardiovasculares e 
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respiratórias deixando a eficiência metabólica prejudicada 

(SATTAR et al., 2020).  

Entende-se que o vírus SARS-CoV-2 se liga ao receptor da 

enzima conversora de angiotensina 2 (ACE2) para invasão 

intracelular, e postula-se que o mecanismo de lesão pulmonar 

aguda durante a infecção seja mediado pela ativação do 

sistema renina-angiotensina (RAS) (BRANDÃO et al.,2020).  

Sabidamente, o ACE2 é expresso no tecido adiposo humano. A 

ativação do eixo desempenha um papel importante na 

fisiopatologia da obesidade e no risco cardíaco relacionado à 

adiposidade visceral. A interação entre o sistema ACE2-RAS, o 

tecido adiposo, o estado nutricional e o novo Coronavírus pode, 

pelo menos parcialmente, explicar o maior risco de 

morbimortalidade de pacientes obesos com COVID-19 

(SIMONNET et al., 2020; MALAVAZOS; 2020). 

 

TRATAMENTO NUTRICIONAL 

 

Brandão et al (2020) descreve que no tecido adiposo abdominal 

a expressão de angiotensinogênio está aumentada em 

hipertensos e obesos induzidos por dieta hiperlipídica e isso 

podem estar associados com as concentrações elevadas de 

peptídeos de angiotensina nesse tecido.  

Assim, neste contexto, se faz necessário manter uma dieta 

normolipidica tendo em vista que o organismo também 

necessita de quantidades mínimas de lipídios para manter a 

homeostase e dar segmento em alguns processos metabólicos 

do organismo. 

Existem várias dietas e nutrientes que possuem a capacidade 

de propriedades imonumoduladoras e anti-inflamatórias em 
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doenças, incluindo doenças pulmonares, cardiovasculares e 

doenças crônicas não transmissíveis. (RUSSELL et al., 2017).  

Com o intuito de desempenhar um papel primordial de 

promover e manter a saúde nas pessoas, a nutrição apresenta 

segurança e uma alternativa a mais na prevenção e tratamento 

de diversas patologias, como também para o novo Coronavírus 

(MUSCOGIURI et al., 2020).  

Evidências de qualidade moderada sugerem que os padrões 

alimentares e os nutrientes individuais podem influenciar os 

marcadores sistêmicos das funções imunológicas. No entanto, 

a complexidade da interação (nutrição e imunologia) requer 

mais pesquisas antes das recomendações dietéticas baseadas 

na população (ZHENG; 2020). 

Padrões alimentares saudáveis, como a dieta mediterrânea ou 

similar, são benéficos contra as DCNT's, mas, potencialmente, 

também contra infecções como o COVID-19 devido aos seus 

efeitos na saúde imunológica (MUSCOGIURI et al., 2020). 

Foi descoberto que a dieta mediterrânea tem efeitos protetores 

para doenças respiratórias alérgicas em estudos 

epidemiológicos e para condições inflamatórias. Em um estudo 

prospectivo na China em Cingapura foi possível avaliar um 

número de 57.078 pessoas, compostos por homens e mulheres 

com idades entre 45 e 74 anos no qual estavam livres de câncer 

e DCV no início de (1993 – 1998) sendo acompanhados até o 

ano de 2014.  No decorrer de todo esse tempo ocorreram 

15.262 mortes sendo elas de DCV: 4.871 pessoas; Doenças 

Respiratórias: 2.690 pessoas (PHAN; 2020). 

Assim, um maior consumo de vegetais, frutas, nozes, e ácidos 

graxos n – 3 (ω -3) de cadeia longa, elementos já existentes da 

dieta do mediterrâneo em contrapartida de um menor consumo 
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de carne vermelha e uma menor ingestão de álcool foram os 

componentes do índice da dieta associados a um menor risco 

de mortalidade. Sendo eles de 19-28% menor risco de 

mortalidade por DCV e 14-28% menor risco de doença 

respiratória (MUSCOGIURI et al., 2020). 

Também se faz necessário e importante ter o conhecimento de 

potencialização de alguns nutrientes individuais, principalmente 

daqueles que podem ter ação efetiva na prevenção e no 

combate do novo Coronavirus. 

Em mecanismos fisiológicos essenciais, o zinco é necessário 

em inúmeras vias bioquímicas se tornando um oligoelemento 

indispensável. O ser humano apresenta zinco em sua estrutura 

corporal em quantidade variando de 1,5 a 2,5 g. Boa parte 

desse mineral encontra – se na massa livre de gordura, 

principalmente no interior das células. A musculatura 

esquelética e a massa óssea são as estruturas com maior 

quantidade do mineral, já o plasma dispõe de apenas 0,1% ou 

cerca de 3,5mg de zinco está presente no plasma (BANU et al., 

2020). 

Esse mineral atua como anti-inflamatório e integra também o 

sistema de defesa antioxidante. Influenciando na proliferação e 

maturação das células de defesa, indivíduos no qual 

apresentam deficiência se tornam mais propensos a infecções 

(ZHU et al., 2017). 

O zinco, especialmente importante em jovens e adultos, atua 

diretamente na função imunológica, por ser cofator enzimático 

de várias reações. Estudos sugerem que a combinação de 

zinco e piritiona atua inibindo a replicação da Coronavirus 

SARS (MCCARTY e DINICOLANTONIO; 2020). 
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A suplementação desse mineral em pacientes com COVID-19 

é alvo de ensaios clínicos em andamento, e outros estudos 

estão em curso para investigar a associação do zinco 

juntamente com outros possíveis agentes terapêuticos (ZHANG 

et al., 2020). 

Por várias razões, o mineral selênio é de particular relevância 

para infecções virais entre esses fatores nutricionais. O sistema 

imunológico depende de um conjunto de selênio proteínas 

específicas contendo selenocisteína em seus locais ativos e 

conhecida por depender do suprimento abundante de selênio 

para sua expressão completa e atividades enzimáticas 

(SCHOMBURG et al., 2020). 

O selênio atua como cofator para importantes peroxidases e 

sua deficiência está associada a elevação da patogenicidade e 

da taxa de mutação viral. A suplementação poderia atuar 

controlando infecção por vírus RNA, elevando a sinalização 

TLR7 e MAVS (ZHANG e LIU; 2020). 

Notavelmente, a taxa de cura da COVID-19 foi recentemente 

associada ao status basal de selênio em diferentes áreas da 

China. Coletivamente, os estudos disponíveis apoiam a noção 

de que o esse mineral pode ser relevante para a infecção com 

SARS-CoV-2 e o curso da doença COVID-19 

(FAKHROLMOBASHERI; 2020). 

Os resultados reforçam a noção de um papel relevante do 

selênio para a convalescença de COVID e apoia a discussão 

sobre esse mineral ser uma suplementação adjuvante em 

pacientes gravemente enfermos e com deficiência de selênio 

(MOGHADDAM et al., 2020). 

A vitamina C encontra-se na natureza sob duas formas: 

reduzida ou oxidada (ácido deidroascórbico); ambas são 
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igualmente ativas, porém a forma oxidada está muito menos 

difundida nas substâncias naturais. Em adição a seus efeitos 

antioxidantes, o ácido ascórbico (AA) é importante na 

cicatrização das feridas, essencial na síntese de colágeno, 

atuando como co-fator para as enzimas lisil e propilhidroxilases, 

e estimulando a transcrição dos genes do colágeno (DE BRITO 

et al., 2019). 

De acordo com o autor, avaliando a suplementação de altas 

doses de vitamina C para pacientes com síndrome do 

desconforto respiratório grave, recente estudo considerou uma 

opção de tratamento segura em relação a desfechos 

secundários pesquisados (menor mortalidade após 28 dias de 

internação em UTI's, dias sem UTI e dias sem hospital).  

Em uma revisão sistemática, a ingestão de 1g/dia de ácido 

ascórbico reduziu a duração da gripe (8% para adultos e 14% 

para crianças). Por sua atividade antioxidante e antiviral, a 

vitamina C atua diminuindo a suscetibilidade à infecção no trato 

respiratório inferior, sendo a suplementação associada a um 

menor tempo de permanência em unidade de terapia intensiva 

(WANG et al., 2020). 

Com relação especificamente a COVID-19, recente revisão 

sugere que a vitamina C pode ser uma das escolhas para o 

tratamento de suporte, embora sejam necessários estudos 

longos e sistemáticos. Para indivíduos sob risco de infecções 

virais respiratórias, a utilização de doses elevadas de vitamina 

C (até 2g/dia) por via oral pode ser indicada. A deficiência de 

vitamina C em indivíduos vivendo na comunidade é rara, uma 

vez que é abundante na natureza. As principais fontes são as 

frutas cítricas e vegetais crus. As necessidades diárias 
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recomendadas são variáveis entre países indo de 45 mg a 110 

mg/d (DE BRITO et al., 2019).  

No Brasil, adota-se a Ingestão Dietética Recomendada (RDA) 

de 75 mg/dia para mulheres e 90 mg/d para homens (BECKER; 

2020). 

A vitamina D é reconhecida como um importante modulador da 

imunidade inata e adaptativa, sendo observada sua redução 

sérica em presença de doenças e sintomatologias respiratórias. 

A redução dos níveis séricos de vitamina D está associada a 

instalação e progressão da Coronavírus, sugerindo que a 

suplementação desta vitamina poderia atuar elevando a 

resistência ao SARS-CoV-2 (EROGLU et al., 2019).  

Assim, a relevância da vitamina D se baseia no aumento da 

evidência de que sua suplementação e restauração para 

valores normais em pacientes infectados possam melhorar a 

recuperação, desta forma reduzindo os níveis de inflamação e 

melhora da ativação imunológica (BEUN et al., 2020). 

Sabe-se que maior quantidade de absorção da vitamina D 

ocorre por ação de raios ultravioletas, porém, frente as 

recomendações de saúde pública sobre a necessidade de 

limitar a exposição ao sol para evitar o risco de câncer, torna-

se ainda mais importante o cuidado com a alimentação, 

incluindo fontes dessa vitamina (BRANDÃO et al; 2020).  

É conhecida, difusamente, a contra indicação de altas doses de 

colecalciferol com o intuito de promover a prevenção ou cura da 

COVID-19. Tendo em vista a atual pandemia de COVID-19, é 

relevante atentarmos para a letalidade maior em pessoas acima 

de 60 anos. Nesses indivíduos se observa maior prevalência de 

hipovitaminose D e menor exposição solar (isolamento social) 
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com consequente comprometimento da resposta imune 

(BHATHEJA et al., 2018; BIKDELI et al., 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentre os fatores de risco para a evolução com piora dos 

pacientes infectados por SARS-CoV-2, a obesidade surge 

como uma condição comum entre os pacientes hospitalizados 

com maior gravidade, sendo relevante compreender melhor os 

mecanismos fisiopatológicos que podem ser a chave da 

correlação entre obesidade e agravamento da COVID-19.  

A investigação dos estudos presentes nesse trabalho aponta 

que dietas normolipidicas possuem a capacidade de uma 

menor expressão do sistema ACE2-RAS, que padrões 

alimentares tais como a dieta do mediterrâneo possui 

propriedade imunomoduladora e anti-inflamatória para a 

prevenção da Coronavirus.  

Do mesmo modo, o selênio também entra em destaque e 

discussão por ter sido recentemente associado através do 

status basal a taxa de cura da COVID-19 em diferentes áreas 

da China. 

Já o zinco, a vitamina C e a vitamina D mesmo tendo sua 

eficácia comprovada em funções anti-inflamatórias com 

benefícios em infecções virais, ainda não foram demonstrados 

tanta efetividade, tornando-se necessários mais estudos para a 

comprovação na prevenção e no tratamento da nova 

Coronavirus. 

Entretanto, tão importante quanto o estudo para futuras 

intervenções terapêuticas é a comunicação do risco à 
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população sem estigmatizar a obesidade, estimulando estilo de 

vida saudável e melhores escolhas alimentares e nutricionais.  

Há necessidade de realizar novas pesquisas que possam 

relacionar a prevalência de morbimortalidade da obesidade em 

pacientes infectados pela COVID-19 como também nutrientes 

isolados e dosagem de suplementação no tratamento em 

diferentes faixas etárias e a sua real dimensão nos diferentes 

países e continentes. 
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RESUMO: Introdução: O envelhecimento pode ser 

caracterizado por um processo gradativo, apresentando 
algumas limitações como perda de funções, variações 
biológicas e sociais. A música quando trabalhada com o grupo 
da terceira idade, tem tido um papel importante na promoção da 
saúde mental deste público alvo, sendo capaz de despertar 
emoções, redução dos sintomas depressivos devido o aumento 
da serotonina, noradrenalina e dopamina. Objetivo: Melhorar a 
qualidade de vida e fortalecimento da comunicação dos idosos 
institucionalizados submetidos à musicoterapia do Lar vó 
Filomena localizado na cidade de Cuité-PB. Relato de 
experiência ou ação: É possível perceber o quanto a música 
é de grande importância na vida das pessoas, sejam ela em 
qualquer faixa etária. A música vai além de uma simples 
melodia, ela é responsável pela a ativação de consideráveis 
áreas cerebrais, que vai desde os tipos de cognição ao 
aprendizado de uma habilidade motora e linguagem, até aos 
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princípios das emoções. Reflexão sobre a experiência: É 
indescritível a sensação de gratidão em poder colaborar com o 
desenvolvimento e autonomia deste público. Conclusão: Foi 
possível proporcionar aos idosos mais conhecimento e melhoria 
na qualidade de vida, por meio da música, mediante a práticas 
que exigissem maior participação de cada um, a fim de tornar 
oportuno  um envelhecimento mais saudável e ativo.  
Palavras-chave: Terapia alternativa; Terapia integrativa complementar; 
Música; Casa de repouso.  

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o site OPAS Brasil, segundo a OMS 

(2018), estima-se que a proporção da população idosa mundial 

dobrará de 12% para 22%, entre os anos de 2015 á 2050, ou 

seja, totalizando 2 bilhões de pessoas acima de 60 anos no ano 

de 2050, desse modo, todos os países sofrerão com essa 

mudança demográfica, a fim de garantir um sistema social de 

saúde integro e eficaz para acatar toda essa população.  

Desta maneira, a solicitação e procura por Instituições de 

Longa Permanência para Idosos (ILPIs) terão um grande 

aumento devido à procura de vagas, com isso, aumentará a 

demanda de cuidadores e profissionais habilitados para lidar 

com esse público etário. (VERAS et al., 2018).  

Logo, para garantir e proteger os direitos e deveres da 

pessoa idosa institucionalizada, desde do ano de 2005 o 

Ministério da Saúde aprovou a lei Resolução da Diretoria 

Colegiada – RDC nº 283, de 26 de setembro, no qual define as 

diretrizes para o funcionamento correto das ILPIs, garantindo e 

assegurando a prevenção e promoção da saúde do idoso, além 
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do processo de envelhecimento com maior qualidade de vida, 

aptidão física e funcional. (VERAS et al., 2018). 

 MARIANO et al., (2020) deixa claro que a capacidade 

funcional através da dimensão motora é um forte indicador da 

condição saudável da vida de um idoso, pois a perca da 

coordenação motora limita a mobilidade e proporciona a pessoa 

idosa risco eminente de quedas, além da forte dependência de 

terceiros, que na sua ausência, pode levar a institucionalização, 

proporcionando assim a ociosidade presente no dia a dia do 

institucionalizado, como em vista a consequência de grandes 

problemas psicológicos e morbidade nessa faixa etária.  

Dessa forma, é nítido que o envelhecimento pode ser 

caracterizado por um processo gradativo, apresentando 

algumas limitações como perda de funções, variações 

biológicas e sociais. Assim sendo, necessário a elaboração de 

eventos que possa intervir, reinventar e retardar os danos que 

essa fase traz na vida dessas pessoas. (SILVA et al.,2019).  

Em decorrência a isso, é necessário traçar algumas 

estratégias para que essa fase possa ser desfrutada de forma 

sublime e eminente. De modo que é notório a ligação direta da 

música com o meio social do ser humano, exercendo diversas 

funções sociais como o uso da mesma em hospitais, abrigos 

institucionalizados para idosos, centro de atendimentos 

especializados, reabilitação cognitiva, como também a simples 

utilização em escolas como meio de ensino e comunicação no 

aprendizado educacional, desta maneira, tem mostrado 

resultados eficazes ao longo dos anos, principalmente no 

tratamento de doenças neurodegenerativas. Como diz, MM 

Monerrris et al., 2020.  
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Posto isto, é possível destacar a musicoterapia como 

forma de propiciar um envelhecimento ativo e com qualidade de 

vida, tendo em vista, a oportunidade de trabalhar atividades 

mnêmicas, e outras funções cognitivas como, recordações dos 

antecedentes, linguagem e uma história já vivida, além de trazer 

alegria e satisfação. (ARAÚJO et al., 2016).  

Exemplo, é a provável efetividade que a memória 

musical proporciona, tal como os flash de memória que temos 

ao ouvir uma musica e recordar de um momento vivido 

marcante em alguma fase da vida, além de sentimentos e 

recordações de familiares, que vem a ser acionado a partir do 

gatilho musical. Como afirma Levi (2016), em que percebe-se a 

associação articulada da memória com momentos que o 

individuo tem vivido no passado, são facilmente trazidas á tona 

por meio de lembranças que são capazes de ativar os 

sentimentos da pessoa, isso explicaria que vivencias de 

grandes emoções permanecem intactas no cérebro e 

ressurgem como flash através da música. 

A música é capaz de tornar a senescência uma fase da 

vida, agradável tendo em vista que ela concede ao ouvinte 

momentos mais ativos, evitando a ociosidades nesses idosos 

institucionalizados. (CORRÊA et al., 2020). 

Desse modo, a musicoterapia pode ser utilizada com 

finalidade de articular em algumas áreas do cérebro efeitos 

satisfatórios que propicie ao ouvinte idoso, algum estimulo 

convincente, relaxante e prazeroso.  (MONERRIS et al., 2020). 

Dito isso, ela vem se destacando cada vez mais pela a 

comunidade cientifica, por mostrar eficácia no tratamento das 

demências e doenças acometidas pela senescência, como o 
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aumento dos níveis de coordenação motora, cognitiva e física. 

(GALLEGO et al., 2015). 

Desse modo, a musicoterapia aplicada nessa área de 

conhecimento da qualidade de vida da pessoa idosa, 

principalmente quando se trata dos institucionalizados, tem 

como objetivo auxiliar no desenvolvimento da independência 

funcional, o qual acaba contribuindo para um envelhecimento 

mais ativo. (ARAÚJO et al., 2016).  

Além disso, pode-se ser diferenciada por diversas 

técnicas, desde da técnica ativa no qual o paciente participa 

mais diretamente durante a sessão, à técnica receptiva que 

caracteriza pelo o predomínio mais ausente da participação do 

idoso. (GALLEGO et al., 2015).  

A música quando trabalhada com o grupo da terceira 

idade, tem tido um papel importante na promoção da saúde 

mental deste público alvo, sendo capaz de despertar emoções, 

redução dos sintomas depressivos devido o aumento da 

serotonina, noradrenalina e dopamina, liberados com o início da 

prática regular de exercício físico, que são executados a partir 

dos movimentos proporcionado pela a melodia da música, que 

acaba trazendo lembranças da juventude. (ALMEIDA et al., 

2018).  

Assim sendo, além de um estimulante simples, porém 

bastante eficaz no quesito saúde mental, também uma bela 

forma de ocupação e lazer para as pessoas da melhor idade. 

Buscando assim uma provável influencia na qualidade de vida 

dessas pessoas, como afirma Samsi & Manthorpe (2014), que 

diz que o uso da música então pode servir de estímulo a buscas 

de correta aplicação de medidas não farmacológicas, as quais 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2526-89102020000200539&lang=pt#B031
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devem beneficiar não somente a qualidade de vida dos 

longevos, como também de seus cuidadores. 

Esse trabalho tem como objetivo melhorar a qualidade 

de vida e fortalecimento da comunicação dos idosos 

institucionalizados submetidos à musicoterapia do Lar vó 

Filomena localizado na cidade de Cuité-PB. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA OU AÇÃO  

 

O projeto Acompanhamento do estado nutricional de 

idosos institucionalizados no município de Cuité-PB, surgiu em 

2012 através de estudantes e professores do curso de nutrição 

da Universidade Federal de Campina, campus Cuité-PB. É 

composto por 10 extensionistas graduandos do curso de 

Nutrição, da Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG), Centro de Educação e Saúde (CES), coordenado pela 

professora Nilcimelly Rodrigues Donato e orientado por Flávia 

Negromonte Souto Maior. 

A seleção para aqueles estudantes que desejam fazer 

parte deste projeto, acontece anualmente, a fim de dá 

continuidade ao projeto por meio da EAN (Educação Alimentar 

e Nutricional). Normalmente são ofertadas 10 vagas, e para dá 

seguimento à seleção é realizado uma entrevista com os 

participantes que demostraram interesse e afinidade com o 

projeto, em seguida após ser avaliado o perfil, interesse e 

disponibilidade dos participantes é finalizada o processo 

seletivo e divulgado o resultado final.  

Os encontros eram realizados a cada 15 dias em uma 

casa de apoio ao idoso, conhecido como “Lar Vó Filomena” uma 

instituição pública, localizado no interior da Paraíba situado na 
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cidade de Cuité-PB, que possui uma população estimada um 

pouco mais de 20 mil habitantes. Fazem parte deste lar: os 

auxiliares de serviços gerais, técnicos em enfermagem e 

enfermeira, cozinheiras, cuidadores, coordenadores e os 

idosos, os quais, inicialmente eram aproximadamente 32 

indivíduos, porém ao longo do projeto houveram perdas e 

finalizou com um total de 30 idosos.  

As ações eram realizadas durante o período da manhã 

aos sábados, os quais, com duração de aproximadamente 3 

horas. O período de realização do projeto foi entre os meses de 

maio a dezembro de 2019. 

Nos encontros eram desenvolvidas atividades em que 

pudessem estimular a independência e autonomia de cada um, 

além do fortalecimento do estado nutricional daqueles idosos, 

tendo em vista que quando foram separados de sua família ou 

parentes, é nítido que o psicológico acaba sendo afetado, 

abalando o desenvolvimento físico e mental, favorecendo ainda 

mais a desnutrição e doenças neurodegenerativas.  

Eram utilizados alguns métodos para o desenvolvimento 

do projeto, como: Realizações de reuniões semanais com todo 

o grupo extensionista, coordenadora e orientadora, para que 

pudesse elaborar estratégias que fossem eficazes para a 

evolução tanto do grupo quanto o desenvolvimento destes 

idosos, haja vista, que o projeto dispõem de um crescimento 

mútuo, o avanço acadêmico de cada extensionista, como 

também, o aprendizado da sala de aula posto em prática com 

eles, desse modo, contribuindo assim na comunicação, no 

estimulo a habilidade motora, cognitiva e afetiva entre eles 

juntamente com o grupo.  
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As Instituições de longa permanência para idosos (ILPI), 

é um local em que os tornam mais dependentes, levando a uma 

perda da capacidade cognitiva e propícios ao sedentarismo, ao 

contrário de idosos que moram em domicílios, uma vez que, são 

submetidos a uma rotina diária e sem práticas de atividades 

físicas, sendo uma realidade recorrentes das ILPIs (GOMES e 

colaboradores, 2018).  

Para isso, o projeto teve inúmeros objetivos, entre eles 

estavam: a preparação do aluno para o meio social; a promoção 

da saúde e bem-estar do idoso institucionalizado; o estímulo a 

coordenação motora e cognitiva; além da avaliação do estado 

nutricional.  

Para alcançar os objetivos expostos durante a vigência 

foram trabalhadas diversas oficinas, dentre elas, artesanato, 

pinturas, jogos, diálogos, dança e a música, o qual é o foco 

principal desse estudo, a fim de descontrair um pouco da rotina 

monótona da instituição e assim contribuindo para a  promoção 

à saúde e o lazer dos idosos. 

Com isso, foi possível observar um grande avanço na 

melhora da comunicação, animo e entretenimento, entre os 

idosos com o passar do tempo, juntamente com todos os 

extensionistas e cuidadores.  

A princípio, o primeiro encontro foi bem diferente da 

expectativa criada por todo o grupo, diante das limitações tanto 

físicas e mentais que alguns possuíam, tendo em vista que 

tínhamos como proposta principal e objetiva do projeto 

desenvolver a Educação Alimentar e Nutricional (EAN), o 

estimulo ao consumo diário de água e a prática de exercícios 

físicos para que só assim o conjunto tornar-se completo e as 

ferramentas para um bom desempenho fossem eficazes.   
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No primeiro encontro foi pensado que logo 

desenvolveríamos uma ligação mais íntima e afetiva por parte 

dos idosos para conosco, onde seria apresentado todo o grupo 

e também a apresentação deles, com isso esperávamos mais 

entretenimento por parte dos mesmos, porém devido a 

vergonha, laços que ainda não existiam, o jeito de lidar com 

cada um, impediu que pudesse ter sido dessa forma, mas por 

segurança sempre nos organizávamos com uma segunda 

opção, caso a primeira opção não fosse bem recebida, 

podíamos optar pela outra alternativa.  

 Por isso neste dia, havíamos planejado de nos 

apresentarmos e que automaticamente iriamos interagir e fluiria 

um diálogo entre ambas as partes, contudo, não foi como 

esperávamos e tivemos que pôr em prática a nossa segunda 

opção que foi utilizar a música como forma de interação e 

criação de laços afetivos a partir da troca de experiencia já 

vivenciada. Onde tudo partiu através de uma dinâmica no qual 

consistia em utilizar saquinhos que cotiam papeis com alguns 

trechos de música da antiguidade que corresponderia o seu 

período de tempo. Após um integrante do grupo ler o pedacinho 

da música retratado no papel, fazia com que os idosos 

pudessem relembrar do tempo em que eram jovens e as 

aventuras já vividas, estimulando a memória, além da diversão 

com a música exposta em uma caixa de som, despertando 

assim a vontade de dançar e se divertir.  

Proporcionando um sentimento de bem-estar mútuo 

entre os idosos institucionalizados e todos que ali se 

encontravam presentes, desde do auxiliar de serviços gerais, 

cuidadores, coordenadores, técnicos de enfermagem até os 

extensionistas. Com isso, foi possível observar o poder da 
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música no meio social, onde repentinamente o semblante dos 

idosos era modificado instantaneamente com uma simples 

melodia em uma manhã ensolarada de sábado que fazia com 

que os idosos saíssem de uma fisionomia fechada e seria para 

sorrisos e gestos de alegria. Desse modo, foi iniciado o elo de 

confiança de todos que estavam ali, para que só assim pudesse 

da continuidade a esse projeto tão lindo e gratificante. 

Nesse sentido, é possível perceber o quanto a música é 

de grande importância na vida das pessoas, sejam ela em 

qualquer faixa etária. Como afirma Said & Abramides (2020), 

que a música vai além de uma simples melodia, ela é 

responsável pela a ativação de consideráveis áreas cerebrais, 

que vai desde os tipos de cognição ao aprendizado de uma 

habilidade motora e linguagem, até aos princípios das 

emoções.  

Ademais, houveram encontros que se utilizou 

instrumentos musicais, como violão e o pandeiro (figura 1), uma 

vez que, havia um graduando e alguns longevos que tocavam 

e assim garantia a diversão, alegria e promovendo os laços 

afetivos entre os grupos, além disso, esses momentos 

provocavam a dançar, principalmente para os que tinha mais 

independência funcional, garantindo flexibilidade, movimentos 

locomotores e rítmicos entre ambos o grupos. 
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FESTIVIDADES JUNINAS DO LAR VÓ FILOMENA 

          Fonte: Autoras – Foto autorizada pelo o Lar Vó Filomena.  

 

As atividades com músicas são bem receptivas pelos 

longevos, sendo também uma realidade exposta em outros 

projetos semelhantes, como o de Barros e colaboradores 

(2019) realizado em uma ILPI na cidade de Pelotas, RS, os 

quais, relataram que as oficinas com canções eram as 

preferidas dos idosos, garantindo efeitos positivos para este 

público alvo, além disso, estimulam os movimentos corporais, 

pois quando escutam as melodias começam a mexer o corpo, 

assim melhorando a funcionalidade, postura e cognição.   

Atividades dialógicas são de grande importância para o 

bem-estar social entre os indivíduos, o qual, foi bem presente 

durante esse projeto no lar, pois as ações estimulavam a 

socialização de ambos os grupos, uma vez que, no cotidiano há 
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pouca interação e diálogo entre os longevos do lar, seja por 

razões de timidez ou alguns não gostavam de conversar devido 

o processo de apataçao e na maioria das vezes a não aceitação 

por está ali, por mais que fosse oferecido todas as condições 

necessárias para que eles podessem se mantém no lugar, 

alguns acabavam se isolando, sendo uma realidade recorrentes 

entre institucionalizados. 

 Massi e pesquisadores (2020) também expõe em seu 

trabalho semelhante ao presente estudo, que há pouca 

socialização entre os moradores de uma ILPI do sul dos pais, e 

relatam a importância de provocar discursos dialógicos entre os 

idosos de instituições e a comunidade para um envelhecimento 

saudável, uma vez que, os profissionais das casas de apoio não 

motivam essas conversações.  

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA  

 

A experiência adquirida durante todas essas atividades 

desenvolvidas dentro do projeto de extensão intitulado 

“Acompanhamento do estado nutricional de idosos 

institucionalizados no município de Cuité-PB”, contribuiu ainda 

mais para a nossa formação acadêmica, uma vez que, 

relacionando a teoria juntamente com a prática, nos permitiu 

enxergar o que realmente as pessoas precisam, e em que, por 

meio dos conhecimento acadêmicos poderíamos ajuda-lás. Nos 

permitiu ainda, a troca mútua de conhecimento, além da criação 

de um conceito crítico relacionado a humanização e empatia 

para com as pessoas na senescência. 

O projeto foi enriquecedor e gratificante para os 

extensionistas, pois quando estudantes trabalham e tem 
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contato com a população, adquirem experiências e 

aperfeiçoamento na prática, tornando-se melhores 

profissionais. 

 

CONCLUSÕES  

 

Sobre as contribuições das atividades desenvolvidas do 

projeto de extensão, foi possível proporcionar aos idosos 

melhorias na qualidade de vida, por meio da música, mediante 

a práticas que exigissem maior participação de cada um, a fim 

de tornar oportuno  um envelhecimento mais saudável e ativo, 

além de estimular a comunicação, a cognição e autonomia 

entre eles institucionalizados.   
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conhecimento repassado, para que o projeto pudesse ser 
desenvolvido da melhor forma possível.  
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RESUMO: O leite caprino vem ganhando espaço no campo da 
nutrição e da medicina por apresentar características 
nutricionais e terapêuticas de destaque, principalmente quando 
comparado ao leite de vaca. Essas características se 
relacionam com o potencial alergênico reduzido e com o menor 
tamanho dos glóbulos de gordura, reduzindo o processo de 
digestão. A região do Cariri paraíbano, caracterizada pela seca 
extrema e chuvas irregulares, torna-se uma área de fácil 
adaptação para a caprinocultura. É nessa região onde estão 
localizadas usinas de beneficiamento do leite de cabra 
participantes do Programa “Leite da Paraíba”, cuja finalidade é 
disponibilizar esse alimento à famílias em situação de 
insegurança alimentar. Entretando, é preciso garantir que esse 
leite esteja adequado para o consumo. Sendo assim, o presente 
trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade físico-química 
dos leites ofertados pelo Programa. As amostras foram 
coletadas em sete municípios do Cariri no ano de 2019. As 
análises físico-químicas corresponderam a: gordura, acidez, 
sólidos não gordurosos, densidade, proteína total, lactose e 
cinzas. Os resultados apondaram que parte das amostras estão 
em desacordo com a legislação. Destaca-se a necessidade de 
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investimento pelo governo em treinamentos para os produtores 
e as usinas, visando garantir a produção de um leite de 
qualidade para um consumo seguro pelas famílias assistidas 
por esse programa, além de monitorar dos programas 
ofertados. 
Palavras-chave: Qualidade do Leite. Leite de Cabra. Programa 
Governamental. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O leite é um alimento que protege o consumidor de 

muitas doenças agudas e crônicas. Atributos nutricionais 

específicos do leite de cabra para a saúde humana já foram 

evidenciados em vários estudos, geralmente vinculados aos 

componentes proteicos e lipídicos do leite caprino confrontados, 

especialmente, ao leite bovino (SOARES et al., 2012; 

VERRUCK, DANTAS; PRUDENCIO, 2019).  

Esse alimento vem ganhando mais notoriedade tanto no 

campo da nutrição quanto no campo da medicina, por 

apresentar características nutricionais e terapêuticas de 

destaque. Podendo ser introduzido na dieta como uma 

alternativa ao leite de vaca para aqueles pacientes que 

possuem algum histórico de intolerância e/ou alergia a esse tipo 

de leite. Este fato é justificado pela presença da proteína αs1-

caseína em quantidade reduzida no leite caprino, que de acordo 

com a literatura, está relacionada com o desenvolvimento do 

processo alérgico (WANG et al., 2015; LOPES; BASTOS; 

ALMEIDA, 2019).  

Outra vantagem do consumo do leite de cabra relaciona-

se com o padrão lipídico que o compõe. Ele apresenta glóbulos 

de gordura de tamanho menor, correspondendo 
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aproximadamente à 3,0 microns de diâmetro em 65% desses 

glóbulos. Consequentemente, o seu tamanho reduzido facilita a 

ação das enzimas digestivas, permitindo que sejam digeridos 

mais facilmente por apresentar uma maior área de superfície 

(ALBENZIO et al., 2016; GARCIA et al., 2014; VERRUCK; 

DANTAS; PRUDENCIO, 2019; SILVA; DEL VALLE, 2018).  

Fora os pontos positivos em relação à maior 

digestibilidade e menor potencial alergênico, o leite de cabra 

apresenta também em sua composição micronutrientes em 

grandes quantidades, como a vitamina A (em grande parte na 

forma de retinol) e oligossacarídeos que atuam na proteção da 

flora intestinal. Os micronutrientes são de grande importância 

para saúde humana, principalmente durante a fase da infância 

e no período gestacional (TURKMEN, 2017; FERRAZ et al., 

2018; VERRUCK; DANTAS; PRUDENCIO, 2019). 

Além disso, ele apresenta peptídeos e lipídeos bioativos 

na sua composição, como o ácido linoleico conjugado, que vem 

ganhando destaque nas pesquisas científicas por apresentar 

potencial no combate a doenças. Somam-se a esses 

componentes hormônios, citocinas, nucleotídeos, além de 

outros componentes menores, que podem apresentar ter um 

papel de grande evidência no desenvolvimento e na 

manutenção, tanto de processos metabólicos, quanto de 

processos imunológicos e fisiológicos (TURKMEN, 2017; 

VERRUCK; DANTAS; PRUDENCIO, 2019, DE MACEDO et al., 

2020).  

A domesticação de caprinos, assim como de ovinos, teve 

início na Ásia, há aproximadamente 12 mil anos atrás, na região 

onde hoje se encontra o Irã e teve um grande impacto no 
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desenvolvimento das civilizações, por fornecer alimentos e 

vestimentas na forma de leite, carne e lã. Eles são considerados 

os primeiros grupos de ruminates a serem domesticados e 

esses animais se espalharam rapidamente devido a ação 

humana migratória (EMBRAPA, 2006). 

A introdução da criação de caprinos no Brasil se deu a 

partir da colonização, assim como ocorreu nos demais países 

do continente americano. Entretanto, foi só então em meados 

da década de setenta que essa atividade começou a se 

expandir,  impulsionada pela Associação Brasileira dos 

Criadores de Caprinos (ABCC), a primeira entidade composta 

por produtores envolvidos com a caprinocultura fundada no 

país. De maneira semelhante, no Nordeste, a primeira 

associação foi fundade em Recife, com o intuito de organizar os 

interesses dos produtores da região. (EMBRAPA, 2009). 

 Antes dessa década, os animais que compunham o 

rebanho do território brasileiro não tinham raça defida ou 

representavam ecótipos nacionais. Posteriormente, até 

aproximadamente os anos noventa, começaram a ser 

importadas cabras de outros países como, Suíça, França, 

Estados Unidos, Alemanha e Canadá, permitindo a 

multiplicação das espécies trazidas e formação de rebanhos 

puros (EMBRAPA, 2009). 

Tendo em vista os diversos benefícios que o leite de 

cabra proporciona à saúde humana, vale salientar que a 

capriocultura leiteira está em expansão no Brasil, 

especialmente nas regiões semiáridas, pois as cabras possuem 

características peculiares de tolerar períodos de estiagens e de 

se alimentarem de espécies nativas de clima semiárido, se 
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adaptando bem nas regiões de seca, não sofrendo a influência 

das condições climáticas (EMBRAPA, 2006; NOGUEIRA et al., 

2011; IBGE, 2017; DA SILVA 2018). 

Sua facilidade de adaptação também está ligada com 

sua capacidade ruminte, que torna maior os aproveitamento 

dos nutrientes disponíveis na sua alimentação. Devido à 

agricultura instável na região Nordeste, a caprinocultura vem se 

caracterizando como uma atividade de grande importância 

cultural, social e econômica nessa região, desempenhando um 

papel crucial no desenvolvimento, totalizando 93% do rebanho 

brasileiro, equivalente a 9,09 milhões de cabeças (EMBRAPA, 

2006; NOGUEIRA et al., 2011; IBGE, 2017; DA SILVA 2018). 

Atualmente, o estado da Paraíba corresponde ao maior 

produtor de leite de cabra do Brasil, chegando a um total anual 

de 5.627.000 litros, esse valor representa quase 30% da 

produção de leite nacional, sendo responsável pelo faturamento 

de R$ 7,6 milhões decorrentes da comercialização do leite de 

cabra (IGBE, 2017).  

De acordo com o Censo Agropecuário 2017, o estado da 

Paraíba contou com 2.677 estabelecimentos responsáveis pela 

produção de leite de cabra nesse ano e com 19.397 animais 

ordenhados nos estabelecimentos agropecuários (cabeça), 

ficando atrás apenas da Bahia, que alcançou o número de 

4.941 estabelecimentos produtores de leite, correspondendo a 

38.690 caprinos ordenhados nesses estabelecimentos (IGBE, 

2017).  

Na região do Cariri Paraibano prevalecem cidades 

pequenas com baixa densidade demográfica e economia 

baseada na agropecuária, principalmente na criação de 



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DOS LEITES DE CABRA 
OFERTADOS PELO PROGRAMA DO LEITE PARAÍBA NO CARIRI 

PARAIBANO 

822 
 

caprinos (HOLANDA JUNIOR et al., 2008). Encontrando-se 

nessa região, cooperativas e associações que atuam no 

Programa do Governo do Estado da Paraíba, Programa “Leite 

da Paraíba” (PAA Leite). Na Paraíba, a formação  de 

associações de produtores. Programas semelhantes ao “Leite 

da Paraíba” tiveram seu início na década de 90, através do 

desenvolvimento de programas estaduais de compra e 

distribuição do leite de cabra à crianças menos favorecidas 

financeiramente (EMBRAPA, 2009; BRASIL, 2018). 

O Programa “Leite da Paraíba” foi desenvolvido para 

aumentar o incentivo à produção e ao consumo de leite, 

contribuindo no fornecimento alimentar de famílias na região 

Nordeste e nos municípios do norte e nordeste do estado de 

Minas Gerais em situação de vulnerabilidade social através da 

distribuição gratuita de sete litros de leite semanais para as 

famílias beneficiadas. Para as famílias com mais de um 

membro que esteja cadastrado como beneficiário consumidor, 

poderão ser distribuídos até quatorze litros de leite semanais 

(MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome Programa de Aquisição de Alimentos, 2012). 

O programa também colabora no crescimento da 

produção de leite pelos agricultores familiares fortalecendo o 

setor produtivo local e a agricultura familiar. Os leites adquiridos 

pelo programa são de vaca e de cabra, os quais devem 

preencher as condições estabelecidas pelas normas de 

controle de qualidade (MDS - Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome Programa de Aquisição de Alimentos, 

2012). 
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Sendo o leite um produto perecível, rico em nutrientes, e 

considerado um excelente meio para crescimento microbiano, 

se faz necessário garantir que esse alimento chegue em boas 

condições ao consumidor. Dessa forma, o governo instituiu a 

Instrução Normativa Nº 37/ 2000, regulamentando o processo 

técnico de produção e apresentando os parâmetros de 

segurança como os microbiológicos para reduzir os riscos de 

contaminação (BRASIL, 2000; CATÃO; CEBALLOS, 2001), 

BRASIL, 2002).  

A legislação apresenta os requisitos mínimos de 

qualidade que o leite deve ter para ser destinado ao consumo 

humano, devendo ser avaliado nas análises físico-químicas: 

gordura, acidez, em % ácido lático, sólidos não-gordurosos, 

densidade, índice crioscópico, proteína total, lactose e cinza 

(BRASIL, 2000; BRASIL, 2011).  

Contribuindo para a qualidade do leite, em 2018 foi 

regulamentado o processo de pasteurização através da 

Instrução Normativa Nº 76, nesse procedimento o leite é 

submetido a tratamento térmico e em seguida por refrigeração, 

essa técnica é realizada para eliminação/ redução dos 

microrganismos patogênicos, a normativa também apresenta 

detalhado outras características de qualidade que o leite deve 

apresentar (BRASIL, 2018). 

Diante do que foi abordado previamente, o presente 

trabalho possui como objetivo avaliar a qualidade físico-química 

dos leites ofertados pelo Programa do Leite Paraíba. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa em questão possui caráter transversal, com 

abordagem quantitativa. A coleta dos leites e análises dos 

mesmos ocorreu no período que corresponde aos meses de 

julho à dezembro do ano de 2019. As usinas participantes 

estavam presentes nos municípios de Amparo, Cabaceiras, 

Monteiro, Prata, São Sebastião do Umbuzeiro, Sumé e Zabelê.  

Para a escolha das usinas de leite de cabra participantes 

do estudo, realizou-se um levantamento das que estavam 

localizadas no Cariri Paraibano e que estavam inseridas no 

Programa do governo “Leite da Paraíba”, identificou-se  o total 

de sete usinas em municípios distintos as quais fizeram parte 

do estudo. Essas regiões estão destacadas no mapa da 

apresentado na Figura 1.  

 

Figura 1. Mapa do estado da Paraíba com enfoque nas cidades 

do Cariri que possuem usina de beneficiamento de leite de 

cabra e participaram da pesquisa: 

 
Fonte: Relatório enviado pelo SEDH, adaptado (2018). 
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Foram verificadas as características físico-química dos 

leites pasteurizados cedidos pelas usinas que participam do 

programa do governo “Leite da Paraíba” de cada município 

estudado. As usinas cederam 16 litros e leite em 4 lotes 

distintos, portanto, o estudo avaliou um total de 112 litros de 

leite. 

No momento da coleta, foram observadas as condições 

de armazenamento do leite, certificando que o mesmo estava 

sob refrigeração, para, em seguida, transportar as amostras 

acondicionadas em caixas isotérmicas para os locais de 

análise. 

Realizadas em triplicata e seguindo a legislação vigente, 

conforme Instrução Normativa Nº 37 do Ministério da 

Agricultura e do Abastecimento (BRASIL, 2000), as análises 

físico-químicas compreenderam a avaliação dos requisitos 

mínimos de qualidade do leite, esses requisitos correspondem 

a: gordura, acidez, densidade, lactose em percentual de ácido 

lático, resíduo mineral fixo (cinzas), proteína total e sólidos não-

gordurosos.  

Para a avaliação da qualidade físico-química, foram 

avaliados gordura, acidez, densidade, lactose em percentual de 

ácido lático, resíduo mineral fixo (cinzas), proteína total e 

sólidos não-gordurosos conforme legislação vigente, conforme 

Instrução Normativa Nº 37 do Ministério da Agricultura e do 

Abastecimento (BRASIL, 2000). 

As análises seguiram as metodologias descritas pelo 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

(BRASIL, 2017).  
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Para avaliação da gordura, utilizou-se o Lactobutirômetro 

de Geber. Para a acidez, a titulação com o resultado expresso 

em percentual de ácido láctico. Para a densidade, leitura do 

termolactodensímetro.  

Já em relação a lactose, foi utilizado o método de 

redução de Fehling, expressando os resultados em g/100g; e, 

potenciômetro digital, modelo Q400 (Quimis®), previamente 

calibrado, operando-o de acordo com as instruções do 

fabricante, para quantificar o ácido láctico. 

 Para a determinação de resíduo mineral fixo (RMF), 

procedeu-se com a verificação da umidade e do extrato seco 

total (EST), através do método de secagem em estufa 

estabilizada a 105 ºC, até que seja obtida uma massa 

constante; para então, prosseguir com a carbonização e a 

incineração em forno mufla, na temperatura de 550 ºC.  

A proteína total foi avaliada pelo método Micro Kjedahl, 

utilizando fator de 6,38 para conversão do nitrogênio total em 

proteína total, determinando o índice de proteólise em extensão 

e profundidade pelo método de Micro Kjeldahl.  

No cado do parâmetro sólidos não gordurosos, foi 

realizado o cálculo do estrato seco total (EST), subtraindo o teor 

de gordura, como segue: Sólidos “Não Gordurosos = EST – 

Gordura”. 

Para a análise dos dados os resultados obtidos foram 

foram tabulados em planilha do Microsoft® Office Excel, na 

versão 2016, empregando o método de estatística descritiva 

(média, desvio padrão, coeficiente de variação, valor mínimo e 

valor máximo). A planilha foi utilizada para descrever o banco 
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de dados que, posteriormente, foi confrontado com os valores 

de referência descritos na legislação vigente.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Ao avaliar a qualidade dos leites fornecidos ao programa 

pelas usinas de beneficiamento, estando cada uma instalada no 

município onde foi realizada a pesquisa, as variáveis físico-

químicas e a conformidade dos dados, em comparação com os 

parâmetros da legislação, foram verificadas e apresentadas na 

Tabela 1.  

  Apesar de, na análise da amostragem total, as variáveis 

físico-químicas apresentarem valores médios dentro dos 

padrões da legislação vigente, 25% das amostras 

apresentaram desconformidades, principalmente nos valores 

de densidade (34%) e lactose (39%). 
 

Tabela 1 - Variáveis físico-químicas do leite de cabra distribuído pelo 

Programa do Leite Paraíba, Brasil, 2019. 

Variáveis Requisito* 
Média 

Geral 

Variação dos 

resultados 

% Amostra em 

conformidade 

Gordura (%)** 3,0 3,35 2,0 a 4,70 70% 

Acidez (ºD) 0,13 a 0,18  0,14 0,12 a 0,18 86% 

Sólidos não gordurosos Mín. 8,20 8,63 7,60 a 9,22 82% 

Densidade (g/cm³) 
1,0280 a 

1,0340  
1,0303 1,0259 a 1,0334 66% 

Proteína (%) Mín. 2,8 3,3 2,4 a 4,2 89% 

Lactose (%) Mín. 4,3 4,4 3,8 a 5,1 61% 

Cinzas (%) Mín. 0,70 0,71 0,67 a 0,78 73% 

*BRASIL (2000) 

** O teor de gordura considerado de acordo com a USDA (2019) de 4,1%. 
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A respeito do quesito gordura, sua média geral obtida foi 

de 3,35 estando maior do que o requesito estabelecido pela 

legislação, com os resultados variando entre 2,0 e 4,70. 

Entretanto o percentual de amostras em conformidade foi de 

70%, esse resultado pode indicar alterações no período de 

lactação, na estação do ano, na raça do animal e o seu no tipo 

de alimentação, visto que a gordura é um dos compenentes do 

leite de cabra que sofre variações mais facilmente, como 

demonstram os trabalhos Sant’ana et al. (2019) e Addass et al. 

(2013). 

De modo semelhante, o valor médio geral dos sólidos 

não gordurosos (8,63)  ultrapassou o valor mínino adequado de 

8,20 e obteve variação dos resultados de 7,60 a 9,22. Sua 

comformidade das amostras foi chegou a 82%, maior do que o 

resultado obtido para o gordura.  

A média dos sólidos não gordurosos se assemelha com 

o média obtida no estudo de Santos et al. (2019), que analisou 

a qualidade do leite de cabra da região de Monteiro do Cariri 

paraibano, obtendo o resultado de 8,58. Sendo assim, ambas  

se encontram acordo com o padrão preconizado pela Instrução 

Normativa Nº 37. 

Os sólidos não gordurosos correspondem a um padrão 

físico-químico de fácil variação, podendo ser influenciado tanto 

pela alimentação do rebanho, quanto pelas as caracteriscas 

climáticas e período de lactação (MENDES et al., 2009). 

Em relação ao parâmetro acidez, o valor obtido para 

média geral (0,14) está  dentro da margem apresentada nos 

requisitos padrão, porém, a sua variação de 0,12 a 0,18 

aprensentou números um pouco abaixo da variação esperada, 
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resultando em uma porcentagem de amostras em conformação 

de 86%.  

A acidez é um componente físico-químico com destaque 

na sua importância, pois a mesma está relacionada a indicação 

do estado de conservação do leite; visto que, ocorre a  síntese 

de ácido lático, devido a degradação da lactose presente no 

meio pelas bactérias ácido-láticas, resultando no aumento 

dessa acidez do leite. Apesar dos bons valores obtidos no 

estudo, 14% das amostras apresentaram inadequação ao 

preconizado na legislação. Por outro lado, uma alta acidificação 

do leite pode sugerir a presença de grupo coliformes 

(QUEIROGA et al., 2010, COSTA et al. 2014).  

Já no caso da densidade, esse parâmetro apresentou 

uma média geral de 1,0303 g/mL, estando assim dentro do 

intervalo estabelecido pela Legislação vigente. Entretanto, a 

variação dos resultados de 1,0259 g/mL a 1,0334 g/mL, está em 

leve desacordo com a variação indicada (1,0280 g/mL  a 1,0340 

g/mL). Neste quesito, a porcentagem da coformidade entre as 

amostras atingiu apenas 66%, menor porcentagem entre todos 

os parâmetros físico-químicos analisados.  

A densidade se relaciona com a quantidade de gordura 

presente no leite, uma vez que a retirada de gordura presente 

no resulta no aumento da densidade e que a adição de água 

resulta diminuição da densidade.  Portanto, a detecção desse 

componente pode ter grande utilidade na identificação de 

adulteração do leite, pois quanto maior a discrepância com o 

padrão exigido, maior a probabilidade de adulteração (FOX et 

al., 2015). 
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Por sua vez, os resultados relacionados ao teor de 

proteína apresentaram média geral de 3,3%, sendo ela superior 

quando confrontada com o requisito mínimo estabelecido pela 

Instrução Normativa Nº 37 de 2,8%. Já a variação dos 

resultados de 2,4% a 4,2%, apresentou porcentagem inferior ao 

padrão mínimo de  2,8%. Fora disso, a proteína obteve 89% de 

conformidade entre as amostras utilizadas para análise, 

correspondendo ao maior  valor obtido entre os componentes 

físico-químicos analisados. 

Comparando os dados correspondentes da proteína com 

a literatura, a média geral obtida se assemelha com as 

encontradas pelos trabalhos de Santos et al. (2019) que chegou 

a 3,12% e Pereira (2016), cujo trabalho analisou a qualidade do 

leite de cabra in natura, no que se diz respeito aos parâmetros 

fisíco-químico quanto microbiológicos, este ultimo envolvendo a 

detecção de microrganismos, susceptibilidade antimicrobiana, 

contagem de células somáticas, contagem total bacteriana e 

resíduo antimicrobianos. 

Com relação ao parâmetro físico-químico da lactose, a 

mesma teve uma média geral totalizando 4,4%, estando a cima 

da porcentagem mínima estabelecida pela Legislação de 4,3%. 

O que assemelha com estudos, cujos resultados 4,72%, 4,8% 

e 4,25 foram apresentados respectivamente nos trabalhos de 

Silva et al. (2019), Coelho et al. (2018) e Pereira (2016).  

O trabalho de Silva et al. (2019) teve por finalidade a 

avaliação físico-química e microbiológica da qualidade do leite 

de caprinos oriundo das propriedades que participam da 

Associação dos Caprinocultores do Município de Gurjão 
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(ACAPRIG), município que também é localizado na região do 

Cariri paraibano. 

Dos elementos que compõe o leite, a lactose representa 

aquele que sofre a menos variação, ele também é considerado 

de destacada simplicidade e abundancia (PINHEIRO, 2012). 

Entretanto, alguns fatores podem acabar por interferir no teor 

de lactose presente no leite, como exemplo o período de 

lactação da cabra, que é maior durante o período de colostro e 

menor durante o final a lactação (MORAES, 2017). Além disso, 

as condições higiênico-sanitárias do rebanho também são 

relevantes, como apontam estudos realizados por Addas et al. 

(2013) e por Merlin Junior et al. (2015). 

A respeito dos resultados obtidos para as cinzas, o valor 

médio geral obtido foi de 0,71% e se encontra de acordo com a 

Instrução Normativa Nº 37, pois é superior ao valor mínimo 

estabelecido de 0,70%. Essa média geral encontrada foi a 

mesma obtida por Coelho et al. (2018), que analisou a 

qualidade do leite de caprinos produzido região de Petrolina em 

Pernambuco. 

Com relação a porcentagem da amostras em 

conformidade, o valor encontrado para as cinzas representa 

73%. As condições do sanitárias do rebanho (de modo 

semelhante a lactose), também como a alimentação desses 

animais podem influenciar na composição mineral do leite 

(LUCAS et. al., 2007). 

Alterações nos teores dos constituintes físico-químicos 

do leite podem estar relacionadas a fatores variados, que pode 

incluir  as condições higiênico-sanitárias do rebanho e do 

manejo do produto, fraudes por adição de água e mistura de 
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leites de outras espécies visando aumentar o lucro. (PEREIRA 

et al., 2005). 

Além disso,  fatores como as características genéticas 

dos animais também são determinantes na avaliação do perfil 

nutricional dos produtos lácteos. O trabalho de Vacca et al. 

(2017) demostra as diferenças na qualidade do leite através da 

análise envolvendo 6 tipos de cabras diferentes.  

Embora o leite caprino apresente caracteristícas 

nutricionais e terapêuticas peculiares vantajosas, e tenha 

considerável destaque na alimentação de crianças, 

principalmente aquelas que sofrem de algum tipo de 

intolerância ao leite de vaca, ainda não existe um consenso na 

comunidade ciêntifica sobre a real eficácia que relacione a sua 

importância com  os programas de distribuição de alimentos, no 

que se diz respeito a suplementação alimentar. Segundo o 

trabalho desenvolvido por Santos (2005), que faz análise da a 

efetividade de um programa de suplementação alimentar na 

região Nordeste, não houve melhora significativa no combate a 

deficiências nutricionais.  

Por outro lado, esses resultados estão em desacordo 

com aqueles que foram obtidos no trabalho realizado por 

Augusto e Souza (2010), em que tornam evidente a importância 

deste tipo de atuação quando se visa o combate a insegurança 

alimentar. A dificuldade em encontrar informações sobre o 

controle de qualidade do leite, principalmente aqueles que são 

produtos distribuídos por Programas governamentais, 

semelhantes ao Programa do “Leite da Paraíba”, apontam para 

a  escassez de dados relacionados com a qualidade do produto 
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distribuído e também indicam a  relevância do presente 

trabalho.  

Nesse sentido, vale salientar que, além do desafio 

socioeconômico da população assistida pelo programa, a 

qualidade do leite de cabra ofertado também requer melhores 

cuidados. Mesmo sendo um alimento que apresenta alto valor 

nutritivo, o leite de cabra avaliado nesta pesquisa, com suas 

excelentes características favoráveis à saúde humana 

(açúcares, proteínas, gorduras e vitaminas), apresentou 

amostras em desconformidade com os parâmetros físico-

químicos, o que revela a necessidade de desenvolvimento das 

melhores práticas no processo de fabricação e manuseio do 

produto (CUTANDA et al., 2016; OLIVEIRA, 2019). 

 

 

CONCLUSÕES  

 

O leite de cabra analisado pelo trabalho, apesar de ter 

apresentado na média geral padrões físico-químicos 

adequados, a Instrução Normativa Nº 37, parte das amostras 

estavam em desacordo nesse quesito, o que apontaram para a 

necessidade de melhorias de produção. 

A inadequação desses resultados pode indicar falhas 

nos processos de fabricação e manuseio do produto e 

relaciona-se com a necessidade de melhorias nas condições 

higiênico-sanitárias desde o cuidado com o rebanho até a 

distribuição do produto, visando reduzir riscos à saúde das 

famílias assistidas pelo programa. O que revela a necessidade 

de um maior investimento pelo governo em treinamentos para 
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os produtores e as usinas de pasteurização, além de monitorar 

dos programas ofertados. 

Ademais, destaca-se a importância da realização de 

mais estudos sobre a qualidade dos alimentos distribuídos 

pelos programas governamentais como o abordado neste 

trabalho, para que informações sobre estes produtos se tornem 

mais acessíveis, não só para a comunidade científica, mas 

também para a própria população. 
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RESUMO: Considerando que a alimentação humana perpassa 
a dimensão biológica e abrange também outros aspectos 
(sociais, culturais, políticos, religiosos, econômicos), o trabalho 
aprofundou o conhecimento sobre Plantas Alimentícias Não 
Convencionais (PANCs) existentes na Zona da Mata alagoana 
e suas possibilidades de utilização. Como metodologia foram 
utilizadas a pesquisa bibliográfica e exploratória; a aplicação de 
questionários com 100 moradores da região da Zona da Mata 
alagoana; e a identificação das principais PANCS disponíveis 
na região da Zona da Mata alagoana. Assim, 67% dos 
entrevistados afirmaram que já ouviram falar das plantas ou 
partes de plantas que não são normalmente comercializadas. 
54% das pessoas permitem-se consumir e 46% ainda acredita 
não ser tão agradável. Dos que as consomem, 88% conseguem 
em feiras livres, 5% as cultivam em sítios, 15% compram em 
feiras de produtos orgânicos e 15% plantam-nas em suas 
residências. Embora as PANCs ainda sejam pouco conhecidas, 
a Zona da Mata Alagoana tem o potencial de desenvolvimento 
e comercialização das PANCs, e isso é comprovado nessa 
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pesquisa quando os informantes, em sua maioria (70%), 
disponibilizam-se ao consumo das mesmas.  
Palavras-chave: Consumo. PANCs. Alagoas. 
 
INTRODUÇÃO 

 

As escolhas alimentares dos seres humanos - para 

compra e consumo - envolvem diversos fatores de ordem 

econômica, social, cultural, política, religiosa, simbólica, 

identitária, dentre outras. 

Podemos perceber isso através da educação alimentar, 

que  

 

[...] traz a necessidade de garantir o acesso 

aos alimentos com preço viável, incentivando 

o consumo de alimentos originados de forma 

produtiva, resgatando hábitos alimentares 

tradicionais e respeitando as crenças e 

valores da população. (SILVA; BAÍA, 2020, p 

763).  

 

No entanto, esse consumo, e mais especificamente o 

consumo de alimentos, nem sempre é consciente no que 

concerne à quantidade e à qualidade. No que se refere à 

quantidade, por exemplo, o Brasil é um dos países que mais 

desperdiçam comida e não fazem um aproveitamento de todas 

as potencialidades do alimento. Quanto à qualidade, 

 

São cada vez mais insurgentes os relatos e 

estudos comprovando os males trazidos pelos 

sistemas alimentares atuais: como a 

revolução verde, que trouxe a 
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motomecanização do campo, os 

melhoramentos genéticos, os pesticidas e 

herbicidas, entre outros insumos e 

tecnologias agrícolas que trouxeram vários 

impactos negativos à saúde humana, 

ambiental, econômica e social (ARAÚJO, 

2018, p. 12). 

 

               Assim, este trabalho tem como foco o aprofundamento 

e a disseminação sobre as Plantas Alimentícias Não 

Convencionais (PANCs), que são fontes de alimentos que não 

têm necessidade de insumos e que   

 

[...] serviram para o sustento do homem desde 

a idade da pedra, mas que a maioria das 

pessoas não conhece mais, não usa e não 

chegam aos pratos porque não são 

produzidas e não há comércio. Uma definição 

semelhante, determinada pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa, 

2010), considera-as como hortaliças não-

convencionais, “com distribuição limitada, 

restrita a determinadas localidades ou 

regiões, exercendo grande influência na 

alimentação e na cultura de populações 

tradicionais,além disso, são espécies que não 

estão organizadas enquanto cadeia produtiva 

propriamente dita, diferentemente das 

hortaliças convencionais (batata, tomate, 

repolho, alface, etc...), não despertando o 

interesse comercial por parte de empresas de 

sementes, fertilizantes ou agroquímicos. 

(FONSECA et al., 2018). 
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O termo PANC não é tão reconhecido, o que pode 

explicar o baixíssimo nível de consumo e a segurança alimentar 

ineficaz. A Amazônia brasileira, por exemplo, é banhada da 

diversidade de plantas conhecidas. Todavia, botanicamente, 

são menosprezadas e quase nunca consumidas 

(FERNANDES, 2012). Com isso, pesquisadores carecem de 

mais estudos, visto que assim facilitará o uso corretamente e o 

entendimento na função destas na alimentação. Por esse viés, 

 

Os poucos pesquisadores que apresentam 

interesse pela área tem pouco ou nenhum 

recursos por partes de governos e instituições 

para financiamento de suas pesquisas. Um 

dos motivos para isso pode ser a não 

mudança da composição alimentar das 

famílias brasileiras que hoje rendem milhões 

ao mercado mundial. (ABREU; 

CASTANHEIRA, 2017, p. 4). 

 

E ainda,  

 

Muitas plantas denominadas “daninhas”, 

“inços”, “pragas”, “invasoras”, “espontâneas” 

ou “ruderais”, pois medram entre as plantas 

cultivadas, são espécies com grande 

importância ecológica e econômica. Esses 

termos [...] recebem nomes diversos em 

diferentes regiões de um mesmo país para 

designar plantas sem usos conhecidos, ou ao 

menos difundidos entre a maioria das 

pessoas. Muitas destas espécies são 
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alimentícias, ou seja, possuem uma ou mais 

partes que podem ser utilizadas na 

alimentação humana, sejam elas raízes, 

caules subterrâneos ou aéreos, folhas, flores, 

frutos e/ou sementes, mesmo que atualmente 

em desuso (ou quase) pela maior parte da 

população. (FERREIRA; BERGMANN, 2004, 

p. 3). 

 

Logo, a utilização das PANCs traz benefícios na 

alimentação, na preservação da tradição e da cultura regional, 

bem como gera renda aos pequenos agricultores que dispõem 

de poucos recursos para produções em grande escala e 

monoculturas. (ABREU; CASTANHEIRA, 2017).  

No entanto, é preciso lembrar que nem todas as plantas 

que encontramos servem para o consumo; é preciso ter cuidado 

porque algumas oferecem riscos à saúde ou precisam de um 

preparo especial. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho objetiva 

aprofundar o conhecimento sobre PANCs existentes na Zona 

da Mata alagoana e suas possibilidades de utilização. Além 

disso, busca difundir o conhecimento sobre a temática 

investigada através da confecção de uma Cartilha 

disponibilizada por meio físico e digital. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Como primeira forma de coleta de dados foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica e exploratória sobre o assunto. Em 

seguida, foram aplicados questionários com moradores da 
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região da Zona da Mata alagoana a fim de analisar seus hábitos 

alimentares.  

A escolha por tal opção metodológica se deve à 

possibilidade de atingir um maior número de pessoas, por 

permitir uma maior liberdade nas respostas, em razão do 

anonimato, e ainda por garantir maior segurança aos sujeitos 

pesquisados devido ao fato de as respostas não serem 

identificadas (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Assim, para fins desse estudo foi aplicado um 

questionário com perguntas fechadas para 100 moradores da 

região da Zona da Mata alagoana, sendo a seleção realizada 

através do critério de acessibilidade. Os informantes foram 

abordados na região de comércio das cidades de Murici e de 

União dos Palmares. Para a análise dos dados foi utilizada a 

análise de conteúdo. 

Na sequência foi dada continuidade à pesquisa 

bibliográfica e exploratória sobre o assunto, buscando 

identificar as principais PANCS disponíveis na região da Zona 

da Mata alagoana. De posse desse conhecimento, foram 

buscadas possibilidades de utilização das PANCs que estão 

disponíveis na região. 

          O próximo passo foi desenvolver uma Cartilha sobre as 

PANCs e seus usos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Plantas alimentícias são aquelas que contêm partes que 

podem servir para alimentação humana, como por exemplo,  

 

[...] raízes tuberosas, tubérculos, bulbos, 

rizomas, colmos, talos, folhas, brotos, flores, 
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frutos e sementes ou ainda látex, resina e 

goma, ou que são usadas para obtenção de 

óleos e gorduras alimentícios. Esse conceito 

também engloba as especiarias, substâncias 

condimentares e aromáticas, assim como 

plantas que são utilizadas como substitutas 

do sal, adoçantes, amaciantes de carnes, 

corantes alimentícios e aquelas utilizadas na 

fabricação de bebidas, tonificantes e infusões 

(BARBOSA, 2019, p. 17).  

 

Já o termo PANC se refere a “todas as plantas que têm 

uma ou mais partes ou porções que pode (m) ser consumida (s) 

na alimentação humana, sendo elas exóticas, nativas, 

silvestres, espontâneas ou cultivadas” (KINUPP; LORENZI, 

2014, p. 15). 

No passado, muitas espécies não convencionais foram 

amplamente utilizadas na alimentação diária de famílias rurais 

(MENDES, 2006), mas as alterações nos hábitos alimentares, 

causadas pela modernização da agricultura, o êxodo rural, o 

desmatamento e a urbanização da zona rural, acarretaram na 

redução da diversidade no consumo e na produção de 

alimentos (MARIANTE; SAMPAIO; INGLIS, 2008).  

Em tempos difíceis, as PANCs são uma alternativa de 

alimento na vida de muitos. No Assentamento Dom Hélder 

Câmara, em Murici – AL, por exemplo, os agricultores as 

cultivam e abrangem espécies como: Bredo-de-Porco, Taioba, 

Bananeira, Batata, João-Gomes/ Major-Gomes, Rabo-de-Galo/ 

Rim-de-Galinha, Perpétua, Vinagreira, Mandioca, Jaca, 

Abóbora, Papoula/ Hibisco e Ora-pro-nóbis (BARBOSA, 2019).  
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O bredo, outrora caruru, e até bredo-de-porco, é utilizado 

em produtos alimentícios para aumentar o fornecimento de 

nutrientes que são ausentes em dietas celíacas (LEMOS et al., 

2012). Em nosso país, o cardápio do paciente celíaco é caseiro, 

precisa-se de uma dedicação enorme, visto que o mercado 

ainda é escasso (CÉSAR et al., 2006).  

Já a rabo-de-galo tem a beleza das flores e o diferencial 

das cores. Logo, espontaneamente são usadas com fins 

ornamentais. Dificilmente encontrada, mas pode ser utilizada 

em saladas para agregar ao sabor.  

No caso do major-gomes, morfologicamente, suas folhas 

são carnudas, suculentas e com bordas lisas; assim são 

frequentemente usadas para consumo humano (DOS REIS et 

al., 2015). Pode também ser chamado de beldroega-grande, 

erva-gorda e carne-gorda (KELEN et al., 2015). A planta é 

sempre remetida como ingrediente do prato Caruru, mas as 

opções de consumo são várias, valorizando a sua enorme 

quantidade de nutrientes. 

A vinagreira tem um poder significativo na alimentação 

saudável nos dias atuais. Na medicina tradicional, é uma bebida 

diurética, possui propriedades bioativas, propriedades 

antitumorais, anti-inflamatórias, antioxidantes e antibacterianas 

(MEHDI et al., 2013). Vale lembrar que substâncias naturais 

como compostos fenólicos e flavonoides podem resultar na 

proteção contra doenças, como o câncer, doenças 

cardiovasculares e circulatórias, diabetes e doença de 

Alzheimer. Comprovaram-se tais afirmações quando Formagio 

et al. (2015) desenvolveram estudos avaliando a atividade 

desses extratos contra linhas de câncer humano.  
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Quanto à mandioca, No Brasil também é conhecida por 

aipim, manivela, macaxeira e até castelinha;  

 

Além do papel social que desempenha, ela 

passou a ter importância econômica para os 

municípios produtores e para o Estado, 

através da comercialização da farinha de 

mandioca, que é um dos produtos obtidos a 

partir das raízes de mandioca (CHISTÉ et al., 

2007, p. 265).  

 

A taioba contempla nutrientes, mas não se pode 

esquecer que a planta requer uma atenção maior devido a sua 

toxidade, com oxalato de cálcio. Segundo Gassi et al.  (2012,  

p. 67),  

 

[...] os dados sobre alimentos não 

convencionais ainda são escassos e podem 

ter um papel importante em dietas 

balanceadas, podendo auxiliar a 

suplementação das populações desnutridas 

como fonte de cálcio, ferro, vitamina C, 

proteínas, fibras, carboidratos e outros 

componentes nutritivos, nos quais se sabe 

que boa parte da população é carente. 

 

Segundo El Banna (2017), praticamente toda a produção 

de banana no Brasil é consumida in natura, com cultivo 

fundamental na fixação da mão-de-obra rural. Além do elevado 

valor nutritivo, a banana tem alto significado socioeconômico, 

pois mobiliza um grande contingente de mão de obra, permite 

retorno rápido ao produtor e é geradora de divisas para o país. 
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É importante ressaltar que o consumo não deve ser apenas da 

fruta. Oliveira (2014) frisa que estudou a composição nutricional 

do coração da bananeira e reconheceu, através dos seus 

estudos, que o mangará tem valor importante para a 

alimentação humana, visto que contêm nutrientes como fibras, 

carboidratos, proteínas e minerais. Essa matéria-prima é de 

fácil acesso e baixo custo, e normalmente acaba sendo 

descartada após o aproveitamento dos frutos.  

Já no caso da batata, o que normalmente não se sabe, 

por exemplo, é que as folhas da batata têm propriedades 

medicinais antirreumáticas e anti-inflamatórias. 

De posse do conhecimento das PANCs disponíveis, com 

o intuito de cumprir com o que objetiva a pesquisa foram 

aplicados questionários nas cidades de União dos Palmares e 

Murici, ambas na Zona da Mata de Alagoas, para conhecer 

quais são os conceitos, as percepções e os usos das PANCs 

no dia a dia dos entrevistados, visto que é imprescindível 

conhecer a comunidade em questão para que se consiga 

desenvolver novos conhecimentos e potencialidades.  

Assim, dos cem informantes selecionados através do 

critério de acessibilidade, 61 são do sexo feminino e 39 do sexo 

masculino. As idades variam de 15 a 79 anos. 

A média da renda familiar mensal dos pesquisados é 

bastante variada: de até um salário mínimo para 61% dos 

entrevistados; 22% recebem entre um e três salários, 13% 

estão entre quatro e seis salários mínimos e 4% está acima de 

seis salários mínimos, conforme gráfico: 
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Figura 1. Renda familiar mensal 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Questionados a respeito de quantas refeições costumam 

fazer diariamente, 64% informaram que se alimentam entre 

duas a três vezes, e 36% alimentam-se quatro vezes ou até 

mais.  

Quanto aos alimentos consumidos, pela manhã a maioria 

prefere comer pães, ovos, bolachas, produtos cárneos ou 

frutas. Em relação ao almoço, ocupam-se os pratos de arroz, 

feijão, macarrão, salada e diversos tipos de carnes. Ao fim do 

dia, o jantar compõe-se de raízes e tubérculos, chás, sopas, 

cuscuz, pães e café.  

A escolha desses alimentos se dá porque é o que gostam 

de comer (59%), outros os escolhem por ser o que os familiares 

preparam (35%) e 4% por outros motivos, conforme gráfico: 
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Figura 2. Escolha dos alimentos consumidos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Constatou-se que 67% dos entrevistados já ouviram falar 

das plantas ou partes de plantas que não são normalmente 

comercializadas.  

Ao serem questionados sobre como tomaram 

conhecimento a respeito disso, 68,5% informaram que foi em 

disciplina do curso, escola ou faculdade, e 31,5% porque 

alguém apresentou. 

Esse resultado pode ser influenciado pelo assentamento 

Dom Hélder, localizado em Murici - AL, que faz uso das terras 

para produção das PANCs. Assim, é perceptível que a 

presença do IFAL- Campus Murici, a partir dos eventos com 

pesquisadores especialistas na área e os projetos, auxiliam 

nessa troca de saber com a comunidade. Sem contar que a 

busca pela expansão de partes não convencionais, na maioria 
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das vezes descartada, faz com que a propagação desses 

alimentos aconteça entre as pessoas.  

Perguntados se já consumiram PANCs alguma vez, 62% 

disseram que nunca consumiram, 35% já consumiu poucas 

vezes e 3% sempre consomem, conforme gráfico: 

 

Figura 3. Consumo de PANCs 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Esse consumo se deu, em sua maior parte, em casa 

(67,5%). Já 25,5% consumiram na escola e 7% em outras 

situações (como trilhas ecológicas e viagens), conforme o 

gráfico: 
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Figura 4. Local de consumo das PANCs 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Os informantes foram questionados se costumam 

consumir sementes, folhas, flores e outras partes não 

convencionais. Assim, 54% das pessoas permitem-se consumir 

e 46% não.  

Esse dado aparentemente é contraditório ao 

questionamento anterior, em que 62% dos participantes 

informaram que nunca consumiram PANCs. Isso se explica 

pela falta de conhecimento em relação à terminologia, ou seja, 

quando se perguntou através do termo PANCs, a maior parte 

disse que não consumia porque não sabia do que se tratava. 

Por outro lado, quando foi referido o consumo de sementes, 

folhas, flores e outras partes não convencionais das plantas, 

mais da metade dos informantes relatou que já consumiu os 

mesmos. 
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Dos informantes que consomem PANCs, as motivações 

para o consumo são: a sabedoria familiar ou popular indica que 

faz bem (60%), é comum na região em que mora (30,5%), por 

gostar de partes não convencionais (4,5%), pela curiosidade ou 

vontade de experimentar (2,5%), por dieta (2%) e outros (0,5%), 

conforme gráfico: 

 

Figura 5. Motivações para consumo das PANCs 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Dos que informaram o consumo de PANCs, foram 

questionados em que locais as encontram. Assim, 88% 

conseguem em feiras livres, 15% compram em feiras de 

produtos orgânicos, 15% plantam-nas em suas residências e 

5% as cultivam em sítios, conforme gráfico: 
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Figura 6. Locais em que encontram as PANCs1 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Por fim, os informantes foram perguntados se têm 

disposição para o consumo de PANCS, donde 70% 

responderam que sim, 2% que não e 28% que talvez, conforme 

gráfico: 

  

 
1 É importante esclarecer que nessa questão os informantes podiam apontar mais de uma 
resposta. 
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Figura 7. Disposição para o consumo das PANCs 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Percebeu-se, ainda, que não foram mencionadas formas 

de estimular a compra e meios para o consumo de PANCs, o 

que torna essa pesquisa importante, pois objetivou identificar as 

principais PANCs disponíveis na região da Zona da Mata 

alagoana e conhecer possibilidades de utilização das mesmas.  

Isso com a perspectiva de incentivar a utilização de todas 

as partes que o alimento pode fornecer e que trazem tantos 

nutrientes, incluindo o consumo consciente no que concerne à 

quantidade e à qualidade de alimentos, aproveitando-os em 

todas as suas potencialidades. 
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CONCLUSÕES  

 

A luta constante por uma alimentação saudável pela 

humanidade fez com que, atualmente, se começasse a 

valorizar as partes não convencionais das plantas, que 

carregam tantos nutrientes. Embora as PANCs ainda sejam 

pouco conhecidas, a Zona da Mata Alagoana tem o potencial 

de desenvolvimento e comercialização das PANCs, e isso é 

comprovado nessa pesquisa quando os informantes, em sua 

maioria (70%), disponibilizam-se ao consumo das mesmas.  

Esse estudo permitiu analisar o conhecimento e o 

consumo de PANCs de moradores de dois municípios da Zona 

da Mata de Alagoas. Para isso, buscou-se a heterogeneidade 

dos sujeitos com idades, sexo e renda familiar distintos, que 

informaram, em sua maioria, que fazem um número significativo 

de refeições, optando por alimentos que são costumeiramente 

consumidos na Região Nordeste e que são escolhidos, 

principalmente, porque é o que gostam de comer. 

É preciso destacar que, apesar de 67% dos informantes 

já terem ouvido falar sobre PANCs, 62% disseram que nunca 

as consumiram. Por outro lado, questionados se costumam 

utilizar as PANCs, 54% responderam positivamente e que as 

encontram, principalmente, em feiras livres. Esse dado 

aparentemente é contraditório e pode ser explicado pela falta 

de conhecimento em relação à terminologia, ou seja, quando se 

perguntou através do termo PANCs, a maior parte disse que 

não consumia porque não sabia do que se tratava. Por outro 

lado, quando foi referido o consumo de sementes, folhas, flores 

e outras partes não convencionais das plantas, mais da metade 

dos informantes relatou que já consumiu os mesmos. 
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Assim, esse estudo cumpriu seu objetivo de conhecer os 

hábitos alimentares dos moradores da região da Zona da Mata 

alagoana no que concerne às PANCs; identificar as principais 

PANCs disponíveis na região da Zona da Mata alagoana; e 

desenvolver uma Cartilha sobre essas PANCs e seus usos. De 

posse desse conhecimento, poderá fornecer subsídios para 

elaboração de políticas sociais e programas de alimentação e 

nutrição, bem como servir de aporte para estimular futuros 

estudos relativos a essa temática. 
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RESUMO: As especiarias, temperos naturais e ervas 
aromáticas são excelentes opções para reduzir o uso do sal de 
cozinha e de temperos industrializados, uma vez que estes 
estão relacionados com o aumento de doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT), como a hipertensão arterial, as doenças 
cardiovasculares e demais prejuízos à saúde. Os idosos são os 
mais afetados com as mudanças relacionadas à alimentação e 
mais susceptíveis ao desenvolvimento de DCNT. Assim, a 
orientação de uma alimentação saudável torna-se 
indispensável nessa fase da vida. Este relato tem por objetivo 
descrever a vivência em ações desenvolvidas com a temática 
ervas e temperos como ferramenta de promoção de qualidade 
de vida do idoso. Para tanto, foram utilizadas mídias sociais e 
material impresso como forma de divulgação, sendo estes: 
podcast, cartilha impressa e cards. O podcast foi transmitido em 
rádios do município de Santa Cruz/RN, a cartilha foi entregue 
pelos profissionais de saúde da Secretaria Municipal de 
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Assistência Social de Santa Cruz/RN, durante visitas 
domiciliares, e os cards foram publicados no Instagram da 
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi/ Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. A ação de extensão 
apresentou resultados exitosos, permitindo fortalecer e valorizar 
a relação universidade/comunidade. Apesar da limitação 
imposta pela pandemia quanto à ausência do contato pessoal 
presencial, adquiriu-se a experiência de exercitar o papel de 
cidadão e de profissionais comprometidas em garantir bem-
estar para um envelhecimento saudável da população. 
Palavras-chave: Envelhecimento saudável. Especiarias. 
Relações comunidade-instituição. 
 
INTRODUÇÃO 

 

As ervas aromáticas ou condimentares, que também 

podem ser chamadas de temperos naturais ou especiarias, são 

utilizadas na culinária para exaltar o sabor dos alimentos, mas 

também atuam na conservação dos mesmos, pois possuem 

ação antimicrobiana e antioxidante (SAKURAI, 2016). 

As especiarias são utilizadas desde a pré-história, onde 

o homem descobria que além das ervas possuírem fins 

medicinais, conservava os alimentos e também os deixava mais 

saborosos (BRASIL, 2017): 

Pode-se imaginar que o homem primitivo, após 

assar o produto de sua caça, decidiu protegê-lo 

das cinzas provenientes do fogo e outras 

sujidades. Embalou sua carne assada com 

algumas folhas e deixou o conjunto perto das 

cinzas. Mais tarde, para sua surpresa, observou 

que as folhas tinham dado um novo sabor à sua 

refeição. Neste momento, a humanidade tinha 
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acabado de descobrir a arte de temperar os 

alimentos! (BRASIL, 2017, p. 35). 

  De acordo com Marques (2017, p. 196) “durante séculos 

as especiarias foram mercadorias exóticas e caras, consumi-las 

era uma maneira de demonstrar riqueza, poder e 

generosidade”. 

Rezina (2018), descreve que as ervas aromáticas devem 

ser consumidas frescas. Além de serem reconhecidas como 

alternativas para agregar sabor aos alimentos, proporcionam 

benefícios à saúde.  

Diante das mudanças culturais, socioeconômicas e 

políticas que vem modificando a população brasileira 

fortemente nos últimos anos, observou-se que essas também 

afetaram o comportamento e as escolhas alimentares. Nessa 

nova realidade, os alimentos prontos para consumo 

(industrializados), que apresentam elevado teor de sódio e 

baixo valor nutritivo, ocuparam um espaço que antes era da 

comida caseira (elaborada com alimentos naturais) (GRINKE, 

2018). 

A falta de interação com os recursos naturais e 

acessíveis podem ser uma das causas que levam as pessoas 

a usufruírem pouco de ervas aromáticas e temperos naturais 

(QUIROGA; DORNELLES, 2016). Outrora, os idosos eram mais 

adeptos dos alimentos in natura, porém, com a facilidade de 

acesso aos industrializados esse hábito também sofreu 

alterações.  

Para os idosos, que também são muito afetados com as 

mudanças relacionadas a alimentação, a orientação de uma 

alimentação saudável é indispensável, tendo em vista que 
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nessa fase há uma suscetibilidade maior para desenvolver 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). 

Além disso, uma maior longevidade pode ser um período 

vivido com muita dificuldade e sofrimento, podendo não serem 

anos envoltos por bem-estar (DIAS; PAIS-RIBEIRO, 2018). 

Considerando assim todas as comorbidades que podem 

acometer o idoso e reduzir sua a qualidade de vida.  

Por isso, estratégias que partem da educação alimentar 

nutricional (EAN) voltada aos idosos são tão essenciais. Essa é 

uma prática que pode contribuir para além da alimentação, 

colaborando com a qualidade de vida e permitindo que o idoso 

possa obter maior independência e autonomia quanto às suas 

escolhas alimentares (AQUINO et al., 2018). 

Segundo Freire e colaboradores (2016), em um mundo 

onde se consome cada vez mais produtos ultraprocessados e 

com valor nutritivo baixo, é importante o incentivo de práticas 

alimentares mais saudáveis. Nesse sentido, uma prática 

relevante é o cultivo de hortas domésticas. Além de ser um 

método econômico e sustentável, é uma forma de preparar 

refeições saborosas mais facilmente, enriquecer 

nutricionalmente os alimentos e experimentar de diversas 

combinações e sabores (BARROS; RODRIGUES, 2018). 

Diante disso, o presente trabalho é de suma importância, 

tendo em vista que boa parte da população brasileira é idosa, e 

práticas como as descritas neste relato podem contribuir para 

uma longevidade mais saudável, auxiliando na prevenção ou no 

controle de doenças crônicas que comumente acometem esse 

público-alvo.  
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OBJETIVO 

 

Este trabalho tem por objetivo descrever um relato de 

experiência com a temática ervas e temperos como ferramenta 

de promoção de qualidade de vida do público idoso do 

município de Santa Cruz/RN. 

 

RELATO DA EXPERIÊNCIA 

 

O presente relato descreve a experiência de uma ação 

de extensão vivenciada por integrantes – graduandas, 

docentes, nutricionista servidora técnica do curso de Nutrição 

da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi/Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (FACISA/UFRN) e a 

nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde de Santa 

Cruz/RN, no projeto de extensão “Envelhecendo com saúde e 

bem-estar: a nutrição como ferramenta para uma longevidade 

saudável” da FACISA/UFRN, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Assistência Social de Santa Cruz/RN. 

O público-alvo da ação foram idosos cadastrados no 

Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) que, antes do 

distanciamento social imposto em decorrência da pandemia da 

Covid-19, frequentavam o grupo de socialização promovidos 

pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), nos 

bairros Paraíso e Centro do município de Santa Cruz/RN. 

A construção dos materiais foi iniciada no mês de julho/ 

2020 e sucedeu até outubro/2020. Os processos de avaliação, 

discussão e finalização ocorreram de forma virtual através das 

redes sociais da equipe envolvida no projeto. A fim de alcançar 



ERVAS E TEMPEROS NA PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DO 
IDOSO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

864 
 

uma maior abrangência do público-alvo, procurou-se trabalhar 

com três tipos de materiais: podcast, cards e cartilha impressa. 

Inicialmente, realizou-se um levantamento sobre as 

ervas, especiarias e condimentos mais comumente utilizados 

pela população do município. As informações foram resgatadas 

pela nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde. Sendo 

assim, foram selecionados: açafrão-da-terra/cúrcuma 

(Curcuma longa L.), alho (Allium sativum L.), cebola (Allium 

cepa L.), coentro (Coriandrum sativum L.), colorau (Bixa 

orellana L.), cominho (Cuminum cyminum), manjericão 

(Ocimum basilicum), orégano (Origanum vulgare), pimenta-do-

reino (Piper nigrum L.), pimentão (Capsicum annuum L.) e salsa 

(Petroselinum crispum). 

Posteriormente, foi realizada a pesquisa na literatura 

científica sobre as referidas ervas, especiarias e os 

condimentos para gerar o conteúdo do material a ser relatado 

na gravação do podcast e apresentado no texto da cartilha e 

nos cards. Para conduzir a busca na literatura, foram 

estabelecidos os seguintes pontos: nome científico, 

características gerais e aplicação na culinária. Além desses 

aspectos, foram inseridos a receita do sal de ervas e 

orientações de como construir uma horta doméstica, com o 

objetivo de mostrar estratégias simples que possam facilitar na 

substituição do sal e temperos industrializados por temperos 

naturais. 

Concluída a elaboração do texto, as docentes 

coordenadoras e nutricionistas parte da equipe do projeto 

avaliaram o conteúdo, e foram feitas considerações para que 

facilitasse a compreensão do assunto pelo público.  
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A produção do podcast iniciou com a gravação dos 

áudios por meio do aplicativo “gravador de voz”, da empresa de 

softwares Splend Apps. Em seguida, foi realizada a compilação 

dos áudios utilizando o site “audio-joiner.com”, convertendo-os 

em uma faixa única. Para inserir efeitos sonoros, o áudio foi 

importado para o software Audacity. Após aprovação do 

material pela equipe, o podcast foi enviado para as rádios de 

Santa Cruz/RN. 

A construção da cartilha foi realizada utilizando o 

software Microsoft PowerPoint 2013. O conteúdo foi introduzido 

e imagens de preparações foram adicionadas para ilustrar e 

estimular o uso das ervas, especiarias e condimentos. Além 

disso, as imagens tornaram o material mais didático e 

acessível. Após a construção, o material foi revisado pela 

equipe para posterior publicação. Por fim, a apresentação no 

software foi exportada para o formato PDF (Portable Document 

Format) e, enviada para impressão. A distribuição do material 

impresso aos idosos foi realizada pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social (SMAS) de Santa Cruz/RN. Os cards foram 

gerados a partir das mesmas etapas da cartilha, diferenciando-

se somente no formato salvo, sendo em padrão JPEG (Joint 

Photographic Experts Group).  Quanto à divulgação, os cards 

foram publicados no Instagram da FACISA/UFRN em dois 

momentos, sendo as postagens denominadas ‘série I’ e ‘série 

II’.  

 

REFLEXÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

Durante visitas domiciliares, profissionais (assistente 

social, nutricionista e psicológico) da SMAS realizaram a 
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distribuição da cartilha intitulada “Ervas e Temperos: Sabores 

que Podem Deixar a Alimentação mais Saborosa” (Figura 1) no 

período de julho à agosto/2020. Aproximadamente, 42 idosos 

do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro 

Paraíso e 80 idosos do CRAS Centro receberam a cartilha.  

 Antes da distribuição, a cartilha ficou reservada, sem 

manipulação, durante 7 dias, embalada em saco plástico e 

higienizada com álcool 70%, uma vez que o material poderia 

ser um meio de propagação do Sars-CoV-2, agente causador 

da Covid-19. Destaca-se ainda que, além desse cuidado, todos 

os profissionais responsáveis pela entrega da cartilha utilizaram 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI).  

 

Figura 1. Modelo impresso da cartilha “Ervas e Temperos: 

Sabores que Podem Deixar a Alimentação mais Saborosa”. 

 

Fonte: Das autoras. 
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 Apesar da cartilha ter sido elaborada com intuito 

principalmente educativo, aproveitamos a ocasião das visitas 

domiciliares realizadas pelos profissionais de saúde, para que 

os idosos se sentissem acolhidos pelas ações de extensão da 

universidade presente no mesmo município onde residem, pois, 

mesmo com as atividades presenciais suspensas, é possível a 

universidade ser apoio da comunidade. Ademais, atividades 

como colagem, montagem de quebra-cabeças e incentivo à 

leitura, antes do distanciamento social, eram promovidas pela 

SMAS nos grupos de socialização contribuindo para que os 

idosos não se deixassem levar pela rotina e preocupações do 

cotidiano. 

 Torres e colaboradores (2009, p. 315) discorrem que a 

elaboração de um material escrito, como uma cartilha, possui 

“contribuição valiosa para se desenvolver habilidades e 

favorecer a autonomia do indivíduo”. Possivelmente, o 

conteúdo redigido junto às ilustrações com os exemplos de 

preparações em que as ervas, especiarias e condimentos 

poderiam ser utilizados, têm incentivado aos idosos a passar a 

usá-los mais no dia a dia e estimulado a criatividade do 

emprego desses temperos naturais nas mais diversas 

preparações. 

 Foram 20 cards elaborados e publicados no perfil da 

FACISA/UFRN, na rede social Instagram. Dado que esta rede 

possui o recurso de agrupar no máximo dez imagens para 

postar em uma única vez, optou-se por publicar em dois 

momentos, assim, denominados os cards “Série I” e “Série II”. 

As postagens ocorreram nos dias 20 e 21 do mês de agosto de 

2020 e, neste período, o perfil possuía 2.725 seguidores. Logo, 
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as informações do total de curtidas, comentários, envios e 

salvos estão apresentadas na Figura 2. 

 

Figura 2. Informações das interações dos cards no Instagram. 

 

Fonte: Das autoras. 

Apesar do perfil no Instagram ter, em sua maioria, 

seguidores jovens, consideramos o fato de que a informação 

repassada por eles também é uma forma de alcançar o público 

idoso, uma vez que, a maioria das pessoas possuem contato 

direto com idosos, sejam eles pai, mãe, avós, tios, dentre 

outros. Por outro lado, também considerou-se que o público 

com idade mais avançada teve maior adesão às redes sociais 

nos últimos anos.  

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio – PNAD (IBGE, 2018), todas as faixas etárias tiveram 

maior adesão a internet, porém, de 2017 a 2018 pessoas de 55 

a 59 anos obtiveram um aumento mais expressivo de acesso à 

internet, de 8,9% e, pessoas acima de 60 anos, 7,5%. 
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Quanto ao podcast (Figura 3) produzido, o áudio resultou 

em 10m43s e foi transmitido nas rádios da cidade de Santa 

Cruz/RN, sendo elas a Rádio Santa Rita e a Rádio Santa Cruz. 

Na Rádio Santa Rita, o áudio foi reproduzido no mês de 

agosto/2020 no programa “Muito Mais, Momento EnvelheSer” 

e, na Rádio Santa Cruz, a transmissão ocorreu em outubro/ 

2020 no programa “Super Manhã”. Ambos programas ocorrem 

no turno da manhã. 

Mesmo na ausência de dados sobre o alcance da 

transmissão, sabemos que a relação do público idoso com a 

rádio no município referido é muito forte. Por esse motivo, 

utilizamos deste meio de comunicação para fazermos a ação 

educativa. Pesquisa realizada por Marcelino e Silveira (2016) 

com 20 idosos, 16 escolheram o rádio como principal forma de 

informação e entretenimento. Os autores concluíram que a 

utilização do rádio é marcante. E um ponto positivo a se 

destacar é que este aparelho não deixa o ouvinte se sentir só, 

ele se sente acompanhado em todos os momentos. 

No material, foi proposta a construção de uma horta 

domiciliar, tendo em vista que é uma forma de cultivar produtos 

naturais em casa, colhidos na hora e sem adição de 

agrotóxicos. Dessa forma, o acesso a ervas frescas torna-se 

mais fácil e aumenta a possibilidade de consumi-las com maior 

frequência, pois, há pouco tempo eram obtidas em pequenas 

quantidades e com uma curta variedade (REZINA, 2018). Trata-

se também de um meio de aproximação do idoso com a 

natureza através de uma atividade manual. Segundo Carvalho 

et al. (2018), ter uma horta em casa é dedicar tempo para si, 

pois reduz o estresse e possibilita o consumo de alimentos mais 

saudáveis e que se sabe a origem. 



ERVAS E TEMPEROS NA PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DO 
IDOSO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

870 
 

 

Figura 3. Partes do conteúdo do podcast. 

Fonte: Das autoras. 

Dessa forma, comprova-se ainda que a aproximação e o 

contato com a natureza auxilia na recuperação de doenças 

psicológicas, cognitivas e físicas (REIS, 2017). Inclusive, 

através de um método denominado Hortoterapia, que parte do 

cultivo de plantas olerícolas, medicinais ou condimentares 

(BARBOSA et al., 2019). Portanto, levando em consideração o 

contexto de pandemia em que o isolamento social também 
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provoca o estresse, ansiedade e até outros problemas 

psicológicos, essa foi uma forma de interagir e propor uma 

atividade que contribuísse com a saúde além da melhora dos 

hábitos alimentares. 

Ações desenvolvidas pelo projeto extensionista, horta da 

Universidade Aberta para a Terceira Idade, da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa no Paraná, demonstra que o 

processo de construção de uma horta envolvendo o idoso, 

também é um meio para contribuir com a sua interação social, 

disseminar os seus saberes advindos do tradicionalismo 

familiar e desenvolver autonomia em buscar cuidados para a 

sua saúde. Essa prática pode fazer os idosos se sentirem com 

uma melhor autoestima, ativos e favorecendo a segurança 

alimentar e nutricional através do prazer e satisfação em plantar 

e cultivar. Os benefícios, como supracitado, são inúmeros e 

favorecem essa fase da vida que é afetada por diversos fatores 

ambientais, biológicos e psicológicos, decorrentes da idade 

avançada (SCORTEGAGNA; SCORTEGAGNA; OLIVEIRA, 

2019). 

Ademais, compartilhamos no material impresso como 

preparar um sal de ervas, tendo em vista que durante a 

senescência, ocorrem mudanças sensoriais, que afetam o 

paladar e por vezes os idosos inserem/adicionam ainda mais 

sal ou tempero industrializados para dar sabor aos alimentos.  

Santana (2018), afirma as debilitações decorrentes da 

velhice e dentre elas, a redução das papilas gustativas que 

diminuem a sensibilidade dos idosos principalmente aos 

sabores doces e salgados. Dessa forma, os temperos naturais 

passam a ser de suma importância para agregar mais sabor, 

aumentando a percepção do gosto. 
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Estudo realizado por Andrade et al. (2019), 70% dos 

idosos avaliados utilizavam condimentos industrializados para 

preparar suas refeições. Muitos são afetados pela falta de 

conhecimento e/ou pelo grau de escolaridade, dentre outros 

fatores.  

O alto consumo de sódio, presente no próprio sal de 

cozinha e, principalmente, nos temperos industrializados, pode 

estar relacionado no desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, acidente vascular cerebral e hipertrofia 

ventricular. Além dessas comorbidades, a mais significativa é o 

aumento da pressão arterial, que desencadeia diversas outras 

alterações no organismo (SILVA JÚNIOR, 2018). Nesse 

contexto, o sal de ervas pode ser utilizado para auxiliar na 

redução do sal comum no momento de preparar os alimentos 

(MACIEL et al., 2016). 

É importante ressaltar que o consumo de ingredientes 

naturais não contribui somente para a prevenção de doenças 

mas, também coopera para um sistema alimentar socialmente 

e ambientalmente sustentável, estando a temática trabalhada 

na ação de extensão de acordo com os princípios do Guia 

Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014). De 

acordo com o documento, os sistemas alimentares centrados 

nas técnicas tradicionais de cultivo e manejo do solo, por 

exemplo, estão perdendo força e sendo desvalorizados. 

Enquanto isso, grandes indústrias alimentícias, em seu 

processo de produção e distribuição, têm gerado ameaças aos 

recursos naturais e à biodiversidade. 

O desenvolvimento da ação de extensão se caracteriza 

como uma forma de educação alimentar e nutricional, que além 

de propor uma alimentação saudável, busca estimular boas 



ERVAS E TEMPEROS NA PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DO 
IDOSO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

873 
 

práticas no dia a dia do indivíduo e/ou de um grupo visando a 

promoção da saúde.  

Assim, “a troca de saberes ainda é a maior ferramenta 

para trabalhar educação como um todo” (SILVEIRA; ALMEIDA, 

2018, p. 7), possibilitando, nesse processo de ganho de 

conhecimentos, a geração autoconfiança e, portanto, melhora 

da qualidade de vida em diversos âmbitos, seja alimentar, 

social, familiar, intelectual. Em função disso, se faz necessária 

a utilização de abordagens que intensifiquem as capacidades 

humanas para a promoção da autonomia e zelo com a própria 

vida (SILVEIRA; ALMEIDA, 2018). 

A intervenção possibilitou que os colaboradores do 

projeto pudessem estar próximos, mesmo que de forma 

indireta, dos idosos, que anteriormente eram assistidos 

pessoalmente e podiam interagir e dinamizar em grupo.  

A solidão e a ausência de relações familiares e/ou 

sociais são desafios que atualmente estão mais presentes na 

vida dos idosos, pois, as recomendações de prevenção ao vírus 

da Covid-19 remodelaram a dinâmica do cotidiano. No entanto, 

principalmente, nesta crise sanitária vivenciada mundialmente, 

a participação social e a integração de idosos são importantes 

aspectos para o envelhecimento saudável (ARGENTA et al., 

2020). 

Na impossibilidade da realização dos grupos de 

socialização, não necessariamente os idosos teriam que 

permanecer no domicílio sem realizar suas atividades de 

preferência. Argenta et al. (2020) discorrem que possibilidades 

de ações a serem praticadas devem respeitar primariamente a 

preferência da pessoa idosa, sendo elencadas atividades como 

leitura, desenho, costura, rever fotos antigas, bordado, 
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restauração de objetos, ouvir, música ou cantar e, dessa forma, 

contribuir para promover benefícios físicos, emocionais e 

sociais. 

Apesar da suspensão das atividades presenciais 

universitárias, por meio de um dos seus três pilares – a 

extensão, com as adaptações impostas, tratamos de devolver 

à comunidade o seu investimento em um cenário de tantas 

incertezas e medo sobre o desconhecido. Assim, realizamos a 

ação extensionista no intuito de amenizar esses estados 

emocionais e atenuar as dificuldades vivenciadas pela 

sociedade. 

A extensão universitária, por sua vez, possibilita uma 

formação de cidadãos e profissionais "focada não apenas na 

aprendizagem técnica, mas na ética, na responsabilidade 

cidadã e no compromisso social" (SILVA et al., 2019, np.).  

O atual cenário em que vivemos, numa realidade em que 

novos formatos foram impostos, pede uma preocupação maior 

com o próximo, com um olhar mais sensível e humanitário, 

especialmente aos grupos mais vulneráveis como o público 

senil. 

Por fim, a ação apresentou resultados exitosos, 

permitindo fortalecer e valorizar o saber empírico da 

comunidade, extrapolando os muros da universidade. Apesar 

da limitação da ausência do contato presencial, carregamos a 

experiência de exercitar o papel de cidadão e de profissionais 

comprometidas em garantir bem-estar para um envelhecimento 

saudável da população. 
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CONCLUSÕES  

 

Compreendendo o momento de vulnerabilidade mundial, 

as ações de extensão constituem um dos pilares da interação 

universidade/comunidade, favorecendo a melhoria da 

qualidade de vida especialmente em um município de 

população reduzida e onde há um número expressivo de 

idosos. Acreditamos que a ação proporcionou também apoio e 

conforto à comunidade que, para dispersar o público-alvo das 

preocupações do cenário pandêmico e de enfermidades, 

buscamos incentivar e reforçar hábitos presentes na cozinha 

cotidiana e, de forma saborosa, compartilhando temperos e 

saberes com o público que possui amplo conhecimento 

empírico de tradição familiar. 

 A vivência desta ação contribuiu para ampliar o 

conhecimento de profissionais, e para a formação de futuros 

nutricionistas. Para a comunidade a contribuição foi no âmbito 

de favorecer a formação de bons hábitos alimentares 

contribuindo com a multiplicação de conhecimentos que 

favorecem a qualidade de vida de uma população tão 

vulnerável, como os idosos. 
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RESUMO: A organização mundial de saúde recomenda que a 
criança até o sexto mês de vida deve se alimentar 
exclusivamente do leite materno, visto que nele contém todas 
as características necessárias para seu desenvolvimento físico 
e imunológico da criança. Dessa forma, o objetivo desse estudo 
foi descrever as relações da prática de amamentação com a 
situação de segurança alimentar e os seus fatores 
determinantes. Trata-se de uma Revisão bibliográfica, realizada 
em bases de dados: PubMed, Scielo e Science Direct, referente 
aos últimos cinco anos, conforme descritores provenientes do 
Medical Subject Headings (MeSH), sendo estes: 
“Breastfeeding” OR “Feedind, Breast” AND “Food Security” OR 
“Food Supply”. Foi adotado como critérios de inclusão: estudos 
que apresentaram relação com o objetivo da revisão e a 
presença dos descritores mencionados no título, resumo, corpo 

mailto:marcleniacarolinaa@gmail.com
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do texto e que abordavam a temática da segurança alimentar e 
aleitamento materno exclusivo. Foram identificados 45 artigos, 
dos quais, 25 foram selecionados para compor a análise. Os 
estudos demonstraram que os principais desafios enfrentados 
pelas mães e famílias para a prática do aleitamento materno 
exclusivo e contínuo são influenciados pela situação de 
insegurança alimentar familiar, a baixa renda, a necessidade de 
retorno ao trabalho e o baixo nível de escolaridade materna. 
Palavras-Chave: Segurança Alimentar. Gravidez. 
Amamentação.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A Segurança Alimentar (SA) é um direito é assegurado 

conforme Lei 11.346 de 15 de setembro de 2006, Lei Orgânica 

de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), ao qual 

consiste no direito de todos ao acesso regular e permanente a 

alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo 

como base práticas alimentares promotoras de saúde que 

respeitem a diversidade cultural e que seja ambiental, cultural, 

econômica e socialmente sustentável (BRASIL, 2006).  

Um estudo realizado em 150 países revelou que um em 

cada dez indivíduos no mundo apresentam insegurança 

alimentar moderada a grave, correspondendo cerca de 2 

bilhões de pessoas (FAO, 2019). Dados da pesquisa de 

orçamentos familiares (POF) realizada no Brasil entre os anos 

de 2017-2018 estimou a existência de 68,9 milhões de 

domicílios, dentre esses, 63,3% estavam em situação de 

Segurança Alimentar, enquanto os outros 36,7% estavam com 
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algum grau de Insegurança Alimentar, identificando 

desigualdade regionais de acesso aos alimentos (IBGE, 2020). 

Alguns fatores estão diretamente relacionados à 

segurança alimentar, como a renda familiar, saneamento 

básico, escolaridade e quantidade de membros na residência. 

Identificando a escassez ou dificuldade de acesso a um desses 

fatores, estes podem vir a comprometer a quantidade e a 

qualidade dos alimentos da família (OLIVEIRA, 2017). 

A segurança alimentar está diretamente relacionada com 

a amamentação, conforme descrito no estudo de Pedraza e 

colaboradores (2013), em que as prevalências de insegurança 

alimentar foram menores em domicílios onde as crianças eram 

amamentadas por mais tempo. O fator socioeconômico 

interfere bastante no período de amamentação da criança, no 

qual mulheres com renda familiar mais elevada tendem a 

diminuir o período da amamentação (VICTORIA et al., 2016).  

A organização mundial de saúde recomenda que criança 

até o sexto mês de vida deve alimentar-se exclusivamente do 

leite materno, visto que nele contém todas as características 

necessárias para seu desenvolvimento físico e imunológico da 

criança. Além de expressar benefícios para as mães, como 

redução do risco de desenvolver doenças como câncer, 

hipertensão, diabetes entre outras doenças (OMS, 2018).   

Uma das causas que mais interfere na interrupção 

precoce do aleitamento materno exclusivo é o retorno da mãe 

ao trabalho e é nesse momento que ocorre muitas vezes a 

introdução de alimentos complementares (ANDRADE, H. S., 

PESSOA, R. A., DONIZETE, L. C. V., 2018). 
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O Ministério da Saúde orienta não há benefícios em 

iniciar os alimentos complementares antes dos 6 meses de 

vida. A introdução alimentar precoce pode vir a prejudicar a 

saúde da criança por estar associada ao risco aumentado de 

doenças respiratórias, episódios de diarreia e aumento no 

número de hospitalizações. Caso ocorra a introdução dos 

alimentos e seu aporte nutricional apresentar valores inferiores 

ao leite materno, há risco de desnutrição (BRASIL, 2015). 

A relevância da alimentação adequada e saudável para 

o pleno desenvolvimento infantil é fundamental. O número de 

crianças que morrem antes de completar 1 ano de vida revela 

muito sobre as condições de vida e a assistência de saúde em 

um país (UNICEF, 2000). A prática do aleitamento materno 

iniciado exclusivamente nos primeiros anos traz impactos 

importantes no quesito de determinante social para saúde, 

vendo a necessidade de realizar levantamento com vertentes 

que englobam crescimento para taxas de amamentação 

empoderando maior segurança alimentar. 

Nesse contexto, devido à amamentação ser uma prática 

importante e de caráter protetor em crianças, o objetivo do 

estudo é descrever as relações da prática de amamentação 

com a situação de segurança alimentar e seus fatores 

determinantes (SANTOS et al., 2018). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão da literatura sobre abordagens 

que mostram fatores relevantes para a situação de segurança 

e insegurança alimentar que interferem no aleitamento materno. 
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A questão norteadora admitida para esta pesquisa foi: quais são 

os fatores determinantes para a segurança alimentar associada 

à amamentação. 

Para a busca dos artigos foram utilizadas as bases de 

dados PubMed (National Library of Medicine), Scielo 

(ScientificElectronic Library Online) e Science Direct. A busca 

bibliográfica foi realizada por dois revisores. A escolha dos 

descritores foi realizada após consulta no Medical Subject 

Headings (MeSH). Para atender ao objetivo desta revisão, 

foram utilizadas palavras chaves em inglês, conforme consulta 

ao MeSH, sendo estas: “breastfeeding”, “feedind”, “breast”, 

“food security”, “food supply”. 

Ressalta-se que nas combinações foram utilizados os 

operadores booleanos “OR” e “AND”. As combinações 

utilizadas foram: “Breastfeeding” OR “Feedindi, Breast” AND 

“Food Security” OR “Food Supply”. 

A inclusão dos artigos foi definida em três etapas: i) 

triagem por meio da leitura do título, ii) leitura do resumo, iii) 

leitura na íntegra. Na fase da triagem foram adotados os 

seguintes critérios de inclusão: artigos completos em periódicos 

de livre acesso, publicados nos últimos cinco anos (2015 a 

2020), com abordagem sobre aleitamento materno e segurança 

alimentar. Como critérios de exclusão foram considerados: 

artigos duplicados, publicações provenientes de resumos, 

dissertações, teses e monografias e que não se enquadravam 

no período pré-estabelecido. 

Após a realização das buscas nas bases de dados 

selecionadas para revisão de literatura, aplicando os termos de 

busca proposto nos títulos, resumos e corpo do texto foram 
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selecionados 45 publicações (Scielo = 5, Pubmed = 31, 

ScienceDirect = 9) potencialmente elegíveis para inclusão 

nesse estudo. Deste conjunto, após análise conforme critérios 

de exclusão adotados foram descartados 20 artigos, os quais 

não atendiam os critérios de elegibilidade devido (repetição de 

artigos, textos incompletos e estudo em andamento sem 

conclusão) destes estudos, resultando em 25 artigos 

selecionados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A influência do consumo alimentar e escolaridade 

De acordo com o estudo de Alves et al. (2016) o 

posicionamento sobre a percepção dos pais com relação as 

dificuldades da prática do aleitamento em bebês prematuros, 

verificou uma preocupação com a segurança nutricional do filho 

entre os dias 15 a 22 dias após o nascimento com 120 mães e 

91 pais. Associando ao suprimento inadequado de leite 

(35,7%), dificuldades durante a retirada do leite (24,8%) e 

separação física do bebê e a mãe (24,3%). A educação básica 

e o baixo peso ao nascer potencializou maior apoio/prática da 

amamentação. 

O alto nível socioeconômico e qualquer nível de 

escolaridade materna foram associados ao aumento da chance 

da diversidade dietética mínima, o qual se baseia no número de 

maiores grupos alimentares, podendo fortalecer a qualidade da 

segurança alimentar  segundo Campbell et al. (2016). 

O estudo de Grote et al. (2016) é direcionado aos 

protocolos de avaliação do consumo dos bebês alimentares 

válidos, observou que a proteína teve redução significativa dos 
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6 meses a 1 ano de lactação. O valor da ingestão mediana de 

leite materno foi diminuído aos 6 meses, quando comparara aos 

meses anteriores, afetando na segurança alimentar. O índice 

de massa corporal materna reduzido e a idade correlacionou os 

níveis reduzidos de ácidos graxos (AG) no leite humano. A 

qualidade dos lipídios no leite secretado está diretamente 

relacionada com a ingestão materna. Os AG são importantes 

na proteção, no desenvolvimento cognitivo na infância e 

essencial para segurança alimentar. 

Williams et al. (2016) observou que em 286 mulheres 

lactentes a ingestão média de vitamina B-12 da maioria foi de 

1,5 μg / d e 60% das mulheres consumiram < 2,4 μg / d, a 

necessidade média estimada durante a lactação. Concluindo 

que a maioria das mulheres consumia menos do que a 

necessidade média estimada de vitamina B-12 e apresentava 

baixas concentrações de vitamina B-12 no leite materno, 

entende-se que a baixa variedade e qualidade da alimentação 

materna não estava adequada, no qual afetou negativamente 

na qualidade do leite materno. Destacou que a prevalência 

moderada ou grave de fome foi de 27%. 

No estudo de Koss et al. (2016) 171 mulheres com 

contagem média de células CD4 alta, teve a forte associação 

entre insegurança alimentar e falta de supressão viral 

sustentada (redução da carga viral), sugere que pode ser um 

fator de risco importante e modificável para falha virológica. Nas 

24 semanas pós-parto, 99,2% das participantes com comida 

insuficiente e 100% das participantes com comida suficiente 

(adequada) estavam amamentando seus bebês. As mães com 
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alimentação adequada referiram aleitamento materno exclusivo 

maior quando comparado a mães com alimentação insuficiente. 

Økland et al., (2017) baseou sua pesquisa com base no 

status socioeconômico e desenvolvimento regional, a região sul 

(Ushuaia) apresentava melhor status, já região mais pobre era 

Salta. Verificaram que durante a gravidez, as mulheres 

ushuaianas ganharam 5 kg mais peso corporal do que as de 

Salta, impacto diante da condição financeira. Salta apresentou 

a taxa de natalidade mais alta e períodos mais longos de 

amamentação, por ser uma fonte mais acessível para alimentar 

o bebê. Destacou que essas mulheres obtiveram menor uso de 

suplementos vitamínicos e de ácido fólico, antes/durante a 

gravidez e fontes de poluição ambiental eram mais difundidas, 

onde a má gestão de pesticidas, ameaça à segurança alimentar 

da mãe e podendo passar para o bebê. 

Sibson et al. (2018) destacou que maioria das crianças 

menores de 2 anos havia sido amamentada, no entanto 

pouquíssimas crianças estavam recebendo uma dieta 

adequada mínima, ou seja, alcançando diversidade dietética 

mínima ou frequência das refeições para adequada segurança 

alimentar. Iniciar a transferência incondicional de dinheiro, 

aumentou temporariamente a segurança alimentar dos 

beneficiários, mas não teve impacto no estado nutricional das 

crianças na linha final. É fundamental o aleitamento materno 

para crianças, mas após os seis meses é necessário a inserção 

de alimentos variados para implementar maior segurança 

alimentar. 

O estudo de Bruyn et al. (2018) analisou o consumo 

alimentar das puérperas e lactentes que apresentavam criação 
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de animais em ambientes com poucos recursos, por um período 

de 2014 a 2016. Observaram que essa criação levou a maior 

diversidade alimentar e aumento de crianças amamentadas 

(21,3% a 66,7%) ao longo do tempo. O aumento da idade 

infantil foi significativamente associado a maiores escores de 

diversidade dietética ( p <0,001) e maior probabilidade de uma 

dieta adequadamente diversificada ( p <0,001) para crianças 

amamentadas. Destacando que as crianças que as 

amamentadas junto com a variedade de alimentos dietéticos e 

comida segura apresentaram melhores resultados para 

segurança nutricional. 

Hardison-Moody et al. (2018) observou que o retorno do 

trabalho das mães é o principal motivo para interrupção precoce 

da amamentação, sobretudo as mães de baixa renda e que 

possuem empregos com baixa remuneração. Mostrou-se que 

as mães em situação de pobreza e insegurança alimentar 

apontava aflição com relação a sua produção e qualidade 

nutricional do leite, baixo peso de seus filhos, visto que as 

mesmas fazem restrições nas alimentações e/ou pulam 

refeições para garantir que outros membros da família se 

alimentem. Esta preocupação levou muitas das mães 

entrevistadas a introduzir fórmulas como complementos ou 

interromper por completo a amamentação. 

Gross et al. (2019) abordou que mães hispânicas de 

baixa renda com bebês e crianças pequenas perceberam a 

insegurança alimentar doméstica como afetando adversamente 

a amamentação e exigindo limitação ativa de alimentos 

saudáveis e porções de tamanho. 
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Wong et al. (2019) analisou 5901 crianças e destacou 

que famílias de baixa renda e já em insegurança alimentar 

tendem a prolongar o aleitamento exclusivo e de complemento, 

como forma de economia nos gastos com alimentação. 

Giesta et al. (2019) observou que mães com renda baixa, 

menor escolaridade, idade mais avançada e multíparas são as 

que tem maiores taxas de introdução de alimentos ultra 

processados e menor de continuação do aleitamento. Levando 

ao comprometimento da segurança alimentar. 

 

Barreiras para amamentar 

 A segurança alimentar de criança menores de 4 meses 

foi fragilizada devido as sugestões alimentares dos avos, 

inserindo a água, mel fórmula infantil e alimentos semissólidos 

neste período. Em contrapartida os pais sabiam sobre a 

importância do leite materno, mas foi verificado uma 

compreensão limitada do termo aleitamento materno exclusivo 

(AME). Destacamos que os fatores associados a baixa adesão 

AME: na visão dos pais, o leite materno por si só não era 

suficiente para fornecer todos os nutrientes necessários para os 

primeiros seis meses de vida do bebê, a mãe teve suprimento 

insuficiente de leite ou problemas mamários, o retorno ao 

trabalho e a influência das avós surgiram como barreiras para 

amamentar exclusivamente por seis meses (HMONE et al., 

2016). 

O estudo de coorte incluindo 246 mulheres, parte com 

HIV + em comparação com mulheres HIV - negativas 

apresentaram uma média maior ± desvio padrão de 

insegurança alimentar (11,3 ± 5,5 em comparação com 8,6 ± 
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5,5, respectivamente; P <0,001). O HIV não está associado à 

composição corporal; no entanto, a insegurança alimentar está 

associada a alterações na composição corporal durante a 

lactação, podendo afetar a composição do leite materno e 

segurança alimentar (WIDEN et al., 2017). 

 Lesorogol et al. (2018) destacou que pobreza, 

insegurança alimentar, restrições de tempo e apoio social 

limitado criam desafios para o aleitamento materno exclusivo 

(AME). O emprego materno está associado a menores taxas de 

AME e amamentação menos frequente. Às vezes, a extrema 

insegurança alimentar leva ao aumento da amamentação 

exclusiva entre as mães haitianas, o que chamamos de "último 

recurso, AME". Nesse caso, as mulheres praticam AME porque 

não ter outra fonte alternativa de alimento para o bebê. 

Orozco et al. (2020) não verificou associação da 

amamentação com segurança e insegurança alimentar, 

observou que famílias que possuem o menor tempo de 

amamentação (menos de 4 meses) e/ou introdução de 

alimentos antes dos seis meses, atribuiu-se ao fato de a mãe 

precisar retornar ao trabalho antes mesmo de chegar ao 4º mês 

do bebê. Foi analisado que crianças negras não-hispânicas 

apresentou maior risco de desmame precoce, devido as 

condições financeiras, necessidade de retorno de trabalho das 

mães e sem o apoio mínimo a amamentação. 

 

Programas de aconselhamento/ transferência de renda 

Kang et al. (2017) avaliou as mães do grupo de 

intervenção, que receberam programa de promoção nutricional 
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e apresentaram pontuações mais altas do que aquelas na área 

de controle em relação à frequência das refeições. No entanto, 

não houve diferenças nos escores de aleitamento materno, 

diversidade alimentar e lavagem das mãos entre as duas áreas. 

O aconselhamento / orientações alimentares 

desencadeou impacto positivo com relação as práticas de 

alimentação infantil relatadas pelos pais que participaram. 

Embora muitos participantes tenham declarado que isso não 

era possível para todas as mulheres, porque elas não tinham 

dinheiro para comprar uma variedade de alimentos para seus 

filhos (atingindo a qualidade alimentar). A vigilância da saúde 

sobre amamentação e alimentação complementa proporcionou 

aumento na adesão da amamentação (FLAX et al., 2018). 

Reifsnider et al. (2018) acompanhou 174 mulheres 

gestantes, participaram do grupo que recebeu orientação sobre 

amamentação e qualidade de vida observou que a insegurança 

alimentar e o retorno do trabalho das mães levaram a baixa 

adesão durante o programa. Destacou que a menor adesão a 

amamentação teve relação com retorno do trabalho das mães 

e pais desempregados. Já as puérperas que moravam com o 

companheiro e participaram de consultas no pré natal resultou 

em amamentação notável e exclusiva com 2 meses de idade, 

destacando a importância dos pais durante as consultas pré-

natais para maior segurança alimentar. 

A participação no programa de transferência de dinheiro 

no estudo de Raza et al. (2018) para os ultras pobres com 

10.894 crianças, afeta positivamente o estado nutricional das 

crianças. A segurança alimentar, o saneamento e a maior 
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duração do aleitamento materno apresentaram melhores 

resultado com o programa de transferência de renda. 

Winden et al. (2019) abordou que a infecção pelo HIV foi 

associada a valores mais baixos de peso, massa gorda e massa 

livre de gordura, durante a gravidez e lactação, enquanto a 

insegurança alimentar foi associada intermitentemente à 

composição corporal. Isso sugere que mulheres grávidas e 

lactantes vivendo com HIV e insegurança alimentar podem se 

beneficiar do apoio nutricional. 

A influência da duração do aleitamento materno 

 

O conhecimento tradicional e saúde infantil, a segurança 

alimentar das famílias não se associou à duração da 

amamentação. Observou que de 50% das mães em famílias 

com insegurança alimentar continuaram a amamentar muito 

além de 1 ano. Dada a alta prevalência de insegurança 

alimentar nas comunidades inuítes, cuidado continuo com a 

adequada nutrição dos bebês e seus cuidadores (MCISAAC et 

al., 2017). 

Toftlund et al. (2018) analisou o crescimento e 

recuperação de 239 bebês nascidos prematuros e observou 

que esse processo ocorreu principalmente antes da alta, 

recebendo ou não o suplemento no leite materno. Foi verificado 

que os bebês alimentados com leite humano não fortificado 

demonstraram um crescimento mais lento e mais prolongado 

até os 6 anos de idade (promovendo maior efeito para 

segurança alimentar). 

Heerman et al. (2019) observou que 357 crianças após 

36 meses não apresentaram obesidade e neste grupo, destaca-
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se que 128 crianças (período <6 meses foram amamentadas), 

167 crianças (período ≥6 meses foram amamentadas) na qual 

a qualidade da dieta no início da vida têm sido associados de 

forma consistente à obesidade infantil posterior. Onde a 

amamentação teve efeito positivo, fortalecendo a segurança 

alimentar. Nesta análise de coorte, a combinação de idade da 

criança na matrícula, excesso de peso da criança e IMC dos 

pais na linha de base previu a maior probabilidade do 

surgimento de obesidade infantil no seguimento de 36 meses. 

Diante dos estudos é observado que os principais 

desafios para implementação do aleitamento materno exclusivo 

e continuado está articulado com a insegurança alimentar, 

baixa renda, necessidade de retorno de trabalho das mães e o 

nível de escolaridade das puérperas. 

 As condições financeiras das famílias de baixa renda foi 

outro fator em destaque, devido à dificuldade em atender às 

necessidades básicas como a alimentação infantil, que inclui 

diminuição da amamentação em resposta à percepção de dieta 

materna pobre, alto estresse e limitação de alimentos 

saudáveis. As mães em situação de pobreza e insegurança 

alimentar se preocupam com a qualidade nutricional do leite 

que elas produzem, visto que fazem restrições nas 

alimentações e/ou pulam refeições para garantir que outros 

membros da família possam se alimentar.   

A partir dos estudos analisados nesta revisão, a situação 

de insegurança alimentar foi um dos fatores mais presentes que 

se relacionou a uma maior chance de interrupção do 

aleitamento materno exclusivo, especificamente nos estudos 

(Lesorogol et al., 2018; Hardison-Moody et al., 2018; Giesta et 
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al., 2019; Gross et al., 2019; Widen, 2019). Esse fator está 

diretamente associado com o baixo nível de emprego e baixa 

renda das famílias, se tornando mais uma preocupação para as 

mães. 

Corroborando com o que foi visto, Pedraza (2020) ao 

trabalhar com questões relacionadas à segurança alimentar, 

destacou que a situação de insegurança alimentar apresenta 

maior probabilidade de ocorrência nas famílias de menor renda 

per capita e que aleitamento materno inferior aos 24 meses e o 

aleitamento materno exclusivo inferior a seis aumentam a 

chance das famílias estarem em situação de insegurança 

alimentar. Um trabalho realizado em Uganda, relatou uma 

relação significativa entre fome doméstica moderada a grave e 

menor probabilidade de continuar o AME de 4 a 6 meses 

(Young, Plenty, et al., 2014). Enfatizado por Orozco (2020), em 

que bebês de famílias com baixo nível socioeconômico 

enfrentam insegurança alimentar e correm o risco de não serem 

amamentados e de interromper a amamentação precocemente. 

Estudos realizados por Pedraza (2020), Young, Plenty, 

et al., (2014) e Orozco (2020) divergem com os realizados por 

Lesorogol et al., (2018), Wong et al. (2019), Økland et al., (2017) 

e McIsaac et al., (2017). Os estudos também ressaltaram que a 

insegurança alimentar foi colocada com uma predisposição ao 

AME. Algumas pesquisas indicaram que a amamentação foi um 

meio que as famílias encontraram para economizar gastos com 

alimentação, já que não tinham recursos suficientes para 

comprar comida, prática intitulada por Lesorogol de 

amamentação exclusiva de último recurso (Lesorogol et al., 

2018; Wong et al., 2019), fazendo com que as mães 
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amamentassem por mais tempo (Økland et al., (2017). McIsaac 

et al., (2017) concluiu que mais de 50% das mães em lares com 

insegurança alimentar continuaram a amamentar por muito 

mais de 1 ano. 

De acordo com algumas mães que foram entrevistadas 

nesses estudos, o estresse e a necessidade de voltar ao 

trabalho tinham como consequência a baixa produção de leite, 

o que acabaram colaborando para o desmame precoce (Hmone 

et al., 2016; Økland et al., 2017; Lesorogol et al., 2018; 

Hardison-Moody et al., Gross et al., 2019; Orozco, 2020). 

Nesse mesmo seguimento, um estudo realizado em 

2018 por Reifsnider et al., também mostrou que a 

amamentação foi menos comum em famílias com mães 

empregadas e eram mais propensas a ter alimentado com 

fórmula seus bebês desde o nascimento ou a ter parado de 

amamentar antes de seu filho atingir a idade de dois meses. Na 

pesquisa de Thet et al., (2016), as mães também enfrentaram 

barreiras ao aleitamento materno exclusivo devido à 

necessidade de retornar ao trabalho fora de casa. 

Além disso, o baixo nível de escolaridade das puérperas 

também foi reconhecido como um fator para realizar a prática 

de amamentação por menos tempo (Alves et al., 2016) e maior 

o número de produtos ultra processados introduzidos (Giesta et 

al., 2019). A associação entre a escolaridade materna alta e a 

duração do aleitamento materno exclusivo mostrou significância 

estatística em estudos realizados por Pereira et al., (2010) e 

Campagnolo et al., (2012) apontam que mães de escolaridade 

mais baixa tendem a introduzir mais precocemente alimentos, 

interrompendo a amamentação exclusiva. 
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O recebimento de orientação sobre a prática de 

aleitamento materno foi considerado um fator de proteção, pois 

os pais que receberam informações poderiam contribuir para a 

saúde e o bem-estar de seus filhos (Flax et al., 2018) e o 

conhecimento sobre os benefícios da amamentação também 

facilita a oferta de leite (Alves et al., 2016). Os casais que 

participaram da pesquisa de Hmone et al. (2016), tinham um 

conhecimento limitado do termo aleitamento materno exclusivo, 

podendo refletir a possível razão principal para a lacuna na alta 

conscientização sobre os benefícios da amamentação e na 

baixa prática do aleitamento materno exclusivo.  

Em virtude dos desafios relatados pelas mães 

ocasionados pela falta de escuta dos provedores de saúde e 

respectivo apoio relacionados ao retorno ao trabalho inviabiliza 

o ato de amamentar, de acordo com Hardison-Moody et al. 

(2018). Em concordância, Alves (2018) concluiu que a 

orientação sobre a importância do aleitamento materno 

exclusivo por seis meses se associou a uma maior prevalência 

desta prática, o que ressalta a importância de orientar 

corretamente as mães, que devem ser devidamente assistidas 

com relação às suas dificuldades e dúvidas. 

 

CONCLUSÃO 

 

 O aleitamento materno exclusivo ainda continua abaixo 

da recomendação da Organização Mundial da Saúde, uma vez 

que vários fatores são influenciados por esta prática como a 

situação de insegurança alimentar familiar, a baixa renda, a 

necessidade de retorno ao trabalho e o nível de escolaridade 
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materna. As condições socioeconômicas precárias levaram a 

uma associação entre o desmame precoce e a limitação da 

segurança alimentar familiar.  

Também foi observado que a orientação sobre a prática 

de aleitamento materno principalmente no pré-natal é um fator 

de contribuiu para a saúde e o bem-estar do lactente e lactante, 

uma vez que, os pais compreendem melhor a importância do 

aleitamento materno, assim como os benefícios que ele poderá 

trazer para a mãe, pai e o filho. 
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RESUMO: A Insegurança Alimentar e Nutricional (IAN) é 
realidade comum entre as famílias pobres em muitos países, 
sendo considerada importante determinante de doenças. No 
Brasil a IAN tem sido associada à obesidade, porém ainda são 
escassos os aspectos relacionados a outras doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT). O objetivo deste trabalho foi  avaliar 
a ocorrência de insegurança alimentar e nutricional e sua 
relação com os fatores de risco para desenvolvimento de 
doenças crônicas não transmissíveis. Trata-se de uma revisão 
de literatura, de natureza descritiva e caráter exploratório, 
realizado nas seguintes bases de dados cientificas: National 
Library of Medicine National Institutes of Health (PUBMED), 
Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Literatura Latino-
Americana em Ciências da Saúde (LILACS), acessadas pela 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). De acordo com os seguintes 
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critérios de inclusão: texto completo disponível, tipo de 
documento artigo, publicados no período entre 2010 e 2020, 
nos idiomas inglês e português foram selecionados 35 estudos, 
desses, 30 estavam relacionados à temática e seguiram para 
leitura minuciosa e redação do projeto. Os estudos da IAN 
associada ao desenvolvimento de doenças crônicas ainda é 
escasso, como demonstram os artigos. Quase todas as 
publicações desta revisão chamam a atenção para a dificuldade 
de identificar por quais mecanismos a IAN elevaria os riscos de 
desenvolvimento de doenças crônicas. 
Palavras-chave: Insegurança Alimentar e Nutricional. Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis. Saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) consiste na 

realização do direito de todos ao acesso regular e permanente 

a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo 

como base práticas alimentares promotoras da saúde que 

respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 

econômica e socialmente sustentáveis (LEI número, 11. 346, 

Art. 3º 2006). 

Por outro lado a Insegurança Alimentar (IA) configura-se 

como a violação do direito humano à nutrição adequada, 

manifestando-se de diversas formas, desde uma situação de 

desconforto psicológico, como ansiedade devido à 

preocupação que o alimento venha a faltar no domicílio por falta 

de recursos para sua obtenção, até uma dimensão concreta e 

física, marcada por restrições quantitativas de alimentos, que 

compromete e coloca em risco a saúde e o bem-estar das 
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pessoas (BURITY; FRANCESCHINI; VALENTE, 2010; 

COELHO et al., 2015). 

Quanto à prevalência de insegurança alimentar, esta 

vem apresentando variações de diferentes magnitudes de 

acordo com as Grandes Regiões do país, nestas destacam-se 

o Norte e Nordeste com condições mais preocupantes, 

enquanto no Brasil, a insegurança alimentar grave afeta 5% das 

famílias, no Norte esta prevalência foi de 9,2% e no Nordeste 

9,3%, atingindo 7% das famílias no Estado da Paraíba (IBGE, 

2010). 

Diante da prevalência de IA é de grande importância à 

avaliação das condições de vida quanto a fatores 

socioeconômicos, hábitos alimentares e doenças crônicas, para 

melhor constatar a associação entre estes, como também 

auxiliar na otimização de políticas públicas voltadas à 

segurança alimentar. 

Portanto o objetivo deste trabalho é  avaliar a ocorrência 

de IA e nutricional e sua relação com os fatores de risco para 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. 

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão de literatura, de natureza 

descritiva e caráter exploratório, realizado nas seguintes bases 

de dados cientificas: National Library of Medicine National 

Institutesof Health (PUBMED), Scientific Electronic Library 

Online (SCIELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), acessadas pela Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS). 
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Utilizou-se como descritores: (Decs) Insegurança 

Alimentar e Nutricional, Doenças Crônicas não Transmissíveis, 

Saúde. Foi utilizado o seguinte operador booleano para a 

captação dos artigos: and. A busca compreendeu 59 estudos 

científicos. 

De acordo com os seguintes critérios de inclusão: texto 

completo disponível, tipo de documento artigo, publicados no 

período entre 2010 e 2020, nos idiomas inglês e português 

foram selecionados 35 estudos. Desses, 30 estavam 

relacionados à temática e seguiram para leitura minuciosa e 

redação do projeto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

A abordagem da IAN tem ganhado destaque nos países 

desenvolvidos e emdesenvolvimento. O conceito de SAN foi 

estabelecido por meio da Segunda Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional realizada em 2004 no Brasil 

e consiste no direito de todos ao acesso regular e permanente 

a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo 

como base práticas alimentares promotoras de saúde, que 

respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, 

econômica e      socialmente sustentáveis. Situações em que há 

violação de qualquer um dos itens caracterizam a IAN (BRASIL, 

2004;  ROCHA et al, 2015). 
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Percebe-se que a SAN não pode ser discutida apenas 

em padrões universais, os quais referem-se as necessidades 

de sobrevivência biológica do organismo. Para além do plano 

biológico, a alimentação é uma construção cultural, simbólica, 

influenciada pelos diversificados consumos compartilhados em 

cada sociedade e estas criam expectativas e valores em torno 

desse processo (BURLANDY, 2007).  Apresenta-se ainda 

como importante colaborador para a determinação da 

segurança alimentar a escolaridade do responsável pelo 

domicílio, a qual influência nas chances de obter melhor 

remuneração no trabalho, assim como na seleção e no preparo 

dos alimentos (MAINARDES; RAIHER, 2017). 

Existem vários Indicadores que medem diretamente o 

impacto da IA e o status de saúde sobre o estado nutricional 

dos indivíduos. A antropometria é definida como a medição de 

tamanho, peso, proporções corporais e, finalmente a 

composição do corpo humano. Os indicadores antropométricos 

mais comumente usados em pesquisas nacionais baseiam-se 

no peso e na estatura (ou comprimento) de crianças, jovens, 

adultos e idosos. A utilização da antropometria como indicador 

indireto de SAN pode ser estabelecida devido a padronização 

das medidas de peso e estatura, como também sua 

reprodutibilidade entre os indivíduos (SOARES et al., 2020). 

Outro indicador muito utilizado é a Escala Brasileira de 

Insegurança Alimentar (EBIA), é uma escala psicométrica, que 

avalia de maneira direta uma das dimensões da segurança 

alimentar e nutricional em uma população, por meio da 

percepção e experiência com a fome. A EBIA é uma escala que 

mede diretamente a percepção e vivência de insegurança 
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alimentar e fome no nível domiciliar. E uma medida que 

expressa acesso aos alimentos e proporciona alta 

confiabilidade da escala, pois traduz a experiência de vida com 

a insegurança alimentar e a fome dos componentes do 

domicílio. A EBIA tem, portanto, a capacidade de mensurar a 

dificuldade de acesso familiar aos alimentos e também às 

dimensões psicológicas e sociais da insegurança alimentar, 

considerando também se tratar de uma escala com fácil 

aplicação e baixo custo (BRASIL, 2014). 

A EBIA consta de 14 perguntas, que agrupa conceitos 

que permitem uma estimação da prevalência de segurança 

alimentar, possuindo uma classificação em quatro níveis: 

Segurança Alimentar, ou em Insegurança Alimentar Leve, 

Moderada ou Grave (BRASIL, 2014). 

Contudo, estes indicadores são uma aproximação 

indireta da IA, pois medem o estado nutricional, assim como 

interpretação da relação entre IA e obesidade ainda é 

complexa, já que há evidência crescente de que enquanto a IA 

grave leva ao desperdício, a IA leve a moderada pode induzir a 

obesidade. Os métodos de avaliação de SAN discutidos acima 

se constituem em medidas derivadas ou indiretas do fenômeno. 

Nas últimas décadas, tem-se observado avanços na 

mensuração de SAN a partir da utilização de escalas baseadas 

nas experiências e percepções de indivíduos expostos aos 

efeitos da IA (KEPPLE; SEGALL CORREA, 2011; MELGAR-

QUINONEZ; HACKETT, 2012). 

Apresenta-se ainda como importante colaborador para a 

determinação da segurança alimentar a escolaridade do 

responsável pelo domicílio, a qual influência nas chances de 



INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E SUA RELAÇÃO COM AS 
DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: REVISÃO DE 

LITERATURA 

906 
 

obter melhor remuneração no trabalho, assim como na seleção 

e no preparo dos alimentos (MAINARDES; RAIHER, 2017). 

Quanto à prevalência de insegurança alimentar, esta 

vem apresentando variações de diferentes magnitudes de 

acordo com as grandes regiões do país, nestas destacam-se o 

Norte e Nordeste com condições mais preocupantes. Enquanto 

no Brasil, a insegurança alimentar grave afeta 5% das famílias, 

na Região Norte esta prevalência foi de 9,2% e no Nordeste 

9,3%, atingindo 7% das famílias no Estado da Paraíba (IBGE, 

2010). 

De acordo com a PNAD/IBGE (2013), o percentual de 

domicílios particulares brasileiros que se encontravam em 

algum grau de insegurança alimentar caiu de 30,2% em 2009 

para 22,6% em 2013. De acordo com o IBGE, no ano passado 

52 milhões de pessoas residentes em 14,7 milhões de 

domicílios apresentavam alguma restrição alimentar ou, pelo 

menos, alguma preocupação com a possibilidade de ocorrer 

restrição, devido à falta de recursos para adquirir alimentos. 

Quanto à fome, que é a expressão mais grave da 

insegurança alimentar e nutricional, o percentual de brasileiros 

nesta condição é de 3,2%. Segundo o IBGE, “a insegurança 

alimentar grave apresentou reduções importantes em relação 

aos levantamentos anteriores. Esse indicador caiu de 6,9% em 

2004 para 5,0% em 2009 e, em 2013, atingiu seu patamar mais 

baixo: 3,2%” (IBGE, 2013). 

O índice de insegurança alimentar grave, medido pelo 

IBGE nas Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios 

(PNAD) em 2004, 2009 e 2013 apontou uma diminuição 

significativa deste índice entre 2004 e 2009, cuja média 
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nacional reduziu-se de 6,9% em 2004 para 3,2% em 2013. Em 

que pese as desigualdades ainda existentes, todas as análises 

deste indicador mostraram uma maior redução da insegurança 

alimentar e nutricional nas regiões norte e nordeste e entre os 

negros. 

A garantia integral do Direito Humano à Alimentação 

Adequada (DHAA) deve ser concebida a partir de duas 

dimensões: estar livre da fome e da desnutrição e ter acesso a 

uma alimentação adequada e saudável. Os dados das 

Pesquisas de Orçamentos Familiares (POF - 2002/2003 e 

2008/2009) sobre disponibilidade domiciliar de alimentos são 

indicativos do padrão de consumo alimentar da população 

brasileira, que combina uma dieta tradicional, baseada no arroz 

e feijão, com alimentos de baixo teor de nutrientes e alto valor 

calórico. O crescente consumo de produtos ricos em açúcares 

(sucos, refrigerantes e refrescos) e gorduras (produtos 

ultraprocessados) alia-se ao consumo de frutas e hortaliças 

aquém do recomendado.  

O sobrepeso e obesidade também se configuram em 

problema de insegurança alimentar e nutricional. Esses agravos 

crescem rapidamente em todas as faixas etárias e todos os 

estratos de renda e já está presente em 52,5% da população 

adulta brasileira, inclusive entre crianças e adolescentes. Esse 

cenário, em grande medida, deve-se à alteração no padrão 

alimentar da população brasileira, caracterizado pelo aumento 

do consumo de produtos ultraprocessados, desde a primeira 

infância (BRASIL, 2015).  

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS/IBGE) 

mostrou que, nos últimos 11 anos, a frequência de excesso de 
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peso aumentou 14,2% na população masculina e 17,3% na 

população feminina. 57% da população adulta está com 

excesso de peso e 21,3% com obesidade, 1/3 das crianças de 

5 a 9 anos já estão com sobrepeso e, na adolescência (13 a 15 

anos) o excesso de peso ultrapassa os 20% (CAISAN, 2016). 

O excesso de peso é um fator de risco para as doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) como hipertensão, 

diabetes e câncer, e a alimentação inadequada também 

representa um importante fator de risco. As doenças crônicas 

são responsáveis por mais de 70% das causas de morte no 

Brasil (CAISAN, 2016). 

 

DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

(cardiovasculares, respiratórias crônicas, cânceres e diabetes) 

são responsáveis por cerca de 70% de todas as mortes no 

mundo, estimando-se 38 milhões de mortes anuais. Desses 

óbitos, 16 milhões ocorrem prematuramente (menores de 70 

anos de idade) e quase 28 milhões, em países de baixa e média 

renda. As mudanças no padrão alimentar da população 

brasileira têm levado ao aumento da prevalência destas 

doenças. Por outro lado, ainda observa-se a presença de 

carências nutricionais em populações específicas, 

especialmente as deficiências de ferro e vitamina A, que ainda 

persistem como problema de saúde pública no Brasil, além das 

necessidades alimentares especiais, as quais também 

constituem-se como importantes demandas para o Sistema 

Único de Saúde (ONU, 2015). 
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A hipertensão é uma das doenças mais prevalentes na 

população, cujas proporções aumentam progressivamente com 

a idade. Quando a hipertensão é associada ao diabetes passa 

a destacar-se como uma das principais causas de morbidade e 

mortalidade (RIBEIRO et al., 2016). 

As doenças crônicas não transmissíveis compõem uma 

das principais causas de morte no mundo. Esse aumento 

indisciplinado do desenvolvimento dessas doenças se da 

muitas vezes pela dieta inadequada, associada ao 

sedentarismo, consumo de álcool, tabaco e outras drogas. O 

aumento da prevalência de doenças e incapacidades, 

relacionadas às mudanças orgânicas e ao estilo de vida nos 

indivíduos, são determinantes para uma maior incidência de 

distúrbios nutricionais (RIBEIRO et al., 2016).  

Atenção prioritária deve ser direcionada às populações 

urbanas que vivem em vulnerabilidade social, como pessoas 

em situação de rua e segmentos populacionais específicos 

sujeitos ao desemprego, violências, moradia precária, sem 

acesso à água de qualidade e saneamento básico, baixa renda, 

alimentação insuficiente ou padrão alimentar inadequado, que 

impactam, em especial, a saúde e nutrição de mulheres, 

crianças e idosos. Esses segmentos tendem a viver nas regiões 

mais precárias das cidades e representam, de modo geral, as 

estatísticas de insegurança alimentar grave. 

Dados do Vigitel Brasil 2016: vigilância de fatores de 

risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, 

apontam que a obesidade cresceu 60% nos últimos 10 anos no 

país.  
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O sobrepeso e obesidade também se configuram em 

problema de insegurança alimentar e nutricional. Esses agravos 

crescem rapidamente em todas as faixas etárias e todos os 

estratos de renda e já está presente em 52,5% da população 

adulta brasileira, inclusive entre crianças e adolescentes.  Esse 

cenário, em grande medida, deve-se à alteração no padrão 

alimentar da população brasileira, caracterizado pelo aumento 

do consumo de produtos ultraprocessados, desde a primeira 

infância. Contudo, ainda persistem hábitos tradicionais de 

alimentação, especialmente na zona rural e algumas regiões do 

país (Norte, por exemplo) o que revela um cenário favorável 

para reversão da situação (HENRIQUES et al., 2018).  

Há indícios de que IA atual também pode apresentar 

relação causal com doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) (MARK et al, 2012). Esse tipo de doença é um 

problema de saúde global e uma ameaça ao desenvolvimento 

humano. A carga das DCNT recai especialmente sobre países 

de baixa e média renda, que também são os mais afetados pela 

IA. As DCNT, principal fonte da carga de doenças no Brasil, 

foram responsáveis por 72% das mortes ocorridas em 2007, 

tendo se tornado prioridade do governo na área da saúde 

(SELIGMAN et al., 2010). 

 A relação entre IA e DCNT tem sido estudada em 

algumas populações do mundo. A hipótese seria de que a IA 

pode resultar no aumento do consumo de energia barata 

proveniente de alimentos com alta densidade calórica e na 

omissão de refeições, com longos períodos de jejum, muitas 

vezes seguidos de períodos de ingestão compulsiva de 

alimentos. Esse mecanismo aconteceria durante tempo 
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suficiente para alterar o metabolismo e resultar em um balanço 

energético positivo. Essa compulsão alimentar leva à 

obesidade, que é fator de risco para o desenvolvimento de 

outras DCNT, dentre elas alguns tipos de câncer, diabetes, 

hipertensão arterial sistêmica e doenças cardiovasculares 

(MOHAMADPOUR et al, 2012). 

Buscando compreender essa relação, Seligman e 

Schillinger, 2010 relataram que a IAN consiste em um fator 

cíclico que acaba por trazer implicações na incidência de 

doenças cardiometabólicas. De forma geral, as famílias que 

sofrem com insegurança alimentar e nutricional recorrem a 

estratégias compensatórias durante os períodos de ausência ou 

redução dos alimentos, o que leva à perda ponderal e 

hipoglicemia. Em momentos de fartura, pode haver oconsumo 

excessivo de alimentos que levam ao ganho de peso e 

hiperglicemia. Esses comportamentos, associados à situação 

de estresse e ansiedade, podem desencadear obesidade, 

hipertensão e diabetes. 

Rodrigues e Miranda (2010) verificaram associação de 

situações de insegurança alimentar com condições de 

desemprego e elevado número de pessoas no domicílio, e 

mostraram que, inicialmente, a insegurança tende a afetar a 

qualidade dos alimentos disponíveis, podendo provocar 

aumento de doenças crônicas não transmissíveis, como a 

obesidade, diabetes e hipertensão arterial. 

O quadro 1 apresenta outros estudos sobre a relação 

entre SA, qualidade da dieta e índice de massa corporal, 

associações entre IA e hipertensão, hiperlipidemia e diabetes, 

bem como relação da SA com parâmetros clínicos de vários 



INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E SUA RELAÇÃO COM AS 
DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: REVISÃO DE 

LITERATURA 

912 
 

fatores de risco para DCNT, que foram realizados em diversos 

países do mundo (SELIGMAN et al, 2010). 

 

Figura 1. Ciclo de relação entre insegurança alimentar e 

doenças crônicas. 

 

Fonte: Seligman et al., 2010 

As DCNT são a principal fonte da carga de doenças no 

Brasil e foram responsáveis por 72% das mortes ocorridas em 
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2007, tendo se tornado prioridade do governo na área da saúde 

(MALTA; JUNIOR,  2013).  

Cabe ressaltar que o crescimento da renda, a 

industrialização e mecanização da produção, a urbanização, o 

maior acesso a alimentos em geral (incluindo os processados) 

e a globalização de hábitos não saudáveis produziram rápida 

transição nutricional no país, expondo a população cada vez 

mais ao risco de doenças crônicas (BRASIL, 2011).  

Nesse contexto, grupos étnicos e sociais menos 

privilegiados tem grande participação na carga resultante 

dessas doenças, chegando a ser desproporcional ao que 

representam na população brasileira como um todo. Esses 

grupos menos privilegiados são os mesmos que tem maior 

participação nas taxas de IA no país (FRANKLIN et al, 2012). 

A relação entre IA e DCNT tem sido estudada em 

algumas populações do mundo. Estudo realizado na Austrália 

evidenciou associação entre IA e menor renda familiar, pior 

estado geral de saúde, maior utilização de cuidados de saúde 

e depressão (RAMSEY et al., 2011). 

Nos Estados Unidos foi evidenciado maior prevalência 

de hiperlipidemia, hipertensão e diabetes entre indivíduos com 

IA quando comparados aos indivíduos que apresentavam 

segurança alimentar (SA). Segundo Gowda, a IA esteve 

associada à inflamação celular, um correlato de doenças 

crônicas, em estudo realizado com a população norte 

americana. No Canadá, a transição nutricional e IA estão 

associadas a uma mudança multifacetada no status de 

nutrientes, com implicações para o aumento do risco de 

doenças crônicas sensíveis a dieta (BAWADI et al, 2012). 
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Na Jordânia, estudo conduzido por Bawadi (2012) 

identificou que a IA pode estar associada com danos ao 

controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 2. 

Oliveira et al. (2018) pesquisaram a associação entre 

insegurança alimentar e os riscos de desenvolvimento de 

DCNTs, e observaram que os indivíduos em situação de 

insegurança alimentar estavam mais propensos ao 

aparecimento de diabetes. Além disso, o estudo apresentou 

como resultado um maior descontrole da glicemia, pressão 

arterial e proteinúria em indivíduos portadores de diabetes, 

hipertensão e doença renal crônica, respectivamente, que se 

encontravam em insegurança alimentar, quando comparados 

àqueles com segurança alimentar. 

Estudos demonstram que a desnutrição pregressa, 

ocorrida durante a gestação e infância do indivíduo, é fator de 

risco para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Há 

indícios, porém, que IA experimentada na fase adulta também 

pode estar associada às DCNT, essa associação seria 

explicada por uma restrição qualitativa e quantitativa da dieta, 

com maior consumo de energia vazia proveniente de alimentos 

de alta densidade calórica, resultando em um aumento na 

gordura corporal e desencadeando obesidade e outras doenças 

crônicas (SOARES et al., 2020). Há evidencias de que dietas 

com consumo insuficiente de frutas e hortaliças e consumo 

excessivo de açúcares simples e de gordura saturada são 

importantes fatores de risco para DCNT. 

O estudo realizado por Ribeiro (2016), mostra uma 

grande similaridade quanto à caracterização socioeconômica e 

de estilo do grupo com demais estudos nesta mesma linha, 
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como também casos de insegurança alimentar, condição 

observada em mais de 1/3 do grupo estudado, este dado é 

preocupante, viste que este problema pode acabar 

comprometendo a saúde e qualidade de vida, além de negar o 

direito dos mesmos como cidadãos, que devem ser respeitados 

e cuidados. 

Desafios existem em diversas áreas da sociedade 

brasileira, sobretudo frente à possibilidade concreta das crises 

política e econômica gerarem retrocessos aos avanços 

conquistados e a consequente violação dos direitos hoje 

garantidos. Milhões de famílias que foram socialmente incluídos 

nos últimos anos, não podem cruzar de volta a linha da pobreza 

por conta do desemprego, do não acesso ao crédito, da alta dos 

preços dos alimentos e da redução no acesso a outros bens e 

serviços públicos. 

 

CONCLUSÕES  

 

Devido a adaptações dietéticas inadequadas 

desencadeadas pela IA, com estratégias compensatórias 

durante a adequação alimentar e a escassez de alimentos, 

levando ao quadro de obesidade, hipertensão e diabetes. Este 

quadro prejudica a capacidade de autogestão da doença, além 

de gerar demandas conflitantes, que por sua vez aumentam a 

vulnerabilidade econômica, mental, física e social, fechando o 

ciclo de relação entre a IA e a DCNT. 

Embora, por escolha metodológica, este trabalho tenha 

apresentado algumas limitações como as diferenças 
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metodológicas dos estudos analisados, ele aponta para uma 

relação de influência da IA na causa e no controle das DCNT.  

Cabe ressaltar a necessidade de uma ação sistemática 

e sustentada para enfrentamento deste ciclo. Dentre as 

possíveis intervenções estão incluídos o adequado 

financiamento e aumento da utilização de programas de 

assistência alimentar e nutricional, a inclusão da educação 

alimentar e nutricional, bem como programas de promoção da 

autossuficiência econômica dos indivíduos e das famílias. 

Os estudos da IAN associada ao desenvolvimento de 

doenças crônicas ainda é escasso, como demonstram os 

artigos. Assim é necessários mais estudos correlacionando as 

doenças crônicas e IAN para melhor descrever esta relação e 

direcionar para políticas públicas capazes de combater ou 

retardar estas doenças. 
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RESUMO: A alimentação adequada constitui um direito 
humano básico e está inserida no conceito de Segurança 
Alimentar. O cenário atual de pandemia de Covid-19 tem 
distanciado cada vez mais este conceito da realidade das 
pessoas a nível mundial. A exacerbação dos problemas 
socioeconômicos e o aumento do preço dos alimentos são 
fatores que podem interferir para a realização de escolhas por 
alimentos de fácil acesso e de baixo custo, colaborando para o 
aumento dos índices de insegurança alimentar e de doenças 
como obesidade e desnutrição. Diante deste cenário de crise e 
considerando o papel do Estado e dos profissionais de saúde 
como agentes estratégicos, é fundamental discutir medidas que 
auxiliem na minimização destes impactos, contribuindo para a 
promoção da Segurança Alimentar para a população.   
Palavras-chave: Segurança Alimentar. Pandemia. Covid-19. 
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INTRODUÇÃO 

 

A alimentação adequada constitui um direito humano 

básico, indivisivelmente ligado à dignidade inerente à pessoa 

humana e essencial para a realização dos outros direitos 

humanos. Sua realização não se limita apenas a garantia de 

acesso aos alimentos em si e estende-se ao contexto em que 

pessoas e comunidades estão inseridas, cabendo ao Estado 

sua promoção e observação (ONU, 1999). 

Esse direito está associado como estratégia à garantia 

da Segurança Alimentar e Nutricional, cuja definição 

corresponde: “à realização do direito de todos ao acesso regular 

e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 

suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 

essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras 

de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam 

ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis” 

(BRASIL, 2006, p. 4). 

O termo em questão engloba, portanto, a oferta de 

alimentos comumente a todos em seu melhor estado qualitativo 

e em quantitativo adequado, sem que sejam avariadas outras 

necessidades de caráter essencial ao indivíduo (BRASIL, 

2017).  

Em 2019, o The State of Food Security and Nutrition in 

the World (SOFI) discorreu em seu relatório sobre a situação da 

fome no mundo onde 1 em cada 9 pessoas se encontram em 

situação de fome, podendo haver um aumento dessa situação 

para os próximos anos, uma vez que os níveis de fome 

cresceram nos últimos três anos (FAO, 2019). 
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O problema mencionado acima, que se trata, conforme 

exposto de uma questão global, está presente no Brasil 

também, coexistindo com a questão de sobrepeso e obesidade. 

Os dados da última Pesquisa Nacional de Saúde apontaram 

que cerca de 96 milhões de pessoas estão acima do peso no 

Brasil, sendo classificadas com IMC na faixa de sobrepeso ou 

de obesidade (IBGE, 2019).  

O acesso adequado ao alimento tanto do ponto de vista 

qualitativo quanto quantitativo tem importância fundamental 

quando se trata dessas duas comorbidades. Com isso, a 

promoção da Segurança Alimentar para coletividades é tida 

como ponto estratégico nesse contexto.  

Analisando o cenário atual, a pandemia de Covid-19 

trouxe muitos desafios no contexto alimentar e nutricional. O 

primeiro se refere aos processos de disponibilidade, que 

envolve: produção, comercialização e acesso ao alimento; e o 

segundo a escolhas, preparo e ao consumo alimentar e sua 

relação com a saúde e a utilização biológica do alimento. Cada 

um com o objetivo de garantir alimentos saudáveis, que 

respeitem a cultura alimentar da população e tenham sido 

produzidos de forma sustentável, porém tais dimensões foram 

afetadas pela pandemia (RIBEIRO-SILVA et al, 2020). 

Famílias e populações em contextos de vulnerabilidade 

social podem apresentar dificuldades por conta da 

desigualdade social presente. Inúmeras atividades foram 

interrompidas sem que houvesse medidas suficientes de 

amparo aos trabalhadores que perderam seus meios de 

subsistência, portanto, de acesso aos bens e serviços 

essenciais, dentre eles os alimentos (RIBEIRO-SILVA et al, 

2020). 
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No atual momento, a pandemia de Covid-19 tem 

distanciado ainda mais o conceito de Segurança Alimentar da 

realidade de muitas pessoas em todo mundo. A situação torna-

se mais crítica para as pessoas de baixa renda devido ao 

aumento do desemprego, tanto de trabalhadores assalariados 

quanto daqueles que dependem da agricultura familiar 

(RIBEIRO-SILVA et al. 2020). 

O aumento do preço dos alimentos resultante da crise 

global de saúde pública contribui para que sejam feitas 

escolhas por alimentos de fácil acesso e de baixo custo. Na 

impossibilidade de comprar e para então se proteger de uma 

escassez de alimentos, as pessoas tendem a optar pelos 

processados e ultraprocessados, que na maior parte não vão 

agregar valor nutricional levando portanto a um agravo da 

situação de Insegurança Alimentar entre os mais vulneráveis e 

aumento dos índices de obesidade e desnutrição (OLIVEIRA; 

ABRANCHES; LANA, 2020). 

Nesse cenário atual, medidas para a promoção da saúde 

e para garantia da Segurança Alimentar precisam ser 

estudadas. Assim, este trabalho tem por objetivo analisar os 

impactos da pandemia de Covid-19 na Segurança Alimentar 

das famílias brasileiras, bem como posteriormente discutir 

estratégias e propor medidas que auxiliem na minimização 

desses impactos e que contribuam para a promoção da 

Segurança Alimentar. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo foi realizado no formato de revisão 

integrativa. Para levantamento e organização dos dados 
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referentes aos documentos utilizados, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica. Esta pesquisa teve por finalidade 

identificar, coletar e analisar as principais contribuições e 

publicações sobre o impacto da pandemia de Covid-19 na 

Segurança Alimentar da população. 

Para realização da pesquisa bibliográfica, após a escolha 

e a definição do tema, foi realizada a seleção da base de dados 

utilizando as seguintes palavras-chave: segurança alimentar, 

pandemia e Covid-19. Para relacionar estes termos de busca, 

foi utilizado o operador boleano “and”. 

A coleta de dados referentes aos critérios especificados 

bem como dos demais materiais que fundamentaram a 

discussão foi desenvolvida com base nas referências 

bibliográficas referentes ao período de 2017 a 2020. Para que  

o termo Segurança Alimentar e Nutricional fosse devidamente 

conceituado nesta revisão, considerou-se também duas 

referências específicas, sendo uma de 1999 e outra de 2006. 

Os critérios para inclusão na seleção da base de dados 

utilizando as palavras-chaves já descritas foram: ano da 

publicação e utilização da língua portuguesa. A consulta foi 

realizada na base de dados da BVS (Biblioteca Virtual de Saúde 

- Fiocruz) e Portal Periódicos CAPES. 

Somando-se todas as bases de dados, foram 

encontrados 20 documentos, dentre eles: normas técnicas, 

artigos científicos e cartilhas, atendendo aos critérios 

especificados na metodologia. Após a leitura dos títulos dos 

artigos, observou-se que alguns deles se repetiam. Foram 

então selecionados 18 artigos para leitura e análise dos 

resultados, na busca do objetivo deste estudo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao agrupar os documentos encontrados de acordo com 

o tema principal, observou-se que 39% deles discorrem sobre 

assuntos políticos e sociais, seguidos de outros 22% focados 

em orientações e cumprimento de Boas Práticas e mais 22% 

tendo como foco a questão da agricultura familiar e do sistema 

alimentar. Os demais percentuais podem ser consultados no 

gráfico a seguir. 

 

Figura 1. Distribuição dos documentos analisados segundo 

o tema abordado 

Fonte: Pesquisa direta, 2020. 

 

O fato de grande parte dos materiais encontrados terem 

como foco principal o contexto político e social, tem fundamento 

na ampla definição do conceito de Segurança Alimentar, visto 

que o mesmo está intimamente ligado ao Direito Humano à 

Alimentação Adequada. Dada a relevância desse direito, 
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caberia ao Estado adotar medidas eficazes na promoção da 

Segurança Alimentar. Porém, o Estado vem perdendo o espaço 

como garantidor da Segurança Alimentar. Isso, devido às 

características do sistema neoliberal (FILHO; JÚNIOR, 2020). 

E quando a resposta do poder público não ocorre com a 

urgência que o momento pede, despontam os movimentos 

sociais voltados para a questão da solidariedade. A sociedade 

civil e as organizações de controle social são vistas como meios 

estratégicos para a defesa e o fortalecimento de programas 

como o Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o de 

Aquisição de Alimentos (PAA), banco de alimentos e 

restaurantes populares (JAIME, 2020). 

É de extrema relevância que a sociedade civil esteja 

organizada em prol das políticas públicas de segurança 

alimentar e do fundamental papel do Estado no combate a fome 

e redução da miséria no Brasil (BICALHO; LIMA, 2020). 

Os documentos identificam a pandemia de Covid-19 

como um fator que acentuou as desigualdades sociais já 

existentes. Segundo o IBGE, em 2018, 25,3% da população 

brasileira vivia em situação de pobreza ou extrema pobreza, e 

embora a criação de políticas sociais e econômicas voltadas ao 

aumento da renda das famílias brasileiras resultaram em 

redução da fome e da desnutrição infantil, estas ainda são uma 

realidade. Muitas famílias se tornaram mais vulneráveis pela 

pandemia, ampliando o contexto da Insegurança Alimentar 

somado às medidas de isolamento, instabilidade no trabalho e 

renda. 

De acordo com o IPEA (2020), para prevenir a gravidade 

das deficiências alimentares durante e após a pandemia, são 

indispensáveis as medidas de precaução para conter a 
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Insegurança Alimentar e Nutricional: assistência imediata às 

pessoas em situação vulnerável, aumentar os programas de 

proteção social (como acesso a alimentação saudável e 

melhoria da saúde) e diminuição dos custos referente ao 

comércio.  

Com isso, eles indicam o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) como ferramenta capaz de auxiliar na redução 

das repercussões negativas da Covid-19 no Brasil nas esferas 

econômica e social em menor prazo. A ideia, é justamente 

adotar medidas de proteção ao comércio no sentido de 

viabilizar o adequado suprimento de alimentos. Toda medida de 

proteção deve estar pautada na lei da oferta e da procura, visto 

que ela é crucial na variação dos preços (IPEA, 2020). 

A orientação de proteção de isolamento social acabou 

afetando o comércio de forma significativa. A redução da 

locomoção das pessoas nas ruas acabou prejudicando a renda 

de muitos (SIPIONI et al,. 2020).  

Até o presente momento, não houve sinais de 

desabastecimento generalizado. Porém, a questão de 

desigualdade entre os rendimentos e os preços praticados pelo 

mercado corresponde ao fator de agravamento da insegurança 

alimentar. Isso, porque a grande dificuldade não é a falta do 

alimento em si, mas a dificuldade de obtê-lo como mercadoria. 

Tal cenário pode contribuir favoravelmente para a adoção de 

hábitos alimentares inadequados com consumo elevado de 

ultraprocessados, vistos inclusive como fonte de prazer (FILHO; 

JÚNIOR, 2020). 

O atual cenário de pandemia associado ao aumento do 

preço de diversos insumos apresenta potencial na piora do 

quadro de carências nutricionais pelo maior consumo de 
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alimentos de baixa qualidade nutricional relacionado a baixa 

adesão de frutas, verduras e legumes (RIBEIRO-SILVA et al,. 

2020). 

Sendo assim, é fundamental o aumento ao acesso a 

alimentos in natura e minimamente processados, não só para 

evitar a instabilidade no mercado, mas também para certificar a 

saúde integral daqueles que se encontram na faixa de 

prioridades (crianças, idosos e imunodeprimidos), bem como 

evitar desperdícios, infecções e reforçar o sistema imunológico 

(IPEA, 2020). 

Independente da situação pandêmica, o mundo já possui 

aproximadamente 820 milhões de pessoas em condição de 

fome. Destas, 113 milhões estão em situação de insegurança 

alimentar aguda (SIPIONI et al, 2020). 

Tanto a desnutrição quanto a obesidade são de certa 

forma consequência da fome. A diferença entre elas está 

basicamente no aporte energético. Na primeira, por falta de 

recursos, existe uma privação alimentar, configurando um 

estado de perda de peso e magreza decorrente de déficit 

calórico. Já na segunda, por necessidade de obtenção de 

alimentos de baixo custo e que gere saciedade, são realizadas 

escolhas alimentares que proporcionam um excesso de 

calorias; porém, carente em vitaminas, fibras e minerais. Dessa 

forma, estratégias de combate à fome (e, portanto de combate 

à obesidade e a desnutrição) devem ter como foco principal a 

questão do acesso da população a alimentos adequados dentro 

do ponto de vista quantitativo e qualitativo (SIPIONI et al, 2020). 

SIPIONI et al. (2020) cita que a transferência de renda 

emergencial no valor de R$ 600,00/mês aliada a outras, como 

a proporcionada pelo Programa Bolsa Família constituem uma 
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ajuda significativa para a obtenção dos itens da cesta básica. 

Mesmo assim, a renda obtida permanece sendo insuficiente 

para que todas as necessidades individuais sejam supridas, 

dentre elas a de cunho alimentar. Considerando-se que o 

conceito de Segurança Alimentar e Nutricional deixa claro que 

a necessidade da garantia do Direito Humano à Alimentação 

Adequada não deve afetar o acesso a outros direitos da pessoa, 

é possível constatar que a população de baixa renda 

permanece em situação de risco. 

A priorização de serviços classificados como críticos 

durante a pandemia, bem como a suspensão de atividades de 

baixo risco que não tragam consequências ao abastecimento 

de alimentos são medidas importantes a serem adotadas pelas 

autoridades competentes com o objetivo de preservar o sistema 

nacional de segurança dos alimentos e apoiar a cadeia de 

abastecimento alimentar. A instalação de planos de 

contingência que incluam informações sobre como priorizar 

serviços essenciais, como organizar equipes, gerir riscos e 

incidentes relacionados à alimentação é uma ferramenta a ser 

considerada. A recomendação é de que estes trabalhos sejam 

feitos sempre que possível, por videoconferência (WHO, 2020).  

A partir da análise do exposto acima, observa-se a 

necessidade de se reforçar a capacidade de comunicação. Para 

que planos de contingência sejam eficazes, é necessário que 

de um lado haja o monitoramento contínuo das variáveis 

presentes em nossa realidade, bem como um tratamento 

canalizado de todas as informações pertinentes a atual 

situação, no sentido de atualizar sempre que necessário 

recomendações e diretrizes que sejam úteis na mitigação dos 

riscos inerentes à pandemia. Ao mesmo tempo, é necessário 
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termos na outra ponta equipes devidamente capacitadas a 

cumprir com as recomendações, sendo a realização de 

treinamentos fundamental para a capacitação desses 

indivíduos. As necessidades impostas pelo isolamento social 

reforçaram a necessidade de desenvolvimento da 

comunicação, da tecnologia necessária para tal e da 

capacitação a nível técnico e operacional. 

É essencial que as autoridades trabalhem em conjunto 

com todos os setores da indústria de alimentos. Dessa forma, 

desenvolvem-se medidas no sentido de assegurar a operação 

dos produtores de alimentos de maneira eficaz, criando formas 

de garantir o abastecimento de alimentos da forma mais segura 

possível (WHO, 2020). 

Segundo nota técnica emitida pela ANVISA (2020), a 

nova realidade impôs desafios significativos, dentre eles: evitar 

o desabastecimento garantindo a chegada do alimento com 

segurança para consumo pelas famílias, fornecer informações 

corretas sobre a situação atual e minimização do risco de 

contágio. 

Diante destas questões, reforçou-se a necessidade das 

empresas da área de alimentos continuarem adotando 

condutas e implementações de procedimentos no sentido de 

atenderem ao máximo possível a legislação sanitária de boas 

práticas. 

A alimentação e a nutrição hospitalar correspondem à 

outra área em que a adoção de Boas Práticas é fundamental 

para a produção segura de refeições e garantia da Segurança 

Alimentar e Nutricional (MARQUES et al, 2020).  

As orientações e atividades atreladas às Boas Práticas 

têm seu fundamento na esfera de prevenção. É visível a 
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necessidade de adotar-se medidas de precaução nas cadeias 

de produção de alimentos, em unidades hospitalares e em 

feiras livres. As orientações devem ir de uma ponta a outra, 

partindo de incentivo e prática por autoridades competentes, 

passando pelos meios de produção, até finalmente chegar no 

consumidor final. As mesmas são essenciais no sentido de se 

mitigar o risco de contaminação. 

A crise realçou a importância de políticas públicas 

voltadas para o setor agrícola familiar para garantir o 

abastecimento alimentar das cidades e a promoção da 

segurança alimentar. As situações emergenciais analisadas 

foram: estimular compras públicas e distribuir localmente os 

alimentos produzidos pela agricultura familiar por meio de 

políticas e canais institucionais já existentes; adotar políticas de 

crédito, suspensão de cobrança e prorrogação de prazos de 

financiamento para evitar o endividamento dos produtores 

rurais; garantir o acesso à alimentação às populações 

vulneráveis, com estratégia reforçada de distribuição de cestas; 

monitorar a oferta e os preços dos alimentos, a fim de prevenir 

crises de abastecimento e carestia, e retomar obras de 

habitação e estrutura hídrica nos meios rurais, com as ações de 

reforma agrária como forma de promover um sistema de 

abastecimento alimentar seguro e sustentável (VALADARES et 

al, 2020). 

Embora já estejam sendo elaboradas medidas nos 

planos federal e estadual, ainda não há elementos para avaliar 

sua implementação e seus primeiros resultados, visando por 

um lado garantir a estabilização da renda de uma ampla parte 

da população na atividade agrícola e, por outro, minimizar os 
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riscos de desabastecimento ou variações abruptas de preço 

dos alimentos no contexto de crise (VALADARES et al, 2020). 

O transcorrer do tempo e o acompanhamento das 

medidas, bem como seus respectivos desdobramentos a longo 

prazo no futuro poderá nos trazer novas reflexões sobre o 

cenário atual. 

 

CONCLUSÕES  

 

Deste modo, observa-se que a desigualdade social se 

fez presente na grande maioria da literatura inclusa neste artigo. 

Essa pode ser caracterizada como a diferença entre as faixas 

de renda da população, levando por conseguinte a uma 

dificuldade no acesso aos bens e serviços de direito (entre eles, 

o direito humano à alimentação adequada). 

Pode-se concluir que a pandemia por SARS-COV-2 que 

ocorre até o momento da escrita deste trabalho agravou a 

problemática da insegurança alimentar que já existia em nosso 

país, em que a desnutrição e a obesidade coexistem.  

A pandemia determinou a necessidade de realização do 

isolamento social, trazendo várias consequências nos cenários 

social e econômico. 

As taxas de desemprego elevaram-se, reduziu-se a 

oferta de alimentação escolar para as crianças estudantes de 

escolas públicas, onde por muitas vezes  elas realizavam  sua 

única refeição do dia. 

Por ser algo novo, diversos estudos têm sido feitos para 

tentar minimizar os impactos da pandemia na sociedade. 

Porém, até o presente momento, a conclusão a que se chega é 

que não existe uma resposta definitiva para a situação. 
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O enfraquecimento do papel do Estado na promoção da 

Segurança Alimentar e Nutricional é um ponto de atenção, visto 

que o conceito de Segurança Alimentar está ligado ao Direito 

Humano à Alimentação Adequada. Entende-se que o Estado 

continua tendo papel fundamental na garantia desse direito. E 

que a sociedade civil também tem o seu papel no 

acompanhamento dessa questão. 

É extremamente importante que a questão da dignidade 

da pessoa humana esteja em posição de destaque no momento 

de criação das pautas para diligenciamento das políticas 

públicas. A atenção ao atendimento dos direitos humanos pode 

ser a mola precursora para que a sociedade tenha melhorias 

significativas nas áreas de educação, saúde e segurança. 

Priorizando essas questões, automaticamente estaremos 

trabalhando no sentido de promover a Segurança Alimentar, 

visto que o Direito Humano à Alimentação Adequada está 

incluso nas variáveis acima. Ao promover a Segurança 

Alimentar, os cidadãos como um todo, teriam muito a ganhar na 

questão da oferta de alimentos mais adequados, tanto do ponto 

de vista qualitativo quanto quantitativo.  

Os Programas de Transferência de Renda, o Auxílio 

Emergencial, o Programa de Alimentação Escolar e demais 

programas sociais, que deveriam ser fortalecidos, continuam 

sendo opções importantes no sentido de colaborar com oferta 

de alimentos e/ou alguma renda.  

Acreditamos que seja preciso repensar todo o sistema de 

abastecimento e também fomentar meios de incentivar a 

agricultura familiar. A oferta de alimentos saudáveis precisa ser 

acessível em termos de custo, cabendo aos Ministérios da 
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Agricultura e da Economia contribuir com formas de promover 

essa questão. 

Em paralelo a isso, é fundamental trabalhar a educação 

alimentar e nutricional com a população. E nós, profissionais de 

saúde, temos papel fundamental nesta questão. As pessoas 

devem estar conscientes quanto a necessidade de realizar 

escolhas alimentares adequadas, que promovam a saúde, ao 

invés de acentuar os níveis de obesidade já existentes no país. 

Não menos importante, é preciso que haja algum tipo de 

trabalho nas indústrias alimentícias, no sentido de produzir 

alimentos cada vez mais com melhor qualidade nutricional; e 

que estes também tenham um custo acessível. Isso, para que 

eles também possam servir de alternativa aos alimentos 

ultraprocessados, fontes de calorias vazias que refletem a 

tendência de escolha da população. 

Face ao exposto acima, concluímos que para minimizar 

os impactos da pandemia na segurança alimentar da 

população, faz-se necessário adotar medidas que contribuam 

para a redução da desigualdade social. A integração de 

diferentes setores da sociedade incluindo as esferas política, 

social, econômica e de saúde pública é fundamental para que 

este objetivo seja alcançado em alguma proporção. 
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RESUMO: O distanciamento social, medida de prevenção 
tomada mundialmente frente a pandemia da COVID-19, tem 
como intuito evitar que os grupos de riscos se contaminem, e 
dentre esses grupos, estão os idosos. Logo, essa desconexão 
social pode acabar gerando falhas na assistência aos idosos e 
inclusive, limitar o acesso à informação. Nesse sentido, o 
objetivo deste relato é descrever a experiência da equipe de um 
projeto de extensão da Faculdade de Ciências da Saúde do 
Trairi/Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(FACISA/UFRN), que juntamente com a Secretaria Municipal 
de Assistência Social de Santa Cruz/RN, produziu materiais 
educativos e informativos, de maneira adaptada para o contexto 
da COVID-19, visando atingir, especialmente, o público idoso 
da referida cidade. Nesse viés, considerando a pandemia, 
trabalhou-se temas pertinentes para o momento atípico, bem 
como práticas alternativas que promovessem a 
sustentabilidade e maiores possibilidades para segurança 
alimentar. Dessa forma, foram produzidos conteúdos em forma 
de podcasts, imagens e cartilhas impressas e virtuais e 
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divulgadas em meios de comunicação como rádios e na rede 
social Instagram no perfil da FACISA/UFRN. Os meios de 
divulgação utilizados como forma de disseminar as informações 
proporcionaram resultados positivos. A solicitação de 
assistência que nos foi feita partindo de uma demanda do 
município foi atendida, e assim contribuímos com ações 
promovendo informações e qualidade de vida. 
Palavras-chave: Extensão comunitária. Idosos. Promoção a 
Saúde.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O idoso é todo indivíduo que possui 60 anos ou mais de 

idade. No Brasil, essa parcela da população representa 13% do 

total do país, o equivalente a 28 milhões de pessoas nessa faixa 

etária. De acordo com a Projeção da População, divulgada em 

2018 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há a 

possibilidade desse percentual dobrar nas próximas décadas 

(PERISSÉ; MARLI, 2019). 

A ampliação do tempo de vida pode ser considerada uma 

das maiores conquistas da humanidade, que se desdobrou da 

melhora dos parâmetros de saúde das populações, mesmo 

que, esses avanços ainda não contemplam de maneira 

homogênea e equitativa nos distintos países e contextos 

socioeconômicos. Todavia, o envelhecimento da população 

não é o marco final, “viver mais é importante desde que consiga 

agregar qualidade aos anos adicionais de vida” (VERAS; 

OLIVEIRA, 2018, p. 1930). Para isso, é necessário garantir 

direitos de saúde, trabalho, assistência social, esporte, cultura, 

educação e meios de transporte para que os idosos de hoje e 

do futuro possuam qualidade de vida (PERISSÉ; MARLI, 2019). 
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Em 31 de dezembro de 2019, foi notificado à 

Organização Mundial da Saúde (OMS) um surto do novo 

coronavírus (Sars-Cov-2), causa da doença Covid-19, na 

cidade de Wuhan, na República Popular da China. Quando no 

mundo havia mais de 118.000 casos diagnosticados e 4.291 

pessoas tinham perdido a vida, a OMS decretou, em 11 de 

março de 2020, pandemia pelo novo coronavírus (WHO, 2020; 

ZHU et al., 2020).  

No Brasil, em 26 de fevereiro foi confirmado o primeiro 

caso da Covid-19. Tratava-se de um homem idoso que havia 

retornado de viagem à Itália. Em 17 de março, ocorreu o 

primeiro óbito por Covid-19 no país, sendo também um homem 

idoso que possuía doenças crônicas (diabetes e hipertensão) 

mas, que não tinha histórico de viagem. Logo, o Ministério da 

Saúde do Brasil reconheceu a transmissão comunitária do 

coronavírus em todo o território nacional em 20 de março de 

2020 (BRASIL, 2020; CRODA; GARCIA, 2020). 

Diante da pandemia da Covid-19, os idosos são 

considerados um grupo de risco e, nesse contexto, o isolamento 

social foi proposto como solução para protegê-los, bem como 

toda a população (VELHO; HERÉDIA, 2020). Embora o 

distanciamento social possa reduzir a transmissão e contração 

do vírus, sabe-se que a desconexão social contribui para que a 

pessoa idosa apresenta riscos para o desenvolvimento de 

agravos à saúde, gerando transtornos psicológicos e 

emocionais (ARMITAGE; NELLUMS, 2020). 

Intervenções por meio de projetos de extensão 

universitária/comunitária podem contribuir para o fortalecimento 

da rede de apoio aos idosos e para a assistência durante o 

isolamento imposto (LEÃO; FERREIRA; FAUSTINO, 2020). 

Com isso, objetiva-se disseminar os conhecimentos técnicos, 
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de forma a contribuir no compartilhamento dos saberes entre os 

setores populares da sociedade. Assim, contribui tanto para a 

formação acadêmica e profissional do aluno, como facilita o 

acesso a serviços que exercitam de direitos humanos para a 

comunidade externa (SILVA et al. 2019). 

Os recursos tecnológicos tornaram-se importantes para 

o desenvolvimento de ações, sendo possível prestar a 

assistência tão importante e necessária neste momento. 

Observa-se que, em conjunturas como essa experimentada 

mundialmente, a universidade devolve à sociedade o seu 

investimento e, mesmo à distância, com inovações e 

criatividade é possível fazer extensão e ser apoio para a 

comunidade (UEMA, 2020). 

         As ações desenvolvidas e voltadas para o 

compartilhamento do conhecimento científico por instituições 

públicas e privadas em favor de melhorias no decurso da 

pandemia, ampliam as possibilidades e fortalecem as 

potencialidades, de modo a gerar profissionais mais 

capacitados, preparados para prestar assistência e 

compreender a heterogeneidade da nossa geração de idosos 

(ARGENTA et al., 2020). 

 Logo, considerando a heterogeneidade da população 

idosa do país e o seu crescimento excessivo, ações que 

contribuam para a assistência e o cuidado se faz necessário 

para a promoção de um envelhecimento saudável.          
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OBJETIVO  

 

 O objetivo do presente trabalho é descrever um relato 

de experiência sobre a produção de materiais informativos e 

educativos adaptados para o contexto da Covid-19, tendo como 

público alvo, especialmente os idosos do município de Santa 

Cruz/RN. 

 

RELATO DA AÇÃO  

 

Trata-se de um relato de experiência do projeto de 

extensão nomeado como “Envelhecendo com saúde e bem-

estar: a nutrição como uma ferramenta para uma longevidade 

saudável”, da Faculdade de Ciências da Saúde do 

Trairi/Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(FACISA/UFRN), situada na cidade de Santa Cruz, interior do 

estado do Rio Grande do Norte. 

A equipe do projeto é composta por quatro nutricionistas 

e professoras do curso de nutrição da FACISA/UFRN; uma 

Nutricionista Técnica do Laboratório de Nutrição e Dietética do 

curso de nutrição da referida universidade; uma nutricionista do 

Centro de Referência da Assistência Social da cidade de Santa 

Cruz/RN, e 3 bolsistas discentes do curso de nutrição da 

FACISA/UFRN. 

A proposta inicial do projeto eram encontros presenciais 

com idosos que são assistidos pelo Núcleo Ampliado de Saúde 

da Família (NASF) de Santa Cruz/RN. Em virtude do cenário 

modificado pela pandemia da Covid-19, todas as ações 

planejadas previamente no plano anual do projeto foram 

adaptadas, de modo que as novas ações executadas 

resgatassem ao máximo, e conforme as condições existentes, 
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a ideia de informar e impulsionar a promoção a saúde, 

especialmente ao público alvo estimado. 

Desse modo, trabalhou-se na perspectiva de que as 

informações chegassem ao público de forma mais acessível, 

através de meios de comunicação como rádios comunitárias da 

referida cidade, uso de redes sociais e entregas de materiais de 

forma presencial, a partir de visitas domiciliares, especialmente, 

aos idosos, realizada com o apoio da equipe da Secretaria 

Municipal de Assistência Social do município de Santa 

Cruz/RN.  

Os materiais foram planejados em reuniões virtuais 

realizadas com a equipe do projeto. Durante a consolidação dos 

temas, foram consideradas as necessidades prevalentes no 

contexto da Covid-19, assim como alternativas que 

promovessem a sustentabilidade e práticas alimentares mais 

saudáveis, visando atingir uma maior segurança alimentar.  

De maneira didática e clara, os produtos foram 

elaborados explanando informações sobre as temáticas: 

“Higienização das embalagens em tempo de Covid-19”; “Como 

aproveitar melhor os alimentos em tempo de Covid-19”; “Chás”; 

e “Ervas, temperos e condimentos” e divulgados por meio de 

podcasts, cartilhas impressas e virtuais e compartilhamento de 

imagens em redes sociais como Whatsapp® (partindo das 

integrantes do projeto) e Instagram® (perfil oficial da 

FACISA/UFRN). 

Foram produzidos podcasts com a intenção de serem 

veiculados nas rádios do município de Santa Cruz/RN, visando 

alcançar uma maior circulação do produto e, sobretudo, que 

atingisse o público mais idoso, por ter uma relação mais 

prevalente com esse meio de comunicação, visto que era o 

principal público-alvo do projeto. 
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Para a produção dos podcasts (elaborados pelas 

bolsistas da equipe) foram elaborados roteiros que pudessem 

expressar o conteúdo com melhor entendimento e clareza. Os 

textos obedeceram uma forma de diálogo entre duas pessoas, 

com esclarecimento de dúvidas durante a conversa. O material 

foi avaliado pelas docentes orientadoras, discutidos e alterados 

até a versão final.  

As falas foram gravadas pelo aplicativo Gravador de 

Voz®, da empresa de softwares Splend Apps, e compartilhadas 

via WhatsApp®. O site audio-joiner®.com foi utilizado para a 

junção das falas, e o software Audacity®, destinado a aplicação 

de efeitos sonoros. Finalizados, os materiais foram 

encaminhados para as rádios de Santa Cruz/RN onde foram 

divulgados. 

No que diz respeito às imagens para as redes sociais, 

a respectiva elaboração se deu por meio do software 

Microsoft Power Point®. Buscou-se representar de maneira 

lúdica e simplificada informações pertinentes sobre as 

temáticas. Seguiu-se o mesmo processo do material anterior: 

avaliação, discussão e produção do material final. A partir daí, 

as imagens foram compartilhadas nas redes sociais. 

A produção da cartilha seguiu um processo 

semelhante ao das imagens, diferindo-se com relação ao 

método de salvar o documento, enquanto as imagens foram 

exportadas no formato JPEG (Joint Photographic Experts 

Group), as cartilhas foram salvas em formato de PDF 

(Portable Document Format). Quando finalizadas, foram 

encaminhadas para impressão e distribuídas para os idosos 

pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Santa 

Cruz/RN e também divulgadas nas redes sociais. 
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A primeira ação informou sobre a “Higienização das 

embalagens em tempo de Covid-19”. Considerou-se como 

um assunto de maior urgência posto como alerta para toda a 

população, visto que as embalagens são consideradas meios 

de contaminação, tornando a manipulação desses objetos um 

risco, em virtude do alto fluxo de pessoas em supermercados, 

por exemplo.  

Em sequência, trabalhou-se a temática “Como 

aproveitar melhor os alimentos em tempo de Covid-19”, 

com o intuito de estimular a produção caseira de polpas de 

frutas. Enfatizou-se os benefícios sustentáveis, econômicos e 

nutricionais que são contemplados com a adoção da prática, 

visando o aproveitamento dos alimentos, a praticidade e 

maneiras de incentivar o maior consumo diário de frutas, 

perspectiva já prevista anteriormente no plano da educação 

nutricional.  

Uma outra temática abordada foi sobre “Chás”. Sendo 

uma bebida de consumo habitual, especialmente, para o 

público idoso. Diante tal situação de saúde pública, o uso de 

chás tornou-se ainda mais freqüente, tornando um temática 

relevante para a população de uma forma geral. Para esta 

cartilha, em especial, além das mídias sociais ocorreu a 

divulgação impressa pela Secretaria de Assistência Social de 

Santa Cruz/RN.  

Apresentou-se, ainda, a temática de “Temperos, 

ervas e condimentos” com a finalidade de reforçar a 

redução do uso do sal de cozinha e de temperos 

industrializados. As orientações abordaram substitutos 

naturais e nutritivos, além do incentivo ao cultivo de uma horta 

doméstica. Assim, para divulgação utilizou-se podcast, 
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cartilha e imagens. Bem como a temática anterior  as cartilhas 

foram impressas, além da utilização das mídias sociais. 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA  

 

Dentre os materiais divulgados, foram produzidos 7 

podcasts, sendo 1 sobre a “Higienização das embalagens em 

tempo de COVID-19”; 1 referente a “Como aproveitar melhor os 

alimentos em tempo de COVID-19”; 4 compondo a série sobre 

“Chás”; e 1 sobre “Ervas, temperos e condimentos”.  Todos 

foram divulgados na Rádio Comunitária Santa Rita FM - 87.9, 

da cidade de Santa Cruz/RN, no programa Muito Mais, quadro 

“Momento EnvelheSer”, transmitido nas manhãs das quintas-

feiras e na Rádio Santa Cruz AM - 1410, no programa Super 

manhã, que vai ao ar de segunda a sexta, na referida cidade. A 

Tabela 1 apresenta a duração de cada podcast produzido.  

A ferramenta podcast se mostrou bem dinâmica e nos 

trouxe bons resultados quanto à circulação. A inserção desse 

tipo de material educativo e informativo em pleno cenário de 

crise sanitária global, vai de encontro com o que é citado por 

Balacó e Monteiro Filho (2020), que enfatizaram que o material 

ativo do tipo podcast ganhou destaque em projetos de 

extensão, uma vez que se tornaram uma maneira de  

adaptação ao contexto da COVID-19, garantindo uma linha de 

conexão neste ano de 2020, além de ter sido uma prática 

inovadora que teve sua ascensão espalhada em todas as 

regiões do Brasil.  
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Tabela 1. Duração dos podcasts produzidos pelo projeto. 

Temática Duração 

Higienização das embalagens em 

tempo de COVID 
4min44s 

Como aproveitar melhor os alimentos 

em tempo de COVID - Polpas de 

frutas 

 

4min21s 

Chás - I 4min39s 

Chás - II 5min42s 

Chás - III 4min33s 

Chás - IV 4min34s 

Ervas e temperos: segredos que 

podem deixar a alimentação mais 

saborosa 

 

10min43s 

Fonte: autoria própria. 

As imagens foram publicadas na rede social Instagram 

no perfil oficial da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 

(@ufrnfacisa), que até agosto de 2020 (mês da última 

publicação de conteúdo) tinha um total de 2.725 seguidores. A 

Figura 1 apresenta a quantidade de imagens produzidas para 

cada assunto, que foram divididas em 5 séries de publicações, 

sendo o tema de Ervas, temperos e condimentos 

exclusivamente, apresentado em duas séries de 10 imagens 

cada.  
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Figura 1. Quantidade de imagens produzidas para casa 

temática.  

 
Fonte: autoria própria. 

 

Utilizar de ferramentas virtuais como meio de disseminar 

informações de ordens institucionais só vem expandindo e se 

consolidando fixamente diante a era digital em que vivemos. 

Por meio das redes sociais é possível que as pessoas, cujam 

demonstrem interesse pelo conteúdo divulgado, possam trocar 

saberes, compartilhar informações e, sobretudo, estimular o 

engajamento da ferramenta. (VASQUEZ et al. 2020). 

Porém, como ainda trata-se de um viés de comunicação 

que vem sendo estudada e explorada no meio educacional, há 

algumas implicações a serem analisadas quanto a aplicação 

das redes sociais no processamento ensino-aprendizagem que 

devem ser consideradas, como o próprio acesso a internet e o 

uso habitual das redes sociais (LIMA; COSTA; PINHEIRO, 

2019). Essa perspectiva foi crucial para o planejamento dos 



VIVÊNCIAS DA EXTENSÃO NO CONTEXTO DA COVID-19: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

950 
 

materiais, no tocante a produção da cartilha, pensando em 

atingir uma maior quantidade e variedade de público. 

De acordo com a sequência dos assuntos trabalhados, 

as publicações seguiram na respectiva ordem de divulgação: 

15/abril; 05/mai; 26/jun; 20/ago e 21/ago do ano de 2020. As 

informações que dizem respeito às interações obtidas em cada 

publicação, levando-se em consideração o público de 

seguidores do perfil da FACISA/UFRN (@ufrnfacisa), são 

apresentadas na Tabela 2, e foram consultadas até o mês de 

outubro de 2020. 

É possível notar uma queda expressiva entre a primeira 

publicação, cuja foi realizada em 15/abril, e as demais no que 

se refere ao engajamento. Uma hipótese para esse resultado 

pode estar relacionado ao momento do contexto da pandemia, 

quando ainda estava-se em linha crescente o pico de 

contaminações pelo novo coronavírus, e no perfil da 

FACISA/UFRN no Instagram, por meados do mês de abril de 

2020, ainda era minoria publicações contendo esse nível de 

informação, no tocante o assunto de higienização das 

embalagens. 

Tabela 2. Dados das interações das publicações na rede social 

Instagram. 

Temática 
Alcanc

e 

Curtida

s 

Comentário

s 
Envios Salvos 

Higienização 

das 

embalagens 

em tempo de 

COVID-19 

 

1943 336 20 270 67 

Como  700 86 0 41 8 
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aproveitar 

melhor os 

alimentos em 

tempo de 

COVID-19 

 

Que tal um 

chá? 

 

849 95 1 15 19 

Ervas, 

temperos e 

condimentos 

- Série I 

 

920 98 1 17 21 

Ervas, 

temperos e 

condimentos 

- Série II 

 

903 91 4 11 16 

      

Fonte: autoria própria. 

 

Como há uma predominância de jovens dentre os 

seguidores do perfil da FACISA/UFRN, e o conteúdo divulgado 

se referia a uma medida sanitária de controle de contágio, em 

pleno pico da transmissão, essa maior interação pode ser 

justificada pelo aumento de buscas por informações 

preventivas, partindo-se de interesse de jovens. Oliveira et. al 

(2020) em seu levantamento de estudos, compactuou essa 

relação apresentando que o público jovem, por razões 

pessoais, como próprio medo de adoecer, aderiram às 

responsabilidades coletivas, logo, buscaram mais por 

informações sobre medidas de prevenção.    
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As cartilhas intituladas como “Que tal um Chá?” e “Ervas 

e temperos: segredos que podem deixar a alimentação mais 

saborosa” (Figuras 2 e 3, respectivamente), foram entregues à 

aproximadamente 122 idosos de Santa Cruz/RN, pelos 

profissionais do Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS).  

 

Figura 2. Imagem da cartilha “Que tal um Chá?” 

impressa.  

 
Fonte: autoria própria. 

 

O período de entrega ocorreu de julho a agosto e, antes 

da distribuição, as cartilhas foram embaladas em saco plástico, 

higienizadas com álcool 70% e, deixadas sem manipulação por 

um período de 15 dias (cartilha “Que Tal um Chá?”) e 7 dias 

(“Ervas e temperos: segredos que podem deixar a alimentação 

mais saborosa”), uma vez que, o material poderia ser um meio 

de contaminação do novo coronavírus. 
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 Figura 3. Imagem da cartilha “Ervas e temperos: 

Segredos que podem deixar a alimentação mais saborosa 

impressa. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

  As referidas cartilhas impressas foram solicitadas pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social de Santa Cruz/RN, 

que havia paralisado suas atividades com os idosos em virtude 

do distanciamento social. Contudo, com a utilização dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para evitar a 

contaminação ou transmissão do novo coronavírus, os 

profissionais de saúde (assistente social, nutricionista e 

psicólogo) passaram a realizar visitas domiciliares a fim de 

reassistir os idosos do município. 

  Essa reconfiguração de comportamento foi necessário 

em virtude do distanciamento social, todavia, essa medida 

preventiva, é capaz de provocar sentimentos de abandono e 

depressivos entre os idosos. No entanto, foi verificado, a partir 

de dados de estatísticas comportamentais, individuais e 



VIVÊNCIAS DA EXTENSÃO NO CONTEXTO DA COVID-19: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

954 
 

coletivas, durante o período da pandemia, que os profissionais 

da saúde capacitados devem reforçar a essencialidade da 

valorização dos seres humanos, e assim, prestar atenção 

básica e cuidado a todos (HAMMERSCHMIDT; SANTANA, 

2020) 

Atenção, diálogo e uma escuta qualificada entre os 

profissionais de saúde, em especial de uma equipe 

multidisciplinar e os idosos, influenciam diretamente na 

resignificação social adquirida pelo idoso, permitindo um 

entendimento mais amplo da situação atual vivida por ele. Por 

isso, a prática da humanização da saúde, princípio consolidado 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS) se faz de suma importância 

na assistência prestada (VIEIRA; ALMEIDA, 2020). 

Durante as visitas domiciliares nesse período, foi notório 

a emoção e satisfação dos idosos com a ação executada. A 

descontração e instinto de interagir com os profissionais 

também foram citados como comportamentos por Sousa et al. 

(2020) em seu estudo com idosos assistidos pelo CRAS, o qual 

os referidos idosos relataram que sentem-se valorizados, 

respeitados e compreendidos, sentimentos que contribuem 

positivamente para o fortalecimento de valor social. 

Dessa forma, considerando o cenário da pandemia, esse 

tipo de comportamento reflete diretamente nas necessidades 

dos grupos populacionais socialmente vulneráveis e grupos de 

riscos no que diz respeito ao apoio social. Diante a isso, faz-se 

necessário ações implementadas por lideranças, equipamentos 

e instituições locais, que busquem o engajamento comunitário, 

prestando, aos que precisam, solidariedade e atenção primária 

à saúde, é o que cita WHO (2020). 

 

CONCLUSÃO 
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Com as ações da extensão foi possível concluir que a 

assistência ao prestar serviços básicos para promover 

qualidade de vida se mostraram positivas, sobretudo, aos meios 

utilizados para o compartilhamento das informações.  Além da 

inovação no uso de novas ferramentas no espaço educacional, 

como o caso do podcast, a extensão universitária, ainda 

destaca-se  positivamente na capacidade e disponibilidade de 

assistir ao público, contribuindo com a promoção a saúde, 

principalmente nesse cenário de pandemia, fortificando os laços 

da Universidade com a comunidade. Com isso, ressalta-se  a 

importância e necessidade de ações que propiciem esse 

atenção e cuidado, melhorando, dessa forma, a qualidade de 

vida comunitária e consequentemente, despertando a 

relevância do valor social que representam. 
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RESUMO: O profissional nutricionista possui habilidade técnica 
para acompanhar a oferta de uma alimentação que garanta a 
segurança alimentar e nutricional (SAN) desde a aquisição do 
alimento passando pelo processo de preparo até a sua 
distribuição. Cabe destacar que independentemente de 
coletividade sadia ou enferma, o nutricionista possui 
conhecimento técnico acerca do caminho ideal a ser percorrido 
pelo alimento até a sua distribuição aos comensais. Nesse 
contexto, é preciso que o nutricionista avalie e tenha atenção a 
todos os processos realizados dentro da UAN pela qual é 
responsável, observando as características organolépticas do 
alimento desde o seu recebimento até o tempo que ele 
permanece acondicionado para ser ofertado, evitando assim os 
riscos de contaminação por microrganismos patogênicos que 
podem prejudicar a saúde de seus comensais. A partir dessa 
relevância, esse estudo teve como objetivo revisar o papel do 
nutricionista da gestão de Unidade de Alimentação e Nutrição. 
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INTRODUÇÃO 

 

As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) são 

responsáveis pelo fornecimento de alimentos, proporcionando 

refeições seguras e adequadas, dentro dos padrões dietéticos 

e higiênicos sanitários, garantindo a qualidade das refeições 

ofertadas para a saúde de seus comensais. Dessa forma um 

dos objetivos centrais das UAN é incentivar o desenvolvimento 

de hábitos saudáveis por parte de seus comensais (JUNIOR, et 

al., 2020). 

A área de alimentação coletiva que envolve bares, 

restaurantes e demais estabelecimentos recebe o nome 

também de alimentação fora de casa, tal serviço apresenta 

expansão anual em torno de 10%, gerando cerca de 450 mil 

novas oportunidades de emprego por ano. Assim, embora o 

setor tenha sido fortemente afetado pela crise político-

econômica do país, as vendas cresceram significativamente no 

decorrer dos anos, gerando inúmeros pontos de trabalho 

(PAIVA, 2018). 

Dados da Associação Brasileira das Empresas de 

Refeições Coletivas – ABERC - (2019) destacam as três 

modalidades de gestão de UAN na particIpação deste serviço 

no mercado de refeições no Brasil, são elas: coletivas 

(prestadoras de serviço), autogestão e refeições por convênio 

(tíquetes/cupons). Somando as três modalidades de gestão o 

setor ofertou aproximadamente 21 milhões de refeições/dia no 

decorrer do ano de 2019 e indicou a perspectiva de aumentar 

este número em mais de um milhão para 2020.  
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De acordo com o número de refeições fornecidas na 

UAN, seja ela comercial ou institucional, essa pode ser 

classificada como unidade de pequeno porte, caso forneça até 

500 refeições ao dia; de médio porte, quando fornece de 501 

até 2.000 refeições por dia; de grande porte, entre 2.001 até 

10.000 refeições/dia e como extraporte, cujo quantitativo 

ultrapassa 10.000 refeições ao dia (SANT’ANA, 2012). 

Frente a este cenário o presente estudo propõe como 

objetivo central revisar o papel do nutricionista na gestão de 

UAN. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, que 

utilizou como fonte artigos científicos publicados que 

abordavam a atuação do nutricionista em UAN. Para tanto, 

foram exploradas as bases de dados US National Libery of 

Mdicine National Institutes of Health (PubMed), utilizando-se 

dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Alimentação 

Coletiva”, “Unidade de Alimentação e Nutrição”, “Nutricionista”, 

ou seus equivalentes na língua inglesa.  

As pesquisas foram realizadas no período de setembro 

a novembro de 2020. Foram usados como critérios de inclusão: 

artigos disponíveis na Íntegra na base de dados selecionada; 

artigos disponíveis nos idiomas português ou inglês. Os critérios 

de exclusão foram: editoriais; cartas ao editor; comentários de 

outros artigos; estudos não realizados em humanos e artigos 

em duplicidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Atuação do nutricionista nos serviços de refeições 

coletivas 

 

A lei nº 8.234 de 17 de setembro de 1991 regulamentou 

a profissão do nutricionista, na qual descreve as diversas áreas 

de atuação deste profissional. No cenário brasileiro, uma das 

maiores requisições deste profissional encontra-se na produção 

de refeições, para atendimento dos trabalhadores de indústrias, 

para a alimentação escolar e o setor de serviços de forma geral, 

tais como: bares, restaurantes e similares (BRASIL, 1991). 

A Portaria CVS 5/2013, que regulamenta os aspectos 

técnicos sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais 

de alimentos e para serviços de alimentação, diz que o 

responsável técnico (RT) dos serviços de alimentação é o 

profissional responsável pela qualidade e segurança dos 

alimentos e do estabelecimento como um todo, ou seja é o 

representate legal da empresa perante os órgãos competentes, 

que deve estar capacitado tanto para responder questões 

técnicas quanto legais. Contudo, mesmo diante de tamanha 

responsabilidade, a portaria não delimita a área de formação do 

RT, ou seja, tal função pode ser desempenhada pelo 

profissional determinado segundo a definifo da empresa 

(BRASIL, 2013). 

O nutricionista inserido na área de refeições coletivas, 

buscou aprimorar sua função, uma vez que além de elaborar 

cardápios nutricionalmente equilibrados, passou a se 

especializar na área administrativa, visto que na prática foi 

necessário mostrar sua capacidade no que diz respeito aos 

diversos passos para alcançar o objetivo central dessas 

instituições (ofertar alimentos de qualidade) que são estes: 

planejamento a partir do processo do cálculo de quantas 
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refeições serão oferecida aos seus comensais, em quanto 

tempo e quais são as particularidades do público atendido, 

somado aos próximos requisitos como comprar, estocar, 

produzir refeições, cumprir orçamentos e custos, liderar 

equipes, entre outras atividades administrativas que a função 

exige (SANTOR; ALVES, 2019). 

Em UAN, cabe ao nutricionista planejar, organizar, dirigir, 

supervisionar e avaliar os serviços. Frente a tudo isso a 

educação nutricional da coletividade também é uma das 

funções exercidas, uma vez que parte da necessidade de 

promoção de hábitos saudáveis é fundamental que o assunto 

faça parte do cotidiano dos comensais, pois é por meio do 

conhecimento e abordagem repetidas vezes que se desperta o 

interesse em melhorar as práticas alimentares de forma geral 

(BRASIL, 2005). 

Segundo o Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) 

outras atividades que são inerentes ao gestor de UAN 

consistem no planejamento e supervisão da compra de 

equipamentos e utensílios de acordo com as inovações 

tecnológicas; planejar, elaborar e avaliar cardápios de acordo 

com as necessidades da clientela e respeitando os hábitos 

alimentares; coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, 

rendimento e custo das preparações; elaborar e executar fichas 

técnicas de preparo de refeições; estabelecer e implantar 

Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) sempre que 

houver necessidade; planejar, coordenar, supervisionar e 

executar programas de treinamento e aperfeiçoamento de 

colaboradores, entre outras atividades correlatas.  

Além de exigir a elaboração do Manual de Boas Práticas, 

este deve descreva desde a estrutura física da UAN, como 

todas as atividades de manipulação até o descarte dos resíduos 
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utilizados. O manual deve estar exposto de fácil acesso para os 

manipuladores, comensais e órgãos de fiscalização (SOARES 

et al, 2018). 

Diante de inúmeras responsabilidades muitas empresas 

optam por nomear o nutricionista como RT, visto que em suas 

ações ele será o profissional que vai definir a tomada de 

decisões e que dessa forma estará ciente dos procedimentos 

técnicos e legais aplicados dentro da empresa. Para tanto, com 

o intuito de alinhar as ações na tomada de decisão em gestão, 

é de suma importância o desenvolvimento da capacidade de 

escuta sobre experiências e sugestões advindas da equipe 

(SIRTOLI; COMARELLA, 2018). 

Levando em consideração esse aspecto, o nutricionista 

assume não apenas as atribuições relacionadas a questões 

administrativas da unidade, mas também o papel de liderança 

de seus colaboradores. Talvez essa seja um dos maiores 

desafios assumidos nessa área, pois o nutricionista precisará 

ter habilidades de relacionar-se bem com seus pares, além de 

orientar e cobrar as atribuições de cada um, mostrando a seus 

colaboradores a importância de sua função e a necessidade de 

respeitar a hierarquia da empresa na qual fazem parte, para que 

tudo ocorra conforme planejamento prévio (DENEGRI; HECK, 

2018).  

Segundo Rocha e colaboradores (2017), no que diz 

respeito aos dados de caracterização do profissional 

nutricionista na gestão de UAN existe a predominância do sexo 

feminino no exercício da profissão e a característica de faixa 

etária abaixo de 30 anos. Essa informação nos leva a 

associação da pouca idade com a reduzida qualificação 

profissional, uma vez que este profissional não teve tempo hábil 

para vivenciar sua capacidade plena na atividade gerencial 
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visto que o processo de aprendizagem é adquirido com o tempo 

e com experiências práticas. Dessa forma uma capacitação 

maior do nutricionista iria promover uma melhoria de resultados 

assim como uma execução mais eficaz das tarefas em geral, 

entre elas as da área gerencial.  

É consenso na literatura a importância que o profissional 

nutricionista possui na gestão de uma UAN, uma vez que é além 

de todas as atribuições já discutidas, o responsável por manter 

o local de produção em condições higiênico-sanitárias, 

assegurando a qualidade, a saúde e o bem-estar dos 

comensais (JUNIOR et al., 2020). 

Buscando ainda exemplificar a importância do 

nutricionista à frente das ações desenvolvidas nas UAN alguns 

estudos podem ser citados, tais como: no estudo realizado em 

uma UAN empresarial numa cidade chamada Cruz das Almas 

no estado da Bahia, no qual possuía como objetivo central 

caracterizar o perfil sanitário e as fontes de contaminação dos 

alimentos, apontou que que a ausência do RT, contribuiu para 

baixo percentual de conformidades: manipulador (14,3%), 

seguido dos equipamentos, móveis e utensílios (23,8%), 

edificações e instalações (32,1%), documentação (44,4%) e 

produção e transporte de alimentos (51,5%), o que propiciou 

maiores custos para unidade e maior risco de provocar DTAs 

nos comensais (SIRTOLI e COMARELLA, 2018). 

Na pesquisa desenvolvida por Gomes et al. (2016), na 

cidade do Rio de Janeiro-RJ, em UAN empresariais, com o 

objetivo central de analisar a presença e utilização dos 

procedimentos operacionais padronizados (POP) por parte dos 

colaboradores, observaram que após inspeções programadas, 

os índices de adequações aumentaram em 86%, estando 

relacionado com os processos de higienização da unidade. 
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Essa constatação se dá uma vez que o profissional nutricionista 

passa a estar documentado sobre a necessidade de utilização 

desses documentos previamente elaborados e os demais 

colaboradores percebem que a responsabilidade é coletiva e 

pode acarretar consequências para toda a equipe atuante, uma 

vez que essas práticas não estejam em conformidades com a 

legislação vigente 

Para a garantia da realização das atividades de 

segurança alimentar, é de suma importância a presença do 

nutricionista como responsável técnico (RT), pois este é o 

profissional definido junto aos órgãos competentes como o 

detentor dos princípios da alimentação e nutrição, atuando em 

conjunto com tais órgãos, como parceiros promotores de 

medidas preventivas e educativas, tanto aos manipuladores de 

alimentos quanto aos comensais. Essas medidas são de 

extrema importância para a população como um todo, pois são 

por meio de suporte preventivo e educativo que se fundamenta 

a base da terapêutica para a maioria dos casos de doenças 

transmitidas por alimentos (DTAs) (SIRTOLI; COMARELLA, 

2018). 

 

Atuação do nutricionista em UAN de restaurantes 

universitários 

 

Segundo Sartor e Alves (2019), uma UAN institucional 

compreende o ramo de organizações que fornecem refeições 

sejam elas em empresas, serviços de saúde, catering de bordo, 

refeições às Forças Armadas e em instituições de educação. As 

UAN destas instituições possuem atividade sem fim lucrativo e 

sua clientela em geral é fixa e dependente, ou seja, a grande 
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maioria de seus comensais possuem apenas esta opção para 

realizar suas refeições.  

Os Restaurantes Universitários (RU) são um exemplo de 

serviços de refeição coletiva pública, oferecidos por algumas 

universidades no Brasil, responsáveis por fornecer alimentação 

à comunidade acadêmica, com destaque para os estudantes, 

público alvo do serviço (CAVALCANTE et al., 2017). 

Um estudo foi realizado no interior do Paraná com o 

objetivo de fazer uma análise geral dos serviços prestados por 

uma UAN do restaurante universitário, buscando verificar os 

níveis de satisfação de seus usuários. Para tanto utilizou um 

questionário composto por quatro escalas do grau de 

satisfação: ótimo, bom, regular e ruim. Os participantes 

opinaram acerca da temperatura dos alimentos, aparência dos 

alimentos, variedade do cardápio, higiene/limpeza, temperos e 

avaliação geral do restaurante. Os resultados apontaram que 

os usuários classificaram a UAN no geral, como de padrão de 

qualidade regular, com destaque para uma maior insatisfação 

dos mesmos (43%) com relação à variedade do cardápio 

(CAVALCANTE et al., 2017). 

A menção a este estudo trás a reflexão da importância 

do nutricionista como gestor de UAN em RU, uma vez que 

compete a este profissional a atribuição de controlar todo o 

processo produtivo das refeições, com destaque para a 

elaboração de cardápios e monitoramento dos riscos 

microbiológicos.  

 

Atuação do nutricionista em UAN de ambiente 

hospitalar 
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As refeições ofertadas em instituições hospitalares 

precisam garantir o aporte de nutrientes ao paciente internado, 

mantendo ou contribuindo com a melhora do seu estado 

nutricional, e também desempenhando um papel relevante na 

experiência de internação, pois pode contribuir para atenuar 

momentos de dor gerados durante a internação (LOBATO et al., 

2019). 

Consequentemente, assumindo a compreensão de sua 

importância dentro de uma instituição, as UAN reconhecem que 

não só a educação nutricional, mas a qualidade da alimentação 

produzida contribui na recuperação da saúde e na prevenção 

de doenças, bem como na manutenção do estado nutricional de 

seus comensais (ROCHA et al., 2017). 

Um estudo realizado por Gois, Feitosa e Santa’Anna 

(2016), em uma UAN hospitalar, com o intuito de avaliar o nível 

de conhecimento dos manipuladores acerca das boas práticas 

de manipulação, observaram a importância da presença de um 

nutricionista responsável em turno integral, visto que dentre as 

suas atribuições encontra-se a definição da rotina de cada 

manipulador, a supervisão da execução do planejamento ao 

longo de todo o processo produtivo, assim como a realização 

de treinamentos, realizando-os de forma dinâmica, programada 

e estruturados para atender adequadamente o grau de 

escolaridade dos manipuladores. Também foi observado a 

importância das ações de melhoria quanto às condições 

higiênicos sanitárias das unidades de alimentação, reduzindo o 

risco de transmissão de DTAs. 

Nesse sentido, o nutricionista atua buscando 

aperfeiçoamento na execução das atividades realizadas em 

âmbito hospitalar, alcançando melhores resultados com relação 

à redução de desperdícios e possíveis falhas de produção, bem 
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como na otimização do tempo, possibilitando que o mesmo 

profissional execute mais ativamente seu trabalho e se sinta 

participativo no processo de recuperação da saúde dos 

pacientes (ROCHA et al., 2017). 

Em um estudo realizado no Brasil, por meio do 

Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional Hospitalar 

(IBRANUTRI) observou-se que 48% dos pacientes 

hospitalizados em serviços públicos apresentaram algum grau 

de desnutrição, sendo 12% com desnutrição grave 

(WAITZBERG; CAIAFFA; CORREIA, 2001).  

Tal comorbidade pode ser ainda mais agravada 

quando associada ao baixo consumo alimentar, por isso se faz 

relevante que o RT inclua em sua rotina de trabalho a avaliação 

da aceitação das refeições hospitalares a fim de investigar se o 

resultado do rejeito alimentar encontra-se acima do aceitável 

pela literatura (20%). Quando isso acontece, a insatisfação dos 

pacientes geralmente é atribuída à temperatura inadequada, 

características organolépticas alteradas, apresentação 

insatisfatória e baixa variedade do cardápio (DA SILVA; 

LIBOREDO, 2017; NOVINSKI; ARAÚJO; BARATTO, 2017).  

Sendo assim, faz-se necessário que o nutricionista 

garanta a qualidade da refeição ofertada ao paciente desde o 

recebimento pelo fornecedor, avaliando suas características 

organolépticas até o tempo que ele permanece acondicionado 

para ser oferecido ao paciente, a fim de evitar a contaminação 

por microrganismos patogênicos que podem potencializar os 

riscos à saúde dos pacientes (BRASIL, 2005; GHS; CJ, 2017). 

Além disso, o nutricionista precisará utilizar ferramentas 

de controle, bem como de indicadores que subsidiem os 

resultados satisfatórios para a promoção de saúde de seus 

pacientes no âmbito hospitalar (GHS; CJ, 2017). Visto que o 
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objetivo desse serviço prestado sempre será de garantir à 

população atendida uma refeição que contemple os princípios 

básicos da Nutrição (DALL’OGLIO et al., 2015). 

Tais princípios dizem respeito a quatro leis. A primeira 

delas é a lei da quantidade, cuja refeição deve contemplar a 

necessidade nutricional de cada indivíduo, respeitando as 

especificidades de cada patologia. A lei da qualidade que 

garante a oferta de alimentos que incluam os nutrientes 

necessários para o bom funcionamento do organismo. A lei da 

harmonia, cujos nutrientes devem ser encontrados em 

proporções adequadas nas refeições ofertadas e a lei da 

adequação, na qual a alimentação respeita às especificidades 

de cada comensal (DALL’OGLIO et al., 2015). 

Uma vez que os hospitais assumem um importante 

papel nutricional na prevenção de doenças e na recuperação 

da saúde de seus pacientes, a oferta de uma refeição segura 

refletirá na necessidade constante de melhorar a eficiência e 

produtividade dessa alimentação (NERIZ; NÚÑEZ; RAMIS, 

2014). 

 

Atuação do nutricionista em serviços terceirizados de 

produção de refeiçoes em instituições públicas 

 

 Com a ocorrência da terceirização em instituições 

públicas, com a justificativa de melhorias na qualidade dos 

serviços prestados aliado à insuficiência de recursos financeiros 

e morosidade dos processos administrativos relacionados à 

aquisição de insumos e mão de obra, muitas UAN de 

instituições públicas aderiram a essa nova modalidade de 

descentralização dos seus serviços (COSTA; SANTO, 2014). 
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Em virtude dessa nova realidade, muitos são os 

nutricionistas que atuam como gestores de UAN de cozinhas 

hospitalares e de restaurantes populares ou RU que oferecem 

refeições aos seus comensais com a parceria de empresas 

terceirizadas. 

 Apesar da crescente adesão dos gestores públicos à 

terceirização, não há na literatura científica atual estudos que 

analisaram se a utilização dos recursos financeiros foram 

realmente bem aplicados. Visto que muitos são os fatores que 

interferem no cumprimento do edital por parte das empresas 

terceirizadas. 

Em algumas realidades, o tipo de contrato firmado difere 

na forma de contratação de serviços, que pode ser com mão de 

obra exclusiva ou sem mão de obra exclusiva, se o serviço é 

contínuo ou não. Dessa forma torna-se imprescindível a 

participação do nutricionista na equipe de Planejamento da 

Contratação com a elaboração dos estudos preliminares, onde 

deverá constar todas as informações essenciais sobre o serviço 

a ser contratado a exemplo: a área física disponível, infra 

estrutura, equipamentos, clientela a ser atendida, quantidades 

de refeições, mão de obra, cardápios, per capita entre outras 

exigências conforme estabelecido pela legislação (Instrução 

Normativa SEGES/MP n. 5/2017). Este documento é importante 

para compor o Termo de Referencia, o qual deverá “conter os 

elementos técnicos capazes de propiciar a avaliação do custo, 

pela Administração, com a contratação e os elementos técnicos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, 

para caracterizar o serviço a ser contratado e orientar a 

execução e a fiscalização contratual”.  

Vale ressaltar que a Lei nº 8.666/93 estabelece que esse 

tipo de sistema, cujos itens são registrados em uma ata de 
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registro de preço e a empresa vencedora do certame se 

compromete a executar o mesmo preço contratado da refeição 

durante toda a vigência do pregão (BRASIL, 1993). 

Baseado nesses sistemas diferenciados no 

gerenciamento das UAN, pode-se observar que há uma 

interligação entre as categorias de UAN, conforme o quadro 

abaixo, proposto por Caran (2018). 

 

 

 

 

 

Quadro 1. Inter-relações entre as categorias de UAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Centralizado Sistema Descentralizado 

UAN Auto-gestão UAN Terceirizada 

UAN Comercial UAN Institucional 

Pequeno 
Porte  

Médio 
Porte  

Grande 
Porte  

  - Restaurante Comercial  
  - Restaurante Hoteleiro 

- Restaurante Institucional 

Sistema Diferenciado: 
à francesa; à inglesa.   

Sistema  
Self-Service  

Sistema 
Misto  

Sistema 
Porcionado  
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  Fonte: CARAN (2018), adaptado pelos autores. 

 

  



O PAPEL DO NUTRICIONISTA NA GESTÃO DE UMA UNIDADE DE 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

974 
 

CONCLUSÕES  

 

De acordo com a literatura, há consenso sobre a 

importância de um RT nos serviços de alimentação, uma vez 

que é o profissional capacitado para identificar fatores de risco 

e preveni-los, que contemplem conhecimentos de alimentação, 

nutrição e gestão.  

O nutricionista de UAN desempenha um importante 

papel como gestor e como liderança, pois além de garantir a 

qualidade e segurança dos alimentos servidos, também é 

responsável pela administração da unidade e liderança de 

colaboradores. 

Muitas são as possíveis atuações do profissional 

nutricionista como gestor de UAN, assumindo a 

responsabilidade de restaurantes universitários, cozinhas de 

instituições hospitalares, e mais recentemente em serviços 

terceirizados de produção de refeições. 
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